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Video hielp aftellen naar Earth 
Hour 2015 

Andy Murray steunt WWF’s 
Earth Hour
De Schotse professionele tennisser en ambassadeur 
voor WWF-international Andy Murray betuigde zijn 
steun aan Earth Hour 2015, WWF’s actie om het licht te 
doven. “Earth Hour van WWF is een eenvoudig maar 
krachtig idee. Het is een moment om wereldwijd te 
tonen dat we geven om onze schitterende planeet en 
dat we de fantastische mensen, planten en dieren op 
aarde willen beschermen,” aldus Murray. Earth Hour 
kent intussen zijn negende jaar en verenigt miljoenen 
mensen in honderden landen in de grootste oproep tot 
actie tegen de klimaatverandering ter wereld.

De aftelling voor Earth Hour 2015 begon met de 
lancering van een video, die laat zien hoe Earth Hour 
mensen en organisaties over de hele wereld aanzet 
om in actie te komen. De video toont memorabele 
momenten en verwezenlijkingen van eerdere edities 
van Earth Hour, in combinatie met verklaringen van 
wereldleiders en bekende personen. De video inspireert 
mensen om actie te ondernemen en om ‘je macht te 
gebruiken om klimaatverandering te veranderen’.  
Volg de links om te zien wat er gebeurt:  
www.earthhour.org/tracker

CAMPAGNES - EArtH Hour

WWF’s Earth Hour startte in 2007 
in Sydney, als een protestactie 
tegen de klimaatverandering en als 
oproep tot snelle actie. Sindsdien is 
Earth Hour pijlsnel uitgegroeid tot 
het grootste initiatief voor massale 
milieuactie ter wereld, actief in meer 
dan 7000 steden en 160 landen. 
De actie Earth Hour heeft al lang 
‘het uur overschreden’, en is een 
forum geworden waar mensen zich 
mobiliseren voor het klimaat en voor 
andere prioritaire milieuthema’s.
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Earth Hour gaat de 
klimaatuitdaging aan
In dit uiterst belangrijke jaar voor het klimaat, met 
de wereldleiders die eind dit jaar in Parijs zullen 
samenkomen voor een wereldwijd klimaatplan dat de 
ernstigste gevolgen van de klimaatverandering moet 
vermijden, gaat Earth Hour de klimaatuitdaging aan. 
Ook Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, 
betuigde zijn steun voor Earth Hour. De acties voor 
Earth Hour gaan van lobbywerk voor toegang tot 
hernieuwbare energie in Nepal, een verbod op olie-
exploratie in het Russische Noordpoolgebied en het 
stoppen van ontbossing in Oeganda; tot het promoten 
van hernieuwbare energie in India en Colombia, en van 
educatieve programma’s in China en Zweden. Op de 
avond zelf inspireren de activiteiten over de hele wereld 
de bevolking om haar macht te gebruiken, tegen de 
klimaatverandering. De resultaten van Earth Hour 2015 
komen aan bod in de volgende Conservation Highlights.
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red het iconische Groot 
Barrièrerif

Australië ontkent 
dramatische achteruitgang 
van het Groot BarrièrerifRoekeloze plannen voor industrialisering, vlak bij het 

Groot Barrièrerif in Australië, zou ernstige schade 
kunnen aanrichten, volgens een nieuw rapport van 
WWF. 
WWF roept de Australische regering op om het 
lozen van alle soorten baggermateriaal op de 
werelderfgoedsite te verbieden. Het rapport The Great 
Barrier Reef Under Threat stelt dat het lozen van slib 
afkomstig van de zeebodem, dat wordt uitgebaggerd 
voor de uitbreiding van havens in het hart van het rif, 
verwoestende gevolgen zou hebben. Het zou het koraal 
verstikken en het mariene leven bedreigen.  
De havenuitbreiding is bovendien niet nodig –  
er zijn nu al terminals die een derde van het jaar niet 
worden gebruikt. Het rapport toont dat veel banken 
zich hebben teruggetrokken uit de financiering van 
steenkoolterminals in het rif. WWF roept ook bedrijven 
op om niet te investeren in of deel te nemen aan 
projecten die het koraalrif kunnen bedreigen.

De Australische regering stelde in een rapport aan de 
UNESCO in januari dat het Groot Barrièrerif in goede 
conditie verkeert. Zij weigert de ernstige achteruitgang 
van het rif te erkennen – ondanks de bewijzen uit de 
wetenschappelijke gemeenschap. 
 Het rapport maakt deel uit van de inspanningen van 
de regering om UNESCO ervan te overtuigen het rif 
niet op de lijst van bedreigd werelderfgoed te plaatsen. 
Onafhankelijk onderzoek wijst op een daling in het 
aantal mariene soorten en een verlies van 50% van 
het koraal. De administratie van het Mariene Park van 
het Groot Barrièrerif beschrijft de vooruitzichten voor 
het rif als “erbarmelijk, verslechterd sinds 2009 en 
vermoedelijk nog slechter in de toekomst”. 
WWF wijst op onnauwkeurigheden in het rapport van 
de Australische regering, en benadrukt dat het faalt om 
een overtuigend plan voor te leggen voor het herstel van 
de uitzonderlijke universele waarde van het koraalrif.

CAMPAGNES - oCEANEN

Steun de petitie tegen het 
dumpen van baggermateriaal 
op het rif
Nadat de Australische regering in maart meedeelde dat 
het lozen van baggerslib verboden zal worden in het 
Mariene Park van het Groot Barrièrerif, lanceerde WWF 
opnieuw een oproep tot een verbod voor de volledige 
erfgoedsite van het rif. In het verleden werd het meeste 
baggerafval net buiten het mariene park gestort, maar 
wel nog binnen de erfgoedsite. Daarbij raakten koraal 
en zeegrasbedden verstikt. WWF vroeg ook om het 
verbod te bekrachtigen vóór de vergadering van het 
Werelderfgoedcomité van UNESCO in juni, die moet 
beslissen of het rif wordt toegevoegd aan de lijst van 
bedreigd werelderfgoed, om een verdere aantasting te 
vermijden. Teken net als 131.000 anderen de petitie 
tegen het storten op het rif en deel de oproep tot actie 
van WWF via #SOSreef
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De internationale oceanencampagne 
van WWF wil aantonen hoe 
belangrijk het behoud van mariene 
habitats is voor de voedselzekerheid, 
inkomenszekerheid en de duurzame 
ontwikkeling. De campagne 
streeft naar een beter behoud 
van de oceanen, via het beleid 
en op het terrein zelf. De eerste 
actie van de campagne is om het 
Groot Barrièrerif te redden van de 
dreigende lozing van baggerafval 
voor de uitbreiding van havens in 
de werelderfgoedsite van het Groot 
Barrièrerif.

