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Det är 
Maten vi äter 
Luften vi andas 
Vattnet vi dricker 
  
Det är 
Blommorna på ängen 
Fisken i havet 
Fåglarna i skogen 
  
Det är 
Enkelt och komplext 
Lokalt och globalt 
Nuet och framtiden 
  
Det är ALLT levande på vår planet, 
från den minsta bakterien  
till det största trädet 
Det är biologisk mångfald  

Den biologiska mångfalden vi har är resultatet av miljarder år av evolution och en otrolig 
intrikat väv. Det finns miljontals arter på vår jord och alla värda att skydda för sin egen skull. 

Alla arter stöttar också det större systemet och vi måste sträva efter att skydda alla arter för 
att säkerställa vår egen överlevnad. Vår kunskap om ekosystem är otