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Uppdrag Liv!
Kubas strategi för att
klara av
klimatförändringarna

Abel González Alayón
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.
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Lokalavdelningar
GÖTEBORG: Agneta Sundin,
Claudio Alvarez
svensk.kubanska.goteborg@gmail.com
JÖNKÖPING: Zoltan Tiroler,
kubajonkoping@hotmail.com
SKÅNE, Malmö: Elizabeth Maturana
elizabethmaturana@hotmail.com
NORRKÖPING: Marta Gutierrez,
martagutierrez@hotmail.com
STOCKHOLM: Rolando Zanzi
r_zanzi@hotmail.com
svenskkubanska.sth@speedmail.se
UPPSALA: Gabor Tiroler, gabor@nnn.se
VÄSTERÅS: Björn Berggren,
bjorn.berggren@passagen.se

Lokalgrupper,
Kontaktpersoner:
AVESTA Lars Steiner, 073 - 040 93 41
brovallen@hotmail.com
BODEN: Anna-Greta Wallmark,
anna-greta.wallmark@bredband.net
ESKILSTUNA: Tomas Widén,
tomas.viden@eskilstuna.se
HALLSBERG: Göte Mölleby,
g.molleby@gmail.com
HALMSTAD: Anna Kroona
annakroona@hotmail.com
HELSINGBORG:Lars Nilsson
lasse_rsu@hotmail.com
HUDIKSVALL: Thomas Thornell,
thomas.thornell@telia.com
HULTSFRED: Rolf Lif, 0495-41967
KARLSTAD: Adam Maxe,
adam_vikingen@outlook.com
KRAMFORS: Jan Wallin, 0612-14882,
520222.janne@gmail.com
LULEÅ: Jan Englund, 0920-65952
jan.g.englund@gmail.com
LYSEKIL: José Hernández,
jose.hernande2telia.com
PAJALA:Reino Edsberg, 0727-409410
SKELLEFTEÅ: Sune Marklund
0910-779868
SUNDSVALL: Bertil Olsson,
bertil.olsson@bredband.net
UDDEVALLA: Eva Jaksjö,
eva.jaksjo@tele2.se
UMEÅ: Daniel Thomsson, 0709 646066
gluntensvag@hotmail.com
VÄXJÖ:Juan Carlos Sepúlveda
coto55@hotmail.com
ÖREBRO: Gun Lundqvist
gun_lundqvist@hotmail.com
ÖSTERSUND: Inga-Karin Bergman,
ingakarin.bergman@gmail.com
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