“Het Groot Barrièrerif is een van de 
rijkste mariene habitats op aarde, 
thuishaven van bedreigde soorten, 
een waardevolle economische troef 
voor Australië en een natuurwonder 
voor de hele wereld. Van het rif een 
stortplaats maken is de foute keuze 
voor het milieu en houdt ook geen 
steek vanuit economisch oogpunt, in 
het bijzonder de aanleg van havens 
die niet nodig zijn,” aldus Marco 
Lambertini, algemeen directeur van 
WWF.
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Aziatische landen willen 
‘nul stroperij’ 
Aziatische overheden hebben zich verbonden tot 
snelle actie om stroperij uit te roeien, op een cruciale 
bijeenkomst over de bescherming van wilde soorten.
De dertien landen die in februari aanwezig waren op het 
symposium over ‘nul stroperij’ in Nepal, kwamen tot een 
akkoord voor kernactiviteiten, waaronder afspraken voor 
een betere samenwerking, beter beheer en een aapassing 
van de middelen die worden gebruikt om de stroperij te 
bestrijden. 

Een voortvluchtige Nepalese stroper die in Maleisië werd 
gearresteerd met een INTERPOL-aanhoudingsbevel, is 
uitgeleverd geweest aan Nepal. Hij krijgt er een straf van 
15 jaar voor neushoornstroperij en smokkel. De arrestatie 
van Rajkumar Praja in januari, twee jaar nadat hij uit 
Nepal was weggevlucht, is een succes in de strijd tegen de 
stroperij. Zijn bende wordt verdacht van het doden van 19 
neushoorns in het Nationaal Park van Chitwan.
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top maakt afspraken om 
misdaad aan te pakken   
Er werd een belangrijke stap gezet in de strijd tegen 
misdaad tegen wilde soorten. Een topconferentie is tot een 
akkoord gekomen voor nieuwe en essentiële maatregelen 
om de heropleving in illegale handel in wilde soorten tegen 
te gaan, inclusief het bestrijden van het witwassen van 
smokkelgeld en corruptie, en het mogelijk maken voor de 
lokale bevolking om voordeel te halen uit de aanwezigheid 
van wilde soorten. Staatshoofden, ministers en officiëlen 
van 31 landen ontmoetten elkaar in Botswana in maart, 
om de vooruitgang te evalueren sinds de topconferentie 
in Londen in 2014, waar werd besloten om dringende en 
krachtdadige actie te nemen – een mijlpaal in te strijd 
tegen stroperij en illegale handel in wilde soorten. Een 
verhoogde handhaving behoort tot de recente successen, 
waardoor grote hoeveelheden ivoor in beslag worden 
genomen. Verbeterde wetgeving en strengere straffen 
zijn enkele andere successen. De top steunde ook de 
voorstellen voor een sterke resolutie van de  Algemene 
Vergadering van de VN voor misdaden tegen wilde soorten.
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CAMPAGNES - ILLEGALE HANDEL IN WILDE SoortEN

Campagne om vraag naar 
ivoor in thailand te doen 
dalen digitaal succes
Meer dan een miljoen mensen namen deel aan een 
campagne tegen de ivoorhandel in Thailand, die het 
consumptiegedrag wil veranderen door aandacht 
te vestigen op het verband tussen ivoor en de 
olifantenstroperij. Sinds de start van de Chor Chang 
Can Save Elephants-campagne in januari, hebben 
Thaise Thaise beroemdheden, artiesten, journalisten, 
ambtenaren en mensen uit het hele land het doden van 
olifanten voor hun ivoor veroordeeld door de letter ‘Chor 
Chang’ – een vaak voorkomende letter in het Thaise 
alfabet die een beetje lijkt op de ‘e’ van ‘elephant’ – uit 
hun naam te schrappen. Intussen heeft de Thaise regering 
stappen gezet om de wetgeving op de binnenlandse 
ivoormarkt te verstrengen en  voor een uitbreiding van de 
bescherming van de Afrikaanse olifant. Dat deed ze vóór 
de deadline van 31 maart, die werd opgelegd door CITES, 
het verdrag over de handel in bedreigde soorten.
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WWF probeert in te gaan tegen de 
recente massale toename van het 
illegaal doden en verhandelen van 
zeldzame en bedreigde soorten, 
en dan vooral van olifanten, 
neushoorns en tijgers. Het doel 
is om regeringen op het hoogste 
niveau te overtuigen dat stroperij 
en illegale handel in wilde plant- en 
diersoorten ernstige misdaden zijn, 
die dringend en doeltreffend moeten 
worden aangepakt in het belang van 
de fauna, hun habitats, duurzame 
economische ontwikkeling en de 
nationale veiligheid.



olie-exploratie dreigt nog 
altijd in Virunga 

Verzet tegen omstreden 
Mekongdam groeit

In maart meldde de BBC dat de Democratische 
Republiek Congo (DRC) overweegt om de grenzen van 
het Virunga Nationaal Park, een werelderfgoedsite, 
te wijzigen om olie-exploratie mogelijk te maken. Het 
Werelderfgoedcomité van UNESCO meent dat olie- en 
gaswinning niet te combineren valt met het statuut 
van Werelderfgoed. WWF vraagt het Comité om voet 
bij stuk te houden en de schatten van de wereld, zoals 
Virunga, te blijven beschermen. 

Een documentaire over het Virunga Nationaal Park 
kreeg een Oscarnominatie in de categorie beste 
documentaire. De film schetst de enorme uitdagingen 
voor het natuurbehoud in het oudste en meest 
biodiverse nationale park van Afrika– gelegen in het 
door geweld verscheurde oosten van de DRC – en gaat 
vooral in op de strijd tegen de olie-exploratie in het 
park.

Al meer dan een kwart miljoen mensen hebben een 
petitie ondertekend tegen een heel omstreden dam op 
de Mekong in Laos. De Don Sahong-dam zal het enige 
beschikbare kanaal waarlangs migrerende vissen zich 
het hele jaar door verplaatsen blokkeren. Zo vormt het 
een bedreiging voor de grootste inlandse visserij ter 
wereld, waarvan 60 miljoen mensen afhankelijk zijn. 
De schokgolven veroorzaakt door de explosieven die 
worden gebruikt bij de aanleg van de dam, kunnen 
trouwens ook een gevaar vormen voor de populatie 
van de ernstig bedreigde Irrawaddydolfijn, die er in de 
buurt leeft. Samen met plaatselijke organisaties eist 
WWF een onafhankelijke, wetenschappelijke evaluatie 
van de sociale impact en de impact op de natuur; en 
een afweging van meer duurzame alternatieven.

CAMPAGNES - rEGIoNAAL

Acties op komst voor 
bedreigde bruinvissen 
De Mexicaanse regering heeft maatregelen 
aangekondigd voor de bescherming van de vaquita, de 
kleinste bruinvis ter wereld, die leeft in het noorden 
van de Golf van Californië. Er zouden nog minder dan 
100 exemplaren voorkomen. Kieuwnetten die worden 
gebruikt voor de garnalenvangst, zullen verboden 
worden en jaarlijks zal 36 miljoen dollar worden 
voorzien, als compensatie voor het inkomen dat de 
vissers mislopen en voor het natuurbehoud. WWF 
werkt al meer dan 15 jaar samen met lokale partners 
voor de redding van de vaquita – het Spaanse woord 
voor ‘kleine koe’ – onder meer door het promoten van 
alternatieven voor de kieuwnetten. 

