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→Osallistutko luonnon
monimuotoisuuden ja
makean veden
ekosysteemien suojeluun
Barents-alueella?

Näytä tukesi YK:n
biodiversiteettisopimukselle!

YK:n biodiversiteettisopimuksen seuraavassa osapuolikokouksessa
loppuvuodesta 2021 tavoitteena on, että maailman maat pääsevät
sopuun yhteisistä tavoitteista, joilla pysäytetään luontokato globaalisti. Suomi Barentsin euro-arktisen neuvoston ympäristötyöryhmän
puheenjohtajana haluaa innostaa Barents-alueen toimijoita näyttämään, mitä kaikkea luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi
Barents-alueella jo tehdään. Barents-alueella on paljon osaamista
makean veden ekosysteemien suojelussa, esimerkiksi virtavesien
kunnostamisessa. Haluamme koota näitä hienoja toimia yhteen, ja
näyttää globaalilla tasolla, miten suuri vaikutus paikallisilla ja alueellisilla hankkeilla on – pienistä puroista syntyy suuri virta.
Kutsumme kaikki kiinnostuneet Barents-alueen toimijat ilmoittamaan omat makean veden ekosysteemeihin liittyvät hankkeensa ja
muut toimensa YK:n biodiversiteettisopimuksen vapaaehtoisten
sitoumusten portaaliin (tarkempi ohjeistus seuraavalla sivulla). Loppuvuodesta 2021, ennen YK:n biodiversiteettisopimuksen seuraavaa
osapuolikokousta, kokoamme Barents-alueen toimet yhteen. Loppuyhteenvedon kaikista mukaan ilmoitetuista toimista teemme vuoden
2022 päätteeksi. Haastamme kaikki mukaan – nostetaan yhdessä
Barents-alueen ainutlaatuinen luonto ja suojelutoimet maailmankartalle!

Luonto ei odota 2021–2030 on YK:n
ekosysteemien
ennallistamisen
vuosikymmen
YK on julistanut vuodet 20212030 ekosysteemien ennallistamisen vuosikymmeneksi.
Globaalilla tasolla on tunnistettu, ettei kestävän kehityksen
tavoitteita voida saavuttaa
2030 mennessä ilman laajamittaista vahingoittuneiden maaja meriekosysteemien sekä
makean veden ekosysteemien
ennallistamista. 2030 on myös
takaraja, jonka tutkijat ovat
asettaneet viimeiseksi takarajaksi estää katastrofaaliset
ilmastonmuutoksen seuraukset. Barents-alueen aloite
tukee myös ennallistamisen
vuosikymmentä.
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Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän Barents-alueilla on upeita
vesistöjä ja niiden valuma-alueita, jotka ylläpitävät ainutlaatuista
luonnon monimuotoisuutta ja luonnon antimia, puhtaita vesiä ja
virkistysmahdollisuuksia. Ilmaston muutoksen ja luonnonvarojen
käyttöpaineiden vuoksi luonnon monimuotoisuus kuitenkin hupenee
Barents-alueellakin. Luontokadon pysäyttäminen vaatii kunnianhimoisia toimia paikalliselta globaalille tasolle. Parhaiten konkreettiset
paikalliset toimet ja globaali yhteistyö toimivat yhdessä.
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Ohje osallistumiseksi
→Vapaaehtoiset sitoumukset
Erilaiset julkiset organisaatiot, yritykset, yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat tehdä vapaaehtoisia
sitoumuksia YK:n biodiversiteettisopimuksen alle. Sitoumukset ovat puhtaasti vapaaehtoisia ja
vapaamuotoisia toimia, esimerkiksi sopivien hankkeiden toimeenpanoa. Sitoumusten laajuus voi olla
mitä vain suuresta vesistöjen ennallistamishankkeesta yksittäisten kansalaisten päätökseen lisätä
lähipiirin tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Sitoumusten tulee olla relevantteja
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta.

→Barents-alueen aloite: makean veden ekosysteemit
Suomi Barentsin ympäristötyöryhmän puheenjohtajana haluaa kannustaa tekemään sitoumuksia
makean veden ekosysteemien ja valuma-alueiden suojeluun liittyen, koska Barentsin alueen vesistöt
ovat ainutlaatuisia ja ansaitsevat tulla tunnetummiksi. Toivotamme siis tervetulleiksi sitoumukset, jotka
koskevat esimerkiksi näitä toimia:
•

virtavesien ja kosteikkojen ennallistaminen ja muu luonnonhoito, vaelluskalaesteiden poistaminen

•

haitallisten vieraslajien torjunta

•

makean veden resurssien ja valuma-alueiden kestävä hallinta

•

paikallisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen makean veden resurssien kestävä käyttö

•

makean veden ekosysteemien suojelualueiden perustaminen, laajentaminen ja hoitaminen

Suomi Barentsin ympäristötyöryhmän puheenjohtajana kannustaa sekä Barents-yhteistyöhön
osallistuvia organisaatioita että kaikkia kiinnostuneita Barents-alueen toimijoita osallistumaan.
Liittääksesi oma sitoumuksesi osaksi Barents-aluetta koskevaa aloitetta, lisääthän sitoumuksesi YK:n
biodiversiteettisopimuksen vapaaehtoisten sitoumusten portaaliin portaaliin mieluiten jo lokakuun
alkuun mennessä 2021, mutta viimeistään vuoden 2022 aikana seuraavan sivun ohjeen mukaisesti.

Norja

Suomi

Venäjä

Ruotsi

Tee sitoumus näin:
1

Mene sivulle https://www.cbd.int/action-agenda/contribute/

2

Valitse joko: julkinen sektori (Public Sector, sisältää
aluehallinnon); yritys (Business); muu organisaatio (Other
organizations, NGOs, Academia, other organizations); tai
yksityishenkilö (Individual)

3

Täytä verkkolomake. Lisää mukaan yhteystietosi, sitoumuksesi
nimi sekä lyhyt tiivistelmä toimistasi / hankkeestasi sekä
kuvaa, miten sitoumuksesi liittyy luonnon monimuotoisuuden
suojeluun. Voit lisätä mukaan myös kuvia ja linkkejä. Voit
tutustua myös YK:n biodiversiteettisopimuksen Aichitavoitteisiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja
katsoa, millaisia yhtymäkohtia niissä on omaan sitoumukseesi.

4 Kun sitoumuksesi on julkaistu, lähetä sähköpostitse linkki
sitoumukseesi osoitteeseen ibs@barentscooperation.org

Lue lisää:
• Barentsin euro-arktinen
neuvosto
• YK:n
biodiversiteettisopimus
• YK:n ekosysteemien
ennallistamisen
vuosikymmen
• Suomen
ympäristöministeriö

