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Countdown 2010
Maapallolta häviää tällä hetkellä eliölajeja paljon nopeammin kuin niitä
luonnollisesti häviäisi. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä
pidetään pääasiallisesti ihmisen aiheuttamana, ja siksi myös tämän
haitallisen kehityksen kääntämiseen vaaditaan ihmisten toimenpiteitä.
Tavoite luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä
vuoteen 2010 mennessä mainittiin ensimmäisen kerran EU:n
kestävän kehityksen strategiassa vuonna 2001. Seuraavana vuonna
Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen, eli
biodiversiteettisopimuksen (CBD) kuudennessa osapuolikokouksessa
muotoiltiin tavoite hidastaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden
häviämistä vuoteen 2010 mennessä. Myöhemmin luonnon
monimuotoisuuden köyhtymisen vähentämistavoite on sisällytetty
myös moniin muihin ympäristösopimuksiin ja -hankkeisiin. Sitä on
myös käsitelty ja se on hyväksytty tavoitteeksi suurissa
kansainvälisissä ympäristökonferensseissa, kuten YK:n kestävän
kehityksen kokouksessa vuonna 2002, YK:n yleiskokouksessa ja
vuosituhannen kehitystavoitteissa.
Maailman luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja EU:n komissio käynnistivät
vuonna 2004 Countdown 2010 -hankkeen asetettujen tavoitteiden
toteuttamiseksi. Hanke kattaa nykyään koko maailman ja sen
tavoitteena on aktivoida erilaiset toimijat työhön luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Countdown-julistuksen
voivat allekirjoittaa monenlaiset tahot, kuten kansalliset ja paikalliset
hallinnot ja laitokset, kansalaisjärjestöt ja yritykset. Asetettujen
tavoitteiden toteutumista seurataan mukana olevissa maissa ja
organisaatioissa vuosittain.

Countdown 2010 -hanke erittelee seitsemän pääkohtaa luonnon
monimuotoisuuden hyväksi tehtävässä työssä:
1. Ainakin 10 % kaikentyyppisistä ekosysteemeistä pitäisi suojella,
jotta luonto ja luonnonmaisemat säilyisivät.
2. Luonnon monimuotoisuus täytyy huomioida maataloudessa, mm.
lisäämällä viljelyalueiden monimuotoisuutta ja vähentämällä
tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden käyttöä.
3. Kalakantoja täytyy käyttää kestävästi. Tällä hetkellä 75 % maailman
kalakannoista on ylikalastettuja ja monia lajeja uhkaa sukupuutto.
4. Luonnon monimuotoisuus pitää ottaa paremmin huomioon
maankäytössä ja rakentamisessa, jotka tuhoavat lajien
elinympäristöjä.
5. Ilmastonmuutos muuttaa myös elinympäristöjä. Ilmastonmuutosta
pitää torjua ja varmistaa, että lajit voivat sopeutua muuttuviin
olosuhteisiin tai muuttaa muutoksen alta pois.
6. Vieraslajit voivat pahimmassa tapauksessa syrjäyttää paikallisia
lajeja ja niiden leviäminen pitää siksi estää.
7. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ongelmat täytyy kytkeä
kaikkeen politiikkaan, koska luonnon monimuotoisuus on kestävän
kehityksen perusta.
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Euroopassa luonnon köyhtymisen vähentämistavoite on asetettu
korkeammalle kuin muualla maailmassa; luonnon monimuotoisuuden
vähenemistä ei pyritä vain hidastamaan, vaan se halutaan pysäyttää
vuoteen 2010 mennessä. Euroopan yhteisenä päämääränä on edetä
kohti tavoitteen toteutumista mm. toimeenpanemalla lakeja ja
sopimuksia, joilla monimuotoisuuden vähenemistä pyritään
hidastamaan. Samalla tarkistetaan EU:n omien poliittisten ohjelmien
sisältöä siten, että nekin tukevat asetetun tavoitteen toteutumista.
Pohjoismaista Countdown 2010 -hankkeessa ovat mukana Suomi
(2006), Ruotsi (2006), Norja (2007) ja Tanska (2007). Näiden maiden
ympäristöministeriöiden lisäksi julistuksen allekirjoittaneiden joukossa
on esim. paikallishallintoja, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä. Islanti ei ole
allekirjoittanut julistusta, mutta 2010 -tavoite sisältyy kuitenkin mm.
maan hallitusohjelmaan.
Suomessa järjestettiin vuonna 2006 Countdown 2010 -hankkeen
puitteissa kilpailu parhaasta teosta monimuotoisen luonnon puolesta.
Kilpailu pyrki tekemään tunnetuksi onnistuneita keinoja hidastaa
luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Countdown -kunniakirjan sai
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, jonka toimesta Vuosaaren
entinen kaatopaikka ja maantäyttöalue on maisemoitu
luonnonmukaisesti ja kotimaisia lajeja suosien.

Vuosaaren huipun maisemaa. Kuva: Kristiina Pekkonen.
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Pohjoismaissa Countdown 2010
-julistuksen ovat allekirjoittaneet:
Suomi:
Ympäristöministeriö
Vantaan kaupunki
Kosken Kartano
Ruotsi:
Ympäristöministeriö
Luonnontieteellinen museo
Norja:
Ympäristöministeriö
Trondheimin kaupunki
Tanska:
Ympäristöministeriö
Tanskan hyönteistieteellinen seura
Tanskan ulkoilu- ja virkistysneuvosto
Tanskan lintutieteellinen yhdistys
Nepenthes, kansalaisjärjestö
Nordeco, kansalaisjärjestö

Lähteet: www.countdown2010.net,
www.cbd.int, Suomen Countdown 2010 julistus, Norjan Countdown 2010 -julistus,
www.ymparisto.fi > Kansainväliset asiat >
Maailmanlaajuinen yhteistyö > Maailman
luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen
kansallinen komitea > Countdown 2010.
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