Vier ernstig bedreigde  Yangtzebruinvissen uit de 
Yangtzerivier zijn 400 km verplaatst naar een veilige 
meander om er een nieuwe populatie te stichten, 
terwijl vier andere werden verplaatst om de genetische 
diversiteit van een bestaande populatie te versterken.
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rapport meldt dat er steeds 
meer tijgers brullen in India

Video biedt hoop voor herstel 
van tijger in China

Nieuw onderzoek, dat een aanzienlijke toename van 
het aantal Bengaalse tijgers in India aankondigt, toont 
aan dat de recente intensieve inspanningen voor het 
natuurbehoud echt werken: de tijgerpopulatie is gestegen 
van 1411 exemplaren in 2006, naar 2226 in 2014. Het 
onderzoek, dat in februari werd gepubliceerd door 
India’s National Tiger Conservation Authority, schrijft 
het succes toe aan een reeks van maatregelen: een 
verbeterd beheer en bescherming van tijgerreservaten 
en beschermde gebieden, het behoud van ongerepte 
kerngebieden waar tijgers zich kunnen voortplanten, de 
verbinding tussen habitats en de bescherming van tijgers 
en hun prooidieren tegen stropers hebben een positieve 
impact getoond. De stroperij vormt nog altijd de grootste 
bedreiging voor de tijgers, want tijgerdelen zijn overal in 
Azië sterk gegeerd. Aangezien dat de helft van alle tijgers 
op aarde in India leeft, wijzen de nieuwe cijfers dus op 
een waar succes voor natuurbehoud. Zij bewijzen ook hoe 
belangrijk gezamenlijke inspanningen zijn.

Uit de zeldzame videobeelden van een tijgerin en 
haar jongen blijkt dat er weer  Siberische tijgers 
voorkomen in China. De video, vastgelegd door een 
WWF-cameraval op 30 km van de Russische grens, 
toont voor het eerst beelden van Siberische tijgers 
die zich zo ver op het Chinese grondgebied wagen. 
De beelden vormen de bekroning van decennialange 
inspanningen om een groeiende populatie van de 
dieren in China te vestigen. WWF had samen met 
de Chinese overheid het grensgebied met Rusland 
aangeduid als een prioritaire zone voor de tijgers. De 
herintroductie van prooidieren voor de tijger en het 
onderhoud van beboste corridors waarin de Chinese 
tijgers zich vrij kunnen bewegen maakte deel uit van 
het conservatiewerk. De populatie van Siberische 
tijgers wordt geschat op 400 dieren, waarvan het 
grootste deel leeft in Rusland, en minstens 18 à 20 
volwassen dieren voorkomen in het grensgebied tussen 
Rusland en China.

WWF’s Jaar van de Tijger-campagne 
in 2010 slaagde erin om wereldwijde 
inspanningen op gang te brengen 
voor het redden van de tijger. Samen 
met vele partners, hielpen we vorm 
te geven aan een internationale 
strategie om het aantal tijgers te 
verdubbelen. In de landen waar 
tijgers voorkomen, stelden we 
samen met de overheden en anderen 
nationale plannen op om die 
strategie te versterken. Nu zien we 
dat ons werk zijn vruchten afwerpt.

Plannen voor weg bedreigen 
herintroductie van tijger in 
Cambodja
WWF vraagt om de plannen te schrappen voor 
de aanleg van een weg doorheen 36 km van het 
Mondulkiri Protected Forest in Cambodja zou 
snijden. Het gebied is de voorgestelde zone voor de 
herintroductie van tijgers, en zou niet alleen de dieren 
beter beschermen maar zou ook een enorm potentieel 
bieden voor toerisme en voor duurzame inkomsten 
voor de plaatselijke bevolking en de provinciale 
overheid. De voorgestelde weg zou geen betere toegang 
tot de dorpen bieden, maar zou wel het leefgebied 
van de tijger aantasten en stropers toelaten in delen 
van het woud die vroeger niet toegankelijk waren. 
Mondulkiri Protected Forest beschermt enkele van 
Zuidoost-Aziës zwaarst bedreigde soorten, zoals de 
reuzenibis – de nationale vogel van Cambodja  
– de Aziatische olifant, de banteng en de luipaard.
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CAMPAGNES - tIJGErS



Nieuwe telling toont groeiend 
aantal reuzenpanda’s

Herstel van bedreigde wilde 
soorten

Momenteel leven er in de hele wereld nog 1864 
reuzenpanda’s in de vrije natuur – een stijging van 286 
dieren in het laatste decennium. 
De telling, gevoerd door de Chinese State Forest 
Administration, toont ook dat de panda’s leefgebied 
sinds 2003 met bijna 12% is uitgebreid, tot 2.57 
miljoen ha.WWF is verheugd over dit nieuws, dat de 
waarde bewijst van het oprichten van natuurreservaten 
om de habitat van de reuzenpanda en andere bedreigde 
soorten veilig te stellen, en om de bosgebieden te 
beschermen die van essentieel belang zijn voor het 
stroomgebied van de Yangtze-rivier. Meer dan twee 
derde van de reuzenpanda’s in de vrije natuur leven 
in 67 beschermde gebieden die zijn ingesteld voor 
de dieren – dat zijn er 27 meer dan bij het vorige 
onderzoek. WWF wil samen met de bosadministratie 
ecologische corridors aanleggen om geïsoleerde 
pandapopulaties met elkaar te verbinden.

De voorbije zeven jaar is het aantal Amoerluipaarden, 
de zeldzaamste katachtigen ter wereld, meer dan 
verdubbeld. In 2007 werden er amper 30 geteld, maar 
nieuwe data op basis van 10 000 foto’s genomen door 
cameravallen opgesteld over een oppervlakte van  
500 000 hectare blijkt dat er minstens 57 luipaarden 
leven in het Russische Land of the Leopard National 
Park. Het park omvat alle bekende broedgebieden 
van het dieren herbergt ook een groot aantal tijgers. 
Een van de volgende stappen is de oprichting 
van een Chinees-Russisch grensoverschrijdend 
natuurreservaat. 

De populatie van de bedreigde Mongoolse saiga-
antilope is meer dan verviervoudigd – van 2950 dieren 
in 1998 tot 13 000 in 2014. Sinds de soort aan het eind 
van de jaren 1980 bijna uitgestierf, heeft WWF zich 
ingespannen voor het behoud van de antilope.
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BIoDIVErSItEIt - AZIË/PACIFIC

WWF’s hoofddoelstelling op het vlak 
van biodiversiteit is het verzekeren 
van de integriteit van de meest 
opmerkelijke natuurgebieden op 
aarde. Dit betekent onder andere  
bescherming bieden aan de gebieden 
met een hoge prioriteit voor het 
natuurbehoud en het herstellen 
van populaties met de hoogste 
ecologische, economische en 
culturele waarde.



BIoDIVErSItEIt - ZoEt WAtEr

Bescherming van moerasgebieden 
in Midden- en oost-Europa

WWF roept Spanje en Eu op 
om Doñana te beschermen

WWF  heeft in Midden-Europa bijgedragen aan 
het succes van een aantal zoetwaterprojecten in 
de regio van de Donau en de Karpaten in 2014. 
Moerasgebieden herstellen, schadelijke projecten voor 
waterkrachtcentrales voorkomen en inspanningen om 
de steur van uitsterven te redden zijn enkele projecten 
die gesteund werden. WWF wil 2 miljoen hectare 
zoetwaterecosystemen langs de Donau en wil ervoor 
zorgen dat zijn bijrivieren gezond en duurzaam worden 
beheerd tegen 2025, om zo zuiver water, bescherming 
tegen overstromingen en meer weerstand tegen de 
klimaatverandering te garanderen. Met de hulp van 
WWF worden nu richtlijnen voor duurzame Hydro-
elektriciteit doorgevoerd in de hele regio. Er zijn meer 
dan 500 schadelijke kleine waterkrachtprojecten in 
Oekraïne stopgezet, paaiplaatsen voor de steur in 
Bulgarije zijn afgebakend voor de bescherming van de 
diersoort, en illegaal gevangen steur wordt in beslag 
genomen.

