Stel je een wereld voor zonder bossen
Natuurlijke bossen zijn de basis van het leven zelf. Ze
creëren de grond, onderhouden de watercyclus en ze zijn
een enorme bron van vitaminen. Ze bepalen het weer,
koelen het klimaat en beschermen ons tegen orkanen,
droogte en overstromingen. Ze voeden en beschermen
meer dieren dan we kunnen tellen. Ze zijn een thuis voor
300 miljoen mensen, ondersteunen een diversiteit aan
culturen en voorzien in het levensonderhoud van een vijfde
van de wereldbevolking.
Tijd doorbrengen in een bos ook al is het maar voor even
kan je mentale en fysieke gezondheid verbeteren door het
verlagen van je bloeddruk en stress.
Bossen inspireren onze kinderen, omdat het de plek is waar
veel van onze meest gekoesterde sprookjes, folklore en
mythen beginnen.
Gezonde bossen kunnen ook de economie stimuleren via
toerisme en de productie van hout, fruit, noten, groenten,
vis, vlees en medicijnen.
Maar de bossen worden hoe langer hoe meer bedreigd in 2017 hebben we meer bomen verloren dan in bijna alle
jaren hiervoor. De EU-invoer van hout, palmolie, soja,
rundsvlees, papier, cacao en andere goederen zorgen voor
enorme ontbossing en bodemdegradatie. Op veel plekken
worden bossen nu veranderd in boomplantages en ze
verliezen hun waarde voor mensen, klimaat en natuur.
Bossen in de EU zijn snel hun koolstofopslag aan het
verliezen, deels vanwege toename in bos kappen voor
bio-energie. Zelfs de meest kwetsbare primaire bossen,
zelfs in beschermde gebieden, blijven niet gespaard.
Voortgaan op dit pad van de vernieling maakt het
onmogelijk om de internationaal afgesproken
doelstellingen om klimaatverandering te beperken
te bereiken. Wetenschappers over de hele wereld
zeggen dat bossen moeten worden beschermd
en hersteld omdat ze een belangrijke rol
spelen bij CO2-afvang en opslag.
De EU heeft zowel de macht als de
verantwoordelijkheid om een echt verschil
te maken. Ik beloof daarom om wanneer ik
verkozen word als lid van het Europees Parlement,
ik een beleid zal promoten om bossen wereldwijd
te beschermen en te herstellen en de rechten van
mensen, die afhangen bossen voor hun onderhoud,
met inbegrip van vrouwen, te herkennen en te verzekeren
en dit voor de toekomstige generaties.
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