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Bossen in de internationale aandacht
Dit voorjaar staan de
bossen tijdens twee
grote internationale
bijeenkomsten op de
agenda.
Het United Nations Forum on
Forests (UNFF) kwam van 4 tot
en met 15 maart in New York in
het hoofdkwartier van de Verenigde Naties bijeen. Dit forum
houdt zich zoals de naam al zegt
altijd bezig met bossen en alles
wat met bossen te maken heeft.
Het proces dat geleid heeft tot
het UNFF is beschreven in een
artikel in het NBT, jaargang 2000,
pagina 150 tot en met 152. Tijdens deze bijeenkomst van het
UNFF is er speciale aandacht
voor ontbossing, bescherming
van unieke bostypen, strategieën
voor herstel van bos in ontwikkelingslanden met weinig bos, herstel van gedegradeerde gronden
en het bevorderen van zowel de
aanplant van bossen als bosaanleg door natuurlijke processen.
Van 8 tot en met 19 april is in Den
Haag de zesde Conferentie van
Partijen van het Verdrag over
Biologische Diversiteit (CBD) Eén
van de onderwerpen die hoog op
de agenda prijken zijn de bossen
en dan met name de biologische
diversiteit van bossen. Een klein
probleem daarbij is dat er nog
steeds
interpretatieverschillen
bestaan over het begrip biologische diversiteit.
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Doel van de CBD is zoals het in
het verdrag verwoord is drieërlei:
• het behoud van biologische
diversiteit;
• duurzaam gebruik van de elementen van biologische diversiteit;
• het eerlijk en gelijkelijk delen
van de opbrengsten die worden voortgebracht door genetische hulpbronnen.
Het verdrag is in 1992 tijdens de
VN Conferentie over Milieu en
Ontwikkeling vastgesteld en is inmiddels geratificeerd door ongeveer 180 landen. Eén van de landen die nog steeds geen partij is
bij het verdrag is de Verenigde
Staten van Amerika.
Tijdens een wetenschappelijke
voorbereidingsconferentie afgelopen november in Montreal is
een werkprogramma over de
bossen nader uitgewerkt waarin
speciale aandacht voor duurzaam gebrek en het zogenaamde benefit sharing tussen allen
die belang hebben bij het bos,
met name inheemse volkeren.
Verder is er aandacht voor primaire bossen en illegale kap.
De samenwerking tussen het eerder genoemde UNFF en de CBD
was het onderwerp van een speciale conferentie die afgelopen
januari in Accra, Ghana is gehouden. Op deze conferentie is het
heikele punt van financiën uitgebreid aan de orde geweest. Het
probleem is dat de ontwikkelingslanden van mening zijn dat
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duurzaam bosbeheer hen geld
gaat kosten dat ze niet hebben
en dat de ontwikkelde landen niet
bereid zijn om meer geld in ontwikkelingshulp voor bossen te
steken. Er moet dus vooral met
bestaande financiële instrumenten gewerkt worden, maar het
zoeken naar nieuwe fondsen
moet wel doorgaan.
Veel meer informatie is te vinden
op de twee websites.
Voor het UNFF is dat
www.un.org/esa/sustdev/
forests.htm
Voor de CBD is dat
www.biodiv.org.