WWF roept de Spaanse regering en de Europese 
Commissie op om Coto Doñana, een van de 
belangrijkste moerasgebieden in Europa, te 
beschermen tegen de ontginning van gas. Doñana, 
een Werelderfgoedsite van UNESCO die ook wordt 
beschermd door de Ramsarconventie, is van vitaal 
belang voor miljoenen trekvogels die elk jaar een 
tussenstop maken in het gebied. Het energiebedrijf 
Gas Natural-Fenosa bedreigt de Andaloesische 
deelregering met een eis van 358 miljoen euro 
als zij geen toestemming geeft voor de aanleg van 
infrastructuur in het beschermde gebied. WWF vraagt 
de Europese Commissie en de Spaanse regering om de 
milieu- en veiligheidsrisico’s van het project grondig te 
evalueren en Doñana te redden. Ook jij kunt helpen: 
teken vandaag nog de online petitie!
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overwinning in de rechtbank 
redt Doñana Nationaal Park
Na een strijd van 15 jaar heeft het Spaanse 
Hooggerechtshof zich uitgesproken tegen de 
plannen voor de aanleg van een nieuw kanaal in het 
Doñana Nationaal Park, een van de belangrijkste 
moerasgebieden in Europa. Het nieuwe kanaal zou 
vlak naast de Guadalquivir komen, de rivier die 
90 km lang door het park loopt. Een coalitie van 
natuurbeschermers, boeren en vissers verzette zich 
tegen de plannen omwille van de negatieve impact op 
de rivier en het park. Het Spaanse Hooggerechtshof 
beaamde dat de graafwerken veranderingen zouden 
hebben veroorzaakt in het estuarium van de 
Guadalquivir en schade zouden berokkenen aan het 
natuurpark. Beschermd onder verscheidene statuten 
voor natuurgebied, biedt Doñana onderdak aan meer 
dan zes miljoen trekvogels en andere ernstig bedreigde 
soorten zoals de Iberische lynx en de keizerarend.
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Het bestaan van de Mekong 
vieren tijdens World 
Wetlands Day 
Naar aanleiding van World Wetlands Day op 2 
februari vierde WWF het bestaan van de Mekongrivier 
en benadrukte het zijn inspanningen om de rivier 
overvloedig en gezond te houden. De Mekong is 
de thuishaven van een waaier aan wilde soorten, 
waaronder vele zeldzaam en bedreigd zijn. De stroom 
speelt ook een cruciale rol om 300 miljoen mensen 
van rijst te voorzien en de inlandse visserij is goed 
voor 25% van de zoetwatervisvangst ter wereld. Toch 
willen de opkomende economieën in de regio de 
waterkracht gebruiken als goedkope energiebron, en 
planden ze de bouw van 11 dammen, die de stroming 
van de Mekong bedreigen. WWF helpt om duurzame 
waterkrachtprojecten te identificeren, en informeert 
en helpt de bevolking bij het visserijbeheer en de 
ontwikkeling van ecotoerisme, om er zo voor te zorgen 
dat de Mekong een levensbron kan blijven voor mens 
en dier.
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Zuid-Afrika bindt strijd aan 
met neushoornstropers
De agressieve stroperij door georganiseerde 
bendes blijft haar tol eisen voor de Zuid-Afrikaanse 
neushoorns. Volgens officiële cijfers werden er 1215 
neushoorns gedood in 2014 – een stijging van 21% 
tegenover 2013. Zuid-Afrika herbergt ongeveer 80% 
van de wereldwijde neushoornpopulatie. WWF prijst 
het werk van de rangers, die hun leven riskeren voor 
de bescherming van de neushoorns, zowel als het werk 
van de overheid, die 386 arrestaties verrichtte voor 
misdaden tegen neushoorns. 

Meer dan 300 neushoorns worden verplaatst naar 
veiligere gebieden om de dieren beter te beschermen 
tegen stropers, volgens de lokale autoriteiten. De 
neushoorns uit het Kruger Nationaal Park, waar er 
het meest wordt gestroopt, worden overgebracht 
naar veiligere gebieden in het park of worden naar 
buurlanden gestuurd.

Laatste IJsgebied als 
toevluchtsoord voor ijsberen
In de Canadese Arctische Eilanden – thuis van meer 
dan 25% van de wereldwijde ijsberenpopulatie – wordt 
een sterke daling van het aantal ijsberen verwacht als 
gevolg van de klimaatverandering en het verdwijnen 
van het zee-ijs. Volgens het onderzoek dat gepubliceerd 
werd in het tijdschrift PLOS One, gesteund door WWF, 
kan de klimaatverandering leiden tot verhongering 
en mislukte voortplanting bij de ijsberen in de regio, 
waaronder Ellesmere en de Baffineilanden. Een strook 
ijs rond Noord-Canada en Groenland – het Laatste 
IJsgebied genaamd – kan een toevlucht bieden voor 
soorten die afhankelijk zijn van het ijs. WWF werkt 
samen met plaatselijke bevolking en organisaties in de 
gebieden waar het zee-ijs vermoedelijk behouden zal 
blijven, om de bescherming van ijsafhankelijke soorten 
te verzekeren, zoals ijsberen en zeehonden, en om 
ondertussen ook een leefbare toekomst te verzekeren 
voor de menselijke gemeenschappen in de regio.
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Daling van het aantal ijsberen 
gemeld
Berichten over een sterke daling van het aantal 
ijsberen aan de rand van hun verspreidingsgebied 
in de Beaufortzee, gedeeld door zowel Canada als 
de VS, onderlijnen de angst voor het lot van deze 
ijsafhankelijke soort, die steeds meer in het nauw 
gedreven wordt door de klimaatverandering.  
Het aantal ijsberen is met bijna 40% gedaald, 
van 1500 tot 900 dieren tussen 2001 en 2010. De 
achteruitgang heeft te maken met de nooit eerder 
geziene vermindering van het zee-ijs als gevolg van 
de klimaatverandering, waardoor de ijsberen minder 
gemakkelijk robben kunnen vangen, hun belangrijkste 
voedselbron.
WWF monitort individuele ijsberen in hun tochten 
over de Noordpool. Informatie van de ijsberen met 
een zenderhalsband wordt via satelliet doorgestuurd. 
Op die manier kunnen onderzoekers analyseren waar 
de dieren zich bevinden en hoe ze beïnvloed kunnen 
worden door de klimaatverandering.
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opgericht in 1990, zijn de beschermde gebieden van Dzanga-Sangha in de 
Centraal-Afrikaanse republiek internationaal gekend om hun ongelofelijke 
biodiversiteit. Ze herbergen één van de grootste gedeeltes intact tropisch bos 
ter de wereld. olifanten, gorilla’s, chimpansees en luipaarden behoren tot de 
diersoorten die het meest iconisch zijn voor Dzanga-Sangha.
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Eu waarschuwt staten voor 
illegale visserij

