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MILJÖPOLITIK. 
Koppla ihop biosfären
DEN KANADENSISKA geo-
grafen Edward Relph skrev 
en gång:

”Att vara människa är 
att leva i en värld fylld 
med viktiga platser: att 
vara människa är att ha 
och känna sin plats.”

Biosfärområden är pre-
cis sådana ”viktiga plat-
ser” som skapats för att 
bevara biologisk och kul-
turell mångfald och stärka 
värderingar och kunskap 
för att leva hållbart. På en 
planet satt under tryck, i 
en tid då alla länder söker 
nya idéer för inkluderande 
och hållbar utveckling, har 
de aldrig varit viktigare.

Att hantera biosfären 
innebär att hantera rela-
tionen mellan männis-
kans utveckling och mil-
jön. Det innebär att förstå 
symbiosen mellan natur-
liga ekosystem och sociala 
och ekonomiska processer 
och handla baserat på den 
kunskapen. Det innebär 
också att förstå det ömse-
sidiga beroendet mellan 
biologisk och kulturell 
mångfald.

Dessa idéer ligger till 
grund för Unescos nät-
verk av biosfärområden; 
621 områden i 117 länder. 
Varje biosfärsområde vi-
sar hur lokalsamhällena - i 
olika miljöer och kulturer 
– har skapat många meto-
der, byggda på traditionell 
kunskap och kreativitet, 
för att hantera resurser 
hållbart.

BIOSFÄRSNÄTVERKET 
förkroppsligar vårt enga-
gemang för att identifiera 
sådana kopplingar och för-
ena bevarande av biologisk 
och kulturell mångfald 
med sociala och ekono-
miska processer. 

Det är på dessa platser 
som ”lokalt” möter ”glo-
balt” och har stor påverkan 
på hållbar utveckling. De 
är mötesplatser för inspi-
ration och innovation, och 
för konkret levandegörande 
av begrepp som hållbar tu-
rism, förnybar energi och 
ekologiskt jordbruk.

Vanliga kvinnor och män 
– särskilt de unga – måste 
nu ta ledning i arbetet för 
att skydda biosfären vilka 
är en viktig del i de nya 
globala utvecklingsmålen 
för hållbar utveckling som 
kommer att komma efter 
2015.

Vi måste på allvar göra 
människor till del i arbetet 
med biosfären, med biolo-
gisk mångfald och med de 
ekosystem vilka upprätt-
håller livet.

Unescos biosfärsprogram 
leds av en kommitté som 
denna vecka håller sitt 26:e 
möte i Jönköping, i biosfär-
området Östra Vätternbran-
terna, som är det nyaste av 
Sveriges fem biosfärområ-

den. Detta är ett viktigt till-
fälle att utbyta erfarenheter 
och lärdomar från lokal till 
global nivå. Mötet är också 
en god chans att inspirera 
unga kvinnor och män att 
föra facklan vidare.

BIOSFÄRSOMRÅDENA ÄR 
strategiska platser för 
studier av och genomför-
andet av klimatpolitik i 
praktiken – tvärs över hela 
skalan av ekosystem; från 
berg, marina, kust- och 
skärgårdsområden, tro-
piska skogar, torrområden 
och stadsområden till sa-
vanner och jordbrukets 
ekosystem. Biosfärsområ-
dena är de enda av FN ut-
sedda områdena avsedda 
för att möta klimatföränd-
ringar i linje med de prin-
ciper som länder kommit 
överens om.

Framför allt handlar 
biosfärsområden om vär-
deringar – värderingar 
som tillit, ömsesidighet 
och kollektiva åtaganden 
som är nödvändiga för att 
svara mot förändringar 
och arbeta fram innova-
tiva lösningar.

Detta arbete engagerar 

regeringar och lokala tjäns-
temän liksom lokalsamhäl-
len, det civila samhället och 
den privata sektorn.

Biosfärsområdena fal-
ler under de enskilda län-
dernas egna lagar, men i 
biosfärsområdenas nät-
verk får de möjlighet att 
utbyta erfarenheter och 
idéer, regionalt och inter-
nationellt – vilket är målet 
för Unescos ”Man and the 
Biosphere Programme” 
(MAB).

