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Kuba har lanserat en Miljöplan som fokuserar på strandområdena, skydda 

av kusterna, folkbildning, mangroveplantering med flera initiativ för att mildra 

klimatförändringarnas inverkan, med Raul Castros ord: ”En plan som har 

särskilt stor och strategisk betydelse för vårt land idag och för dess framtid”.

Strategin, som kallas Uppdrag Liv, tar fasta på Fidel Castros oro över 

klimatförändringarnas inverkan på människornas liv, som han uttryckte det på 

FNs Miljö- och Utvecklingstoppmöte i Rio de Janeiro 1992:

”Skogar försvinner, öknar breder ut sig, miljarder ton odlingsmark hamnar 

i havet varje år, många arter dör ut. En viktig biologisk art är i fara på grund av 

att dess naturliga habitat snabbt förvinner: Människan. Vi har nu blivit varse 

denna fara när det nästan är för sent att undvika den.”  

Strategin Uppdrag Liv! som antogs av regeringen den 25 april i år kräver 

stora investeringar på kort och lång sikt, från 2020 till 2100. Den kommer att 

backas upp med lagstiftning med en uppdatering av den gällande Miljölagen 

och en särskild skyddsförordning för kustområdena. FNs lokala samordnare 

Myrta Kaulard berömde nyligen Kubas ansträngningar för att ta itu med och 

anpassa sig till pågående miljöförändringar. 

”Även om Kuba är ett litet land med väldigt liten miljöpåverkan, är de 

väldigt engagerade i kampen mot denna globala utmaning …”

I Strategin ingår utbildningsmaterial för barn och ungdomar för att 

uppmuntra dem till aktivt deltagande i programmet, särskilt när det gäller 

frågor som höjd havsnivå, som är det som mest oroar öborna. 

Uppdrag Liv! inriktar sig särskilt på 73 kustkommuner, 63 kustnära 

bosättningar och ett tiotal inlandssamhällen. Åtgärder kommer att vidtas på 35 

sandstränder av turistintresse, och planeras för kustskydd fram till 2020, med 

ytterligare åtgärder fram till 2050.

I programmet ingår också mangroveplantering och att återställa 3 157 

hektar mangroveområden, och korallreven, och restaurera Havannas havsband, 

flytta anläggningar från Havannas hamnområde, skyddsåtgärder för kustnära 

grundvatten i många län, bland annat. 

Strategin utgår från Kubanska Vetenskapsakademins forskningsrapporter 

om klimatförändringar från 1991 och framåt. Forskningen trappades upp efter 

den djupa oro som förstärktes av de stora orkanskadorna i västra Kuba 2004.

Kubas nationalförsamling antog nyligen också en Vattenlag för hållbar 

vattenanvändning, kopplad till Miljöplanen.

Uppdrag Liv! är ett initiativ som syftar till att rädda Kubas framtid och bidra 

till hela världens.       Översättning Eva Björklund
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