Spanje kondigt wet tegen 
piraatvisserij aan

De Europese Commissie heeft vier staten 
gewaarschuwd die niet voldoen aan de nieuwe strenge 
Europese visserijregels. Met de visserijregels wil de 
EU de illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visvangst (IUU) aan banden leggen, die een belangrijke  
oorzaak van overbevissing vormt en een grote prioriteit 
is voor WWF. De vier staten, Saint Kitts & Nevis, Saint 
Vincent & de Grenadines, de Salomonseilanden en 
Tuvalu brengen het aantal op 17 staten die te horen 
kregen dat ze de nieuwe regels moeten volgen of dat 
hun anders een sanctie wacht zoals een verbod op 
de uitvoer van vis naar de EU, als er binnen de zes 
maanden geen verbeteringen komen. De IUU-visvangst 
– die naar schatting tussen 8 en 19 miljard euro 
per jaar kost en goed zou zijn voor 11 tot 26 miljoen 
ton vangst – put de visbestanden uit, tast mariene 
ecosystemen aan, benadeelt legale vissers en bedreigt 
de inkomsten van kwetsbare bevolkingsgroepen.

Spanje heeft een onderzoek ingesteld tegen de 
piraatvisserij – ook bekend als illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visvangst (IUU) – die in 
strijd is met de inspanningen voor een duurzame 
visvangst. Samen met andere organisaties verwelkomt 
WWF deze eerste toepassing van de nieuwe Spaanse 
visserijwetgeving, die ook als eerste verwijst naar de 
EU-regelgeving tegen de IUU-visserij, en die illegaal 
gevangen vis buiten de EU-markt wil houden. Spanje 
is de grootste vissersnatie in Europa, goed voor 20% 
van de Europese vangstcapaciteit, en de grootste in- en 
uitvoerder van visproducten. Dat maakt de Spaanse 
actie tegen de piraatvisserij dan ook uiterst belangrijk, 
op voorwaarde dat ze effectief wordt toegepast. Samen 
met een aantal organisaties roept WWF de andere 
EU-lidstaten op om gelijkaardige wetten goed te 
keuren en om zo de illegale visserij over de hele wereld 
doeltreffend aan te pakken.

VoEtAFDruK - oCEANEN

WWF vraagt actie om de  
Pacifische tonijnbestanden 
te redden
De twee regionale organisaties voor visserijbeheer 
(RFMO’s) die instaan voor het beheer van de belangrijke 
tonijnbestanden in het westelijke, centrale en oostelijke 
deel van de Stille Oceaan, hebben maatregelen genomen 
ten gunste van de Noord-Pacifische blauwvintonijn, een 
soort die volledig op instorten staat. De organisaties 
ondernamen echter niets voor de grootoog- en 
geelvintonijn, die binnenkort hetzelfde lot dreigen te 
ondergaan. Ook de bestanden van de gestreepte tonijn 
en de witte tonijn in de regio kampen met overbevissing. 
De twee commissies IATTC en WCPFC besloten om 
de quota’s voor Noord-Pacifische blauwvintonijn te 
halveren – een soort waarvan nog maar 4% overblijft. De 
maatregelen komen te laat en zullen waarschijnlijk een 
verdere uitputting niet kunnen verhinderen, want er zijn al 
aanwijzingen van een verdere achteruitgang. WWF vraagt 
meer inspanningen voor het behoud en het beheer van de 
verschillende tonijnbestanden in de Stille Oceaan.
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WWF’s tweede hoofddoelstelling 
is het beperken van de ecologische 
voetafdruk van de mensheid, 
om binnen de grenzen van de 
natuurlijke grondstoffen op onze 
planeet te leven. Deze doelstelling 
richt zich op de koolstof-, grondstof- 
en watervoetafdruk die de mensheid 
nalaat, die de grootste impact 
hebben op de biodiversiteit.
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Steeds meer duurzame vis en 
zeevruchten op het menu

Eerste Aziatische 
garnalenkwekerij met 
duurzaamheidslabelDe vraag naar duurzame producten uit de zee neemt 

toe over de hele wereld, en volgens consumenten 
kunnen supermarkten en restaurants hier een sleutelrol 
in spelen, door de duurzaamheid van de producten 
die ze verkopen te garanderen. Dat blijkt uit het 
grootste internationale onderzoek naar het verbruik 
van duurzame vis en zeevruchten ter wereld. In het 
onafhankelijk onderzoek dat de Marine Stewardship 
Council (MSC) liet voeren, werden 9000 mensen in 15 
landen in Azië, Europa en Noord-Amerika ondervraagd. 
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat een derde van 
hen het MSC-label herkent, nu al gedragen door  
25 000 zeeproducten beschikbaar in 100 landen. In 
de detailhandel haalde de marktwaarde van de MSC-
zeeproducten al 4,8 miljard dollar in 2013-2014 – een 
stijging van bijna 150% sinds 2010. Vandaag zijn al 252 
visserijen gecertificeerd, goed voor 9% van de totale 
vangst in het wild.

De Vietnamese garnalenkwekerij Quoc Viet is Aziës 
eerste garnalenkwekerij die gecertificeerd werd met 
het label van de Aquaculture Stewardship Council 
(ASC), voor verantwoorde viskweek. Dit belangrijke 
wereldwijde programma voor verantwoord gekweekte 
vis en zeevruchten bepaalt duurzaamheidnormen, 
vooral voor de bescherming van moeras- en 
mangrovegebieden en voor het beperken van vervuiling. 
Vietnam is de derde grootste uitvoerder van garnalen ter 
wereld en Quoc Viet is een van de grootste kwekerijen 
in het land. In 2015 wil het bedrijf 25 000 ton garnalen 
produceren. Dankzij de certificering kan Quoc Viet zich 
uitbreiden naar nieuwe markten, vooral naar Europese 
klanten die verantwoord gekweekte zeevruchten willen. 
WWF helpt producenten en kleinschalige kwekers om 
te voldoen aan de ASC-normen en brengt hen in contact 
met bedrijven die belang hechten aan de certificering.

Grote stap vooruit voor 
bescherming van mariene 
soorten
21 soorten haaien en roggen hebben internationale 
bescherming gekregen, na enkele recente overwinningen 
voor mariene conservatie. Tijdens hun vergadering in 
november in Ecuador, verbonden de 120 lidstaten van 
het Verdrag over Migrerende Diersoorten (CMS) zich 
ertoe de rifmanta, negen soorten duivelsrog en vijf 
soorten zaagvis te beschermen. Ze beslisten ook over de 
bescherming van de drie soorten voshaai, twee soorten 
hamerhaai en de zijdehaai. Eerder waren al afspraken 
gemaakt over zeven bedreigde soorten haaien en roggen 
binnen CITES, het verdrag over de handel in bedreigde 
soorten. “Manta’s en duivelsroggen zijn uitzonderlijk 
kwetsbaar voor overbevissing, omdat ze meestal maar 
om de paar jaar één enkel jong hebben,” aldus Ian 
Campbell van WWF.
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rondetafel voor duurzame 
palmolie wil overtreders 
uitsluiten

FSC versterkt zijn rol in 
verantwoorde bosbouw

De Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), de 
internationale instantie die streeft naar de beperking 
van milieuschade door de palmolieproductie, 
liet onlangs weten dat bedrijven die lid zijn van 
de RSPO maar de duurzaamheidsnormen niet 
naleven, uitgesloten zullen worden. De RSPO wil de 
palmolieproductie verduurzamen via onafhankelijke 
externe certificering van beste praktijken.Op dit 
moment draagt 18% van het wereldwijde aanbod 
het RSPO-keurmerk. De verdere vooruitgang wordt 
belemmerd door bedrijven die lid zijn van de RSPO 
maar hun belofte om gecertificeerde palmolie te kopen 
niet inlossen. WWF werkt samen met bedrijven om 
verantwoorde palmolie te promoten, via de RSPO en 
met de Palmolie Innovatiegroep die zicht inspant om 
de CO2-emissie te beperken en planten, dieren en 
habitats te beschermen.

