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Miljö: Kuba skyddar mangroven
Rehabilitering och återplantering av mangroveskogar i Kubas kustregioner hjälper till att skydda liv på ön och reducerar effekten av
klimatförändringarna. Arbetet kan göras tack vare ett projekt via UNDP, United Nations Development Program.
Mangroveträsk är inte bara viktiga för fisk- och annat liv som lokalsamhällen äter, men reducerar också effekten av tidvågor och
extremt väder. Sådant blir allt intensivare på grund av klimatförändringarna.
I Kuba har förlust och skador under årtionden på mangroven, som kan återfinnas på ca 70 procent av kusterna, gjort att
kustområdena är sårbara.
För den som vill läsa utförligare om hur kustsamhällen använder mangroven som ett kostnadseffektivt sätt att skydda land och
framtid; och för den som vill veta mer om ansträngningarna att bevara mangroven, hittar mer på Internationella Dagen för
Bevarande av Mangrove Ecosystem, the International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem , som firas varje år den
26 juli [Kubas nationaldag, för övrigt].
Läs mer på UN News: https://undp-climate.exposure.co/splendor-of-the-living-mangrove
Cuba Support Group 200916
Protection among the mangroves

Mangroven är viktig ur många aspekter

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!
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Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död.
Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra
organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på
USA!
Bli en del av denna solidaritetsrörelse!
SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!
KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!]
OM DU HAR MÖJLIGHET ? GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL
MEDICINSK UTRUSTNING.
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