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I forslag for Finansloven 2021 vil regeringen afsætte 50 millioner kroner årligt i 2021-2024 til naturen
og biodiversiteten. Og helt aktuelt arbejdes der på en ny handlingsplan for Danmarks opfyldelse af
FN’s verdensmål.
UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. UNESCO udgør
en platform, hvor alle verdens lande kan mødes og udveksle ideer om muligheder, innovative løsninger
og det samarbejde, der er nødvendigt, hvis verdenssamfundet skal nå i mål med den ambitiøse dagsorden for bæredygtig udvikling i 2030.
På miljøområdet har UNESCO blandt andet FN-mandatet på havforskning (Intergovernmental Oceanographic Commission) og for forberedelsen af FN’s tiår for Havforskning for bæredygtig udvikling,
som løber fra 2021 til 2030. UNESCO har programmer som glabale geoparker og biosfæreområder
som udgør modelområder for bæredygtig udvikling, styrkelse af biodiversitet og fokus på samspillet
mellem mennesker og natur. En ny rapport fra Storbritannien måler værdien af landets UNESCOmedlemskab https://unesco.org.uk/national-value/. Rapporten dokumenterer hvordan UNESCO-designationer, herunder geoparker og biosfæreområder, yder et rig og kreativt bidrag til Storbritanniens
miljøbeskyttelse, kulturliv og samfund. En vigtig del af værdiskabelsen ligger i udpegningernes bidrag
til bæredygtig udvikling og opfyldelse af verdensmålene.
Jeg vil gerne på vegne af den Danske UNESCO-nationalkommission gøre opmærksom på, at der i
Danmark findes UNESCO-udpegninger som udgør markante eksempler på hvordan man skaber bæredygtig udvikling med inddragelse af lokalsamfund: Møn er Danmarks første og hidtil eneste UNESCO
Biosfæreområde og Odsherred den første UNESCO Globale Geopark - med yderligere Vestjylland og
Sydfyn stærkt på vej til at komme gennem UNESCO’s nåleøje.
De hidtidige erfaringer viser at disse udpegninger skaber stolthed, engagerer de lokale i et fællesskab og
udgør arenaer for gode samspil mellem mennesker og natur. Arbejdet i de danske Geoparker og Biosfæreområder kan inspirere arbejdet med biodiversitet og bidrage til opnåelse af verdensmålene. Nationalkommissionen stiller gerne op med rådgivning og med en invitation til at komme ud og se hvordan
UNESCO konkret kan drive en udvikling.
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