De Forest Stewardship Council (FSC), de 
internationale instantie voor verantwoord bosbeheer, 
stemt in met de bescherming van belangrijke intacte 
boslandschappen. Intacte boslandschappen zijn 
groot genoeg – meer dan 50 000 ha en niet aangetast 
door wegen of economische activiteiten – om de 
biodiversiteit te behouden, en zijn van kritiek belang 
voor inheemse bewoners en mensen die van het bos 
afhankelijk zijn. Ook houden ze grote hoeveelheden 
koolstof vast. Deze beslissing werd genomen na het 
voorstel van WWF tijdens de Algemene Vergadering 
van FSC in september en versterkt de rol van FSC 
in verantwoord bosbeheer. De beslissing van FSC 
werd sterk gesteund door de vertegenwoordigers van 
inheemse volken en ook van grote bedrijven voor 
bosproducten.
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IKEA-catalogus 2015 
geprint op FSC-papier
De IKEA-catalogus 2015 is het drukwerk met de 
grootste oplage die ooit volledig is gedrukt op papier 
met het keurmerk van de Forest Stewardship Council 
(FSC). Dat betekent dat FSC garandeert dat de 
volledige productieketen van de IKEA-catalogus van 
bos tot drukmachine gebruikmaakt van duurzaam 
geproduceerd hout. In 2014 werd de IKEA-catalogus 
gedrukt op 217 miljoen exemplaren, in 32 talen. IKEA 
gebruikt de catalogus ook om de klanten te informeren 
dat FSC staat voor verantwoorde houtproducten uit 
duurzaam beheerde bossen. Door deze grootschalige 
keuze voor FSC zal de vraag naar duurzaam hout 
toenemen , waarvan WWF hoopt dat het zal leiden 
tot beter bosbeheer over de hele wereld. Momenteel 
draagt 14% van de bossen die voor houtproductie 
gebruikt worden ter wereld het FSC-keurmerk.
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Singapore vraagt consumenten 
om smog te helpen aanpakken
Geredigeerde commentaren door Elaine Tan, CEO van 
WWF-Singapore: De smog in Singapore – die in 2013 
een gevaarlijk peil bereikte en de economie  
1 miljard dollar per week kostte – zal nog toenemen 
als plantage-eigenaars in Sumatra en Borneo doorgaan 
met het platbranden van bos om goedkoop en snel 
ruimte te maken voor de productie van palmolie, 
houtpulp en papier. De regering van Singapore besliste 
onlangs boetes uit te schrijven voor bedrijven die 
grensoverschrijdende smogvervuiling veroorzaken. 
Bemoedigend, maar het is niet genoeg. Consumenten 
kunnen hun steentje bijdragen door bij hun favoriete 
winkelketens en merken aan te dringen op duurzame 
productieprocessen en door producenten te vragen 
om te kiezen voor de duurzame palmoliecertificering 
(CSPO). WWF promoot het CSPO-keurmerk bij 
plantage-eigenaars en bedrijven en bepleit de 
bescherming van bossen met een hoge biodiversiteit.
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Bosconcessies in Congo 
krijgen FSC-keurmerk

Inspanningen voor de natuur 
in Dzanga Sangha

In de Republiek Congo heeft de Forest Stewardship 
Council (FSC) de grootste aaneengesloten bosconcessie 
in de tropen gecertificeerd. Met deze concessie van 
1,16 miljoen ha – die in handen is van Industrie 
Forestière d’Ouesso (IFO), een dochtermaatschappij 
van hardhoutproducent Danzer – bedraagt de 
totale oppervlakte bos met het FSC-keurmerk in het 
Congobekken nu 4,8 miljoen hectare – dat is ongeveer 
10% van alle houtkapconcessies in de regio. De FSC-
certificering is het meest geloofwaardige systeem om 
te komen tot duurzaam bosbeheer en helpt bedrijven 
te voldoen aan de regels van de EU-houtverordening 
die de invoer van illegaal hout wil vermijden. WWF 
is verheugd dat Danzer de certificering wil halen 
en moedigt bedrijven in de regio aan om het goede 
voorbeeld van IFO te volgen en hun activiteiten te laten 
certificeren door FSC.

Twee jaar nadat het 4,4 miljoen hectare grote complex 
van beschermde gebieden van Dzanga Sangha in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek werd getroffen door 
de burgeroorlog, zijn er hoopgevende tekenen van 
herstel. In mei 2013 werden nog 26 olifanten gedood 
door stropers. Het onzorgvuldig gebruik van vallen om 
dieren te vangen voor hun vlees is nog altijd een groot 
probleem. Maar doordat patrouilles snel ingrijpen bij 
stroperij en de bewoners de overheid waarschuwen 
voor vermoedelijke stropers, neemt de veiligheid 
in het gebied weer toe. WWF hielp de patrouilles 
mee opleiden en vandaag worden nog maar zelden 
olifanten gestroopt. Geleidelijk aan keren de toeristen 
weer en groeit de hoop dat de criminaliteit drastisch 
zal dalen met het toenemende toerisme, omdat 40% 
van het entreegeld van het park bestemd is voor 
ontwikkelingsprojecten voor de lokale bevolking.

Natuurbehoudmethodes voor 
duurzame voedselproductie
Dankzij een partnerschap tussen de internationale 
niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie CARE 
en WWF maakt de bevolking in en rond het beschermd 
gebied van Primeiras & Segundas in Mozambique 
gebruik van methodes uit het natuurbehoud voor 
een betere oogst- en visopbrengst. De verarmde 
bevolking kampt met allerlei problemen, gaande 
van tegenvallende oogsten, minder opbrengende 
gewassen, droogte en overstromingen als gevolg van 
de klimaatverandering. Het initiatief wil een duurzame 
voedselteelt en visvangst bevorderen en de methodes 
ook verder verspreiden. Na een testperiode van drie 
jaar is de cassaveoogst verviervoudigd en door zones 
af te bakenen waar niet mag worden gevist, brengt ook 
de visvangst meer op. Heel belangrijk is ook dat de 
betrokken bevolking en ook buurgemeenschappen de 
methodes graag willen overnemen: de vissers vragen 
meer visvrije zones die ze zelf beheren.
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Klimaattop mist kansen 
terwijl aarde verder opwarmt 

