Nigeria sluit aan bij Promote Pollinators en introduceert
nationale strategie
Op donderdag 25 juli sloot Nigeria zich aan bij de internationale coalitie Promote Pollinators.
Ondertekenaars beloven actie te ondernemen om met uitsterven bedreigde bestuivende
diersoorten te beschermen middels een nationale strategie. Nigeria geeft hier direct gehoor
aan: volgend op de ondertekening werd een nationaal actieplan getoetst en aangenomen.
De declaratie werd in het ministerie van Milieu in Abuja ondertekend, tijdens een forum. Daarna
toetsten de aanwezigen het Pollinator Friendly Land Degradation Neutrality Country Action Plan, dat
werd ontwikkeld naar aanleiding van de Biodiversity and Ecosystem Services Network (BES-Net)
derde “Anglophone Africa Regional Trialogue: Bright Spots for Land Degradation Neutrality,
Pollinators and Food Security” workshop, die van 28 tot 30 mei plaatsvond in Nairobi, Kenia. Na
discussie van het actieplan werd het door Nigeria aangenomen.
Volgens Sikiru Tiamiyu, adjunct-directeur van het bosbouw-departement, gaat het project over de
relatie tussen bestuivers en landdegradatie: “Het idee achter het project is dat bestuiving een
voorwaarde is voor de groei van gewassen. Er zijn verschillende soorten bestuiving, maar bestuiving
door insecten is in de meeste gevallen het meest effectief. Daarbij maakt de kwaliteit van je gewas
geen verschil: als bestuiving niet plaatsvindt, zal het niet groeien.”
Het Pollinator Friendly Land Degradation Neutrality Country Action Plan wordt ondersteund door
BES-Net onder IPBES, en stapsgewijs in Nigeria geïntroduceerd. Tijdens de workshop in Kenia werd
een nationaal expertteam opgezet, waarbij professionals, academici, gemeenschapswerkers en
NGO’s uit heel Nigeria zich aansloten. Volgens Sikiru Tiamiyu is dit nog maar het begin: “Het plan zal
zich nog uitspreiden naar andere staten.”

Promote Pollinators
Uit het IPBES beoordelingsrapport over bestuivende diersoorten blijkt dat bestuivers een sleutelrol
spelen in het behoud van biologische diversiteit, ecosystemen, voedselproductie en de
wereldeconomie. Een andere conclusie uit het rapport is dat huidige menselijke activiteiten dierlijke
bestuiving steeds vaker in de weg staan. Daarom besloot een groep landen actief te gaan
samenwerken in een coalitie ter bescherming van bestuivers, onder de naam Promote Pollinators.
Leden van Promote Pollinators committeren zich aan:
●
●
●
●
●

Het ondernemen van actie om bestuivers en hun leefgebieden te beschermen, door middel
van het ontwikkelen van een nationale strategie;
Het delen van ervaringen en geleerde lessen;
Het opzoeken van de samenwerking met een brede selectie stakeholders;
Het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksmethoden voor het behoud van bestuivers;
Het ondersteunen van en samenwerken met andere leden van de coalitie.

Ieder land dat voornemens is zich aan te sluiten bij Promote Pollinators is meer dan welkom. Er is
geen formele procedure, behalve het ondertekenen van de declaratie. Lees meer op
www.promotepollinators.org.
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Dit persbericht is verstuurd door het secretariaat van Promote Pollinators op 1 augustus 2019. Contact:
info@promotepollinators.org.

