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IMD, wat doen w’ermee?
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Ieder jaar, op 11 december, roepen de Verenigde
Naties (VN) ons op om de bergen te (h)erkennen in al
hun grootsheid!
International Mountain Day (IMD) werd in 2003 in
het leven geroepen door de Food and Agriculture
Organization (FAO), en is later gepromoveerd
tot officiële VN-dag. Zovele IMD’s later, blijft de
initiële bedoeling nog altijd overeind, namelijk
“de bergontwikkeling op de voet volgen”.
Het thema van 2014 is ‘Mountains - Key to a
Sustainable Future’ (Bergen – Sleutel voor een
duurzame toekomst), en heeft alles te maken met
duurzaamheid, en hoe de bergen daarin een rol
spelen.

IMD is de gelegenheid bij uitstek om ons bewust te zijn of te worden
van het belang van de bergen. Want waar we ook leven, we blijven
verbonden met de bergen en worden er door beïnvloed op meer
manieren dan we voor mogelijk houden: bergen bevoorraden ons
namelijk met drinkwater, herbergen een rijke variëteit aan dieren
en planten, en huizen één op tien mensen.
Nochtans bedreigen de teloorgang van het milieu, de
klimaatwijziging, de overexploitatie, de gewapende conflicten,
de armoede en de honger, elke dag opnieuw hun integriteit.
Anderzijds hebben hun bewoners al ettelijke generaties leren
omgaan met de bedreiging van natuurfenomenen en hebben zij
zich aangepaste landgebruikmethodes eigen gemaakt.
Mountains - Key to a Sustainable Future’ kan niet voldoende
benadrukken dat bergen essentieel zijn in de evolutie naar een
duurzame economische groei en de uitroeiing van de armoede,
zonder afbreuk te doen van hun kwetsbare ecosystemen
(http://www.un.org/en/events/mountainday).

Zonder afbreuk te willen doen aan onze internationale solidariteit,
pleit IMD voor het behoud van onze open ruimte en richt zich tot
ons die affiniteit hebben met waardevolle natuur. Natuurbehoud,
-beheer en -ontwikkeling evolueren bij de gratie van een uitgebreid
maatschappelijk draagvlak. Ons berglandschap is schaars en
vereist dus een maximale bescherming. Alleen zijn vergunningen
geen doel op zich, maar een krachtig middel om de ecologie
van elke specifieke berghabitat in stand te houden, dit onder de
Europese koepel van Natura 2000. Op ons rust dus de taak om
hiervan de spreekbuis te zijn, met alle communicatiemiddelen die
ons ter beschikking staan. Het is ondertussen trouwens voldoende
geweten dat de ecosysteemdiensten die de (berg)natuur levert,
economisch te waarderen zijn. We hebben de heilige missie om
het evenwicht niet te verstoren, wetend dat de dode en levende
natuur met elkaar in relatie staan. Onze uitdaging is instappen in
de duurzame ontwikkeling. Want laat ons eerlijk blijven, wat we
beheren zijn relicten. En dus moeten we hier secuur mee omgaan
om onze biodiversiteit te vrijwaren.

Allemaal goed en wel, maar IMD, hoe gaan wij, Belgen, hiermee
aan de slag?
Zoals elders in de natuur, draait alles om
verantwoorde beleving. En dus haal ik Constantin
Brancusi (1876-1957), een Roemeens-Frans
beeldhouwer, uit de kast:
‘Het is niet moeilijk om mooie dingen te maken. Het
is moeilijk om zo te leven dat je altijd in staat
bent om mooie dingen te doen

De sleutelwoorden van mijn betoog nog even
op een eigenzinnig rijtje (voor diegenen die van
woordspelletjes houden, ik probeer elk basisbegrip
uit het groene jargon in amper drie woordjes te
verklaren).
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