10 miljard dollar voor het 
Groene Klimaatfonds

Omdat de VN-klimaattop in Peru niet leidde tot 
concrete, wetenschappelijk gefundeerde plannen om 
de klimaatverandering aan te pakken, stelde Samantha 
Smith, leider van het WWF-klimaatteam, vrijmoedig 
en kritisch dat de top geen afspraken heeft gemaakt 
over streefcijfers om de CO2-uitstoot tegen 2020 te 
beperken, geen duidelijkheid heeft geschapen over de 
financieringsbronnen en de kwetsbare landen heeft 
vergeten. Als we wachten tot 2020 om in te grijpen, zijn 
de ergste gevolgen van de klimaatverandering vrijwel 
onmogelijk te vermijden. Smith meent dat politiek 
opportunisme het heeft gehaald van wetenschappelijke 
urgentie. Zij riep de regeringen op om tijdens 
de topconferenties van de G7 en de VN acties en 
financiering af te spreken voor de komende vijf jaar. 
WWF blijft samenwerken met maatschappelijke 
groepen, overheden en bedrijven voor een dringende 
aanpak van de klimaatverandering, zowel binnen als 
buiten het kader van de VN.

Net voor de klimaattop van november 2014 in Peru 
werd meegedeeld dat er 1o,2 miljard dollar is toegezegd 
aan het Groene Klimaatfonds. Dat geld kunnen 
de ontwikkelingslanden vier jaar lang gebruiken 
om klimaatproblemen aan te pakken, zowel om de 
CO2-uitstoot te verminderen als om de gevolgen 
van de klimaatverandering te matigen. WWF noemt 
deze eerste startfinanciering “een belangrijk begin” 
en vindt de bijdragen van ontwikkelingslanden 
als Peru, Indonesië, Panama en Mexico bijzonder 
bemoedigend. Het fonds is een financieel mechanisme 
ingesteld binnen het VN-Kaderverdrag inzake 
Klimaatverandering, dat de ontwikkelingslanden mee 
zal aanmoedigen om ambitieuze doelstellingen tegen de 
klimaatverandering vast te leggen. Tegen 2020 worden 
via het klimaatfonds en andere kanalen bijkomende 
bijdragen tot 100 miljard dollar verwacht.

Concrete stappen voor de 
nodige emissiebeperking 
Uit een nieuw WWF-rapport blijkt hoe de komende 
vijf jaar matigingsmaatregelen mogelijk zijn om de 
CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het rapport 
Crossing the Divide: How to close the Emissions 
Abyss werd in februari voorgesteld net voor een 
klimaattop in Zwitserland en beschrijft mogelijke 
acties in tien belangrijke landen om ervoor te zorgen 
dat de emissies hun piek bereiken in de periode vóór 
2020, in lijn met de conclusie van het meest recente 
rapport van de Intergouvernementele Werkgroep 
inzake Klimaatverandering (IPCC) om de ergste 
gevolgen van de klimaatverandering te vermijden. Het 
gaat om acties als het sluiten van steenkoolcentrales, 
meer hernieuwbare energie, een verbeterde energie-
efficiëntie, strengere emissiedoelstellingen en de 
aanpak van de ontbossing.
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Hernieuwbare energie wacht 
mooie toekomst

Grootste huizenbouwer ter 
wereld is ‘Climate Saver’

India heeft nieuwe belangrijke verbintenissen 
bekendgemaakt op het vlak van hernieuwbare energie. 
Zo zal de grootste zonne-energiecentrale ter wereld haar 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. 
In de aanloop naar de klimaattop van november in Peru 
zegde India toe om het aandeel hernieuwbare energie 
tegen 2020 te verdubbelen van 6 tot 15% van zijn 
elektriciteitsmix. Het land wil ook een programma voor 
zonne-energie opzetten met een vermogen van 100 GW. 

Het WWF-rapport Green Energy Leaders voorspelt 
een mooie toekomst voor hernieuwbare energie in 
Latijns-Amerika door de natuurlijke rijkdommen beter 
te benutten. Zo wil Costa Rica  tegen 2012 komen 
tot 100% hernieuwbare energie en in Brazilië draagt 
de snelgroeiende sector van de windenergie met 
succes bij aan de status van de regio als centrum voor 
milieuvriendelijke energietechnologie.

China Vanke Co Ltd, een bedrijf dat woningen bouwt 
in 30 Chinese steden, heeft zich ertoe verbonden 
zijn CO2-uitstoot te beperken en is een WWF 
Climate Saver geworden. Dit initiatief moedigt 
bedrijven als Volvo, HP en Coca-Cola aan om minder 
broeikasgassen te produceren en sinds 1990 hebben 
de 30 Climate Savers gezorgd voor 100 miljoen ton 
minder uitstoot. Vanke, de grootste huizenbouwer ter 
wereld, wil Chinese steden helpen overstappen op  een 
koolstofarme ontwikkeling, met milieuvriendelijke 
gebouwen, verwarming op zonne-energie en gedeelde 
technologie. Climate Savers toont dat bedrijven 
tegelijk groei kunnen realiseren, hun CO2-uitstoot 
kunnen verminderen en miljoenen dollars kunnen 
besparen en moedigt bedrijven aan om in hun sector 
koolstofarme hervormingen door te voeren.

IJs in Noordelijke IJszee 
bereikt historisch dieptepunt
2014 was het warmste jaar sinds het begin van de 
metingen en het ijs in de Noordelijke IJszee slonk 
tot het laagste winterpeil ooit. Dit record werd in 
maart meegedeeld door het nationale sneeuw- en 
ijsdatacentrum van de VS. Samantha Smith, hoofd 
van het WWF-klimaatteam, ziet hierin een dringende 
waarschuwing: “Als we de vervuilende gassen niet 
drastisch beperken, krijgen we een klimaat dat 
onherkenbaar, onvoorspelbaar en schadelijk voor 
de natuurlijke systemen en de mens zal zijn.” Uit 
recent onderzoek blijkt dat het zee-ijs sinds 1975 al 
65% dunner is geworden. WWF werkt samen met 
overheden, de bevolking en allerlei organisaties om 
zones af te bakenen en te beschermen waar het zee-ijs 
vermoedelijk het langst blijft liggen. Op die manier 
krijgen soorten die van het ijs afhankelijk zijn als de 
ijsbeer zoveel mogelijk kansen.
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WWF-ambassadeur slaagt 
in zwemuitdaging rond 
Antarctica

Afrikaans topmuzikant steunt 
hernieuwbare energie

De bekende langeafstandszwemmer Lewis Pugh 
zwom 5 km in de zee rond Antarctica om aandacht 
en steun te vragen voor de inspanningen om de 
Rosszee te erkennen als mariene beschermd gebied. 
In februari slaagde de WWF-ambassadeur in de 
uitdaging om als eerste in vijf van de meest zuidelijke 
wateren op aarde te zwemmen met alleen een 
gewoon zwembroekje aan. Lewis en WWF vragen 
de Commissie voor Instandhouding van de Levende 
Mariene Hulpbronnen van Antarctica (CCAMLR) om 
een netwerk van mariene beschermde gebieden in te 
stellen rond Antarctica. Die actie zou 1,34 miljoen km 
van de Rosszee helpen beschermen, terwijl het ook de 
toekomst van enkele van de meest ongerepte en minst 
begrepen ecosystemen en soorten op aarde veilig zou 
stellen.