Vi är mer ömsesidigt be-
roende av varandra än nå-
gonsin – biosfärområden 
visar att vi kan göra detta 
ömsesidiga beroende till 
en styrka för bättre livs-
villkor och liv på en fris-
kare planet.
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Vi är mer ömsesidigt beroende av varandra 
än någonsin - biosfärområden visar att vi kan 
göra detta ömsesidiga beroende till en styrka 
för bättre livsvillkor och liv på en friskare 
planet.
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Biosfärsområdena är de enda av FN utsedda områdena 
avsedda för att möta klimatförändringar i linje med de 
principer som länder kommit överens om, skriver debat-
törerna. Här pingviner vid Argentinas kust som påtagligt 
påverkas av klimatförändringar. Foto: ROLAND JOHANSSON / TT

NU FÅR DET väl vara slut 
med översitteriet från 
Försäkringskassan. Läste i 
Jönköpings-Posten, 3 juni, 
om en man som opere-
rat axeln och knappt blir 
trodd. Får vänta på pengar 
i evighet och där sitter 
en byråkrat och säger att 
man får väl leva på sparade 
pengar. Det är sådana som 
har råd att spara och som 
eventuellt kan leva på be-
sparingar. 

Försäkringskassan lever 
i en annan värld och har 
inga känslor för andra. Alla 
har inte besparingar.

HAR SJÄLV SKADAT mig 
och fått vänta på mina 
pengar som jag har full 
rätt till efter 35 års skatt. 
Det är dags att man an-
ställer folk med förank-
ring i verkligheten. Betala 
ut i förskott om det måste 
utredas. Vi kan inte ha 
verklighetsfrämmande 
människor som jobbar på 
försäkringskassan.

Skadad

F-KASSAN. 
Leva på sparade pengar?

Man får vänta på pengar i evighet och på Försäkringskas-
san sitter en byråkrat och säger att man får väl leva på 
sparade pengar, skriver insändarskribenten.
 Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

R40. 
Det borde byggas 
motorväg hela sträckan
KÖRDE RIKSVÄG 40 mot 
Göteborg häromdan och 
när jag kom till Ulrice-
hamn gladdes jag åt vad 
jag fick se. 

Här bygger man en ny 
motorväg, som ska förbin-
das med den redan klara 
motorvägen via Borås till 
Göteborg. 

Frågade en bekant som 
är insatt i diskussionerna 
runt R40 i vårt län och fick 
då höra att Jönköpings 
kommun (miljöpartiet i 
första hand) röstat för att 
det inte ska byggas en mo-
torväg inom vårt län som 
i så fall skulle göra hela 
sträckan Jönköping – Gö-
teborg till en fyrfilig mo-
torväg. 

Vi ska sannerligen få 
nöja oss att sträckan Jön-

köping-Ulricehamn får va-
ra kvar som den är idag det 
vill säga envägs respektive 
tvåvägs med vajerräcke 
emellan.

TÄNK VAD DESSA ”Åsa-
Nisse”-marxister försöker 
stoppa utvecklingen av in-
frastrukturen när det gäl-
ler motorvägar. 

Det fattas bara att den 
tänkta nya bron över 
södra delen av Munksjön 

ersätts av en handdriven 
färja som en ledande mil-
jöpartist inom kommunen 
föreslagit. Och som grädde 
på moset – nu kan de i vär-
sta fall till hösten sitta i 
en rödgrön regering och 
stoppa allt som kan glädja 
bilismen. 

HUR MYCKET SKA de lyck-
as höja bensinpriset?

Charterresenär

KRISTNA. Löjlig häxjakt!
FÖRST DETTA ONDGÖRAN-
DE över Pingstkyrkans be-
hov av ljudanläggning!

Läste häromdagen att 
Högskolan hade pampig 
avslutning i Pingstkyrkan. 
Visst är det nödvändigt 
med ljudanläggning. Kan-
ske Jönköpings kommun 
borde bidra, eftersom lo-
kalerna kan användas till 
så mycket!

Och så nu detta om City-

kyrkan att de inte får hyra 
ED:s lokaler!

ORDNINGEN BEHÖVER 
ingen vara orolig för, det 
är enbart svepskäl. Det är 
ingen rockkonsert det är 
frågan om där besökare 
kan tänkas börja kasta 
bänkar. Ändra genast det-
ta ogenomtänkta förbud. 
Citykyrkan är helt trans-
parant med allting. 

Visst, det kan bli lite hö-
ga rop ibland men blir det 
inte det på fotbollsmat-
cher och på ishockey?

Den här pastorn är väl-
digt duktig talare och om 
han kan förmedla upp-
muntran och tröst är det 
väl enbart till glädje för 
människor?

JP-läsare

Tänk vad dessa ”Åsa-Nisse”-marxister 
försöker stoppa utvecklingen av 
infrastrukturen när det gäller motorvägar.
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