De Tanzaniaanse muzikant Richard (Rich) Mavoko 
is de nieuwe ambassadeur voor de WWF-campagne 
Solar for Education (S4E), een initiatief dat wil tonen 
hoe hernieuwbare energie kansen biedt voor sociaal-
economische verandering in Afrika. Slechts 15% van de 
naar schatting 50 miljoen Tanzanianen heeft toegang 
tot elektriciteit en de meesten gebruiken kerosine, 
die schadelijk is voor de gezondheid. Als verandering 
uitblijft, zullen in 2030 waarschijnlijk al 600 miljoen 
Afrikanen geen toegang hebben tot elektriciteit. Rich 
Mavoko wil gebruikmaken van zijn banden met de 
volkscultuur en vooral met de jongeren om de mensen 
bewust te maken, om de toegang tot hernieuwbare 
energie, zoals zonne-energie, te bevorderen en om 
te tonen hoe een verhoogde toegang de ontwikkeling 
– en vooral voor onderwijs – het hele continent kan 
ondersteunen.

MENSEN

WWF-directeur Natuurbehoud 
wordt VN-klimaatadviseur
Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-moon heeft 
Janos Pasztor, waarnemend directeur natuurbehoud 
bij WWF, benoemd tot VN-klimaatadviseur. Janos 
Pasztor zal Ban Ki-moon bijstaan in zijn inspanningen 
om een akkoord te bereiken op de klimaatconferentie 
van december in Parijs. Hij zal zich ook toeleggen 
op mobilisatie voor wereldwijde actie voor het 
klimaat. WWF-International feliciteert Janos met 
deze benoeming op dit cruciale moment voor de 
klimaatonderhandelingen. Het akkoord van de 
conferentie van Parijs, dat de ergste gevolgen van de 
klimaatverandering moet afwenden, zal van essentieel 
belang zijn om ervoor te zorgen dat de stijging van de 
temperatuur op aarde onder de gevaarlijke drempel 
van 2°C blijft.
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Jared Leto 
wordt internationale 
WWF-ambassadeur
Oscarwinnend acteur, muzikant en regisseur Jared 
Leto zal voortaan optreden als internationale WWF-
ambassadeur om aandacht te vragen voor de dringende 
milieuproblemen op onze planeet. Onlangs werkte hij 
mee aan een project om met WWF-steun neushoorns 
te beschermen in Zuid-Afrika – in 2014 werden daar 
1215 neushoorns illegaal gedood en dat cijfer is de 
voorbije vijf jaar voortdurend blijven stijgen. Jared 
Leto zei dat hij toegewijd en enthousiast is om het 
overleven van deze en andere bedreigde soorten veilig 
te stellen, en wees daarbij op de diepe verbondenheid 
die we hebben met de natuur. “We moeten de handen 
in elkaar slaan en deze sterke maar toch zo kwetsbare 
dieren beschermen tegen zinloze afslachting. Ik 
ben vereerd dat ik met WWF en de wereldwijde 
natuurbehoudbeweging kan samenwerken en mijn deel 
mag doen. Ik hoop dat jij dat ook zal doen.”
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Milieu aandachtspunt in nieuwe 
ontwikkelingsdoelen

resolutie voor wereldwijde 
bescherming moerasgebieden 
goedgekeurd Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN, vraagt 

landen om milieu centraal te stellen in de nieuwe 
internationale ontwikkelingsdoelstellingen. The 
Road to Dignity by 2030, zijn rapport van november 
2014, verzoekt regeringen om naast de doelstellingen 
voor armoedebestrijding en economie ook milieu 
op te nemen in het nieuwe ontwikkelingsakkoord. 
Begin 2014 stelden onderhandelaars 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (DOD’s) voor. Die moeten 
de komende 15 jaar als leidraad dienen voor de 
internationale ontwikkeling en moeten prioriteit 
verlenen aan investeringen in duurzame ontwikkeling. 
De DOD’s moeten de Millenniumdoelstellingen 
voor Ontwikkeling vervangen, want die lopen af 
in 2015. “Milieu kan niet langer gezien worden 
als een afzonderlijke factor in de gesprekken over 
ontwikkeling en armoede,” aldus Marco Lambertini, 
algemeen directeur van WWF-International.

 
Een internationaal actieplan om de waterbronnen 
van belangrijke moerasgebieden (wetlands) veilig 
te stellen zal besproken worden op de Ramsar 
Convention on Wetlands of International Importance, 
die plaatsvindt in juni, in Uruguay. Voorgesteld door 
de Mexicaanse regering, is dit initatief gebaseerd op 
het Mexicaanse programma voor de watervoorraden 
dat de waterbronnen van alle beschermde gebieden 
en Ramsarsites in het land beschermt, om zo deze 
gebieden leefbaar te houden tot 2050 en daarna. 
Deze verbintenissen zitten ingebouwd in het 
Mexicaanse National Development Plan and Climate 
Programme. Gezonde moerasgebieden zijn immers 
essentieel als verdediging tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering. Over de hele wereld zijn meer 
dan 2000 gebieden die zich uitstrekken over een 
totale oppervlakte van meer dan 200 miljoen ha 
geregistreerd als Ramsarsite.

oP KoMSt

Cruciaal klimaatakkoord nodig 
voor de toekomst van de 
aarde
De VN-klimaatconferentie van eind dit jaar heeft een 
essentieel doel: een wettelijk bindend klimaatakkoord 
bereiken over een daling in de uitstoot van 
broeikasgassen, om de stijging van de temperatuur op 
aarde te beperken tot minder dan 2°C in vergelijking 
met de tijd voor de industrialisering, en om de ergste 
gevolgen van de klimaatverandering te vermijden. De 
conferentie zal plaatsgrijpen in Parijs van 30 november 
tot 11 december. WWF roept op voor een rechtvaardig 
akkoord, met een passende financiering om vooral de 
ontwikkelingslanden te helpen om zich aan te passen 
aan de klimaatverandering en de gevolgen ervan te 
beperken. En vooral moet het akkoord ervoor zorgen 
dat we de emissiepiek in het volgende decennium 
bereiken en daarna een sterke daling kennen.
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1 864

60 miljoen
In het Mekongbekken zijn 60 miljoen mensen 
afhankelijk van vis uit de grootste inlandse 
visserij ter wereld, die nu wordt bedreigd 
door een omstreden dam in Laos.

De totale populatie reuzenpanda’s 
–WWF’s iconische symbool – is 
dankzij intensieve inspanningen 
gestegen tot 1864 dieren.

5,8 miljard 
De toeristische activiteiten rond het zwaar 
bedreigde Groot Barrièrerif leveren de 
Australische economie elk jaar 5,8 miljard 
dollar op. 

WWF-hoogtepunten in cijfers

2°C
WWF spant zich in om ervoor 
te zorgen dat de regeringen 
van deze wereld eind dit 
jaar een internationaal 
klimaatakkoord sluiten dat de 
stijging van de temperatuur 
op aarde onder 2°C houdt.

WWF-Vlaanderen vzw 

Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel

tel: +32 2 340 09 99
fax: +32 2 340 09 46
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Onze misse
WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet 
een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin 
de mens in harmonie leeft met de natuur.

www.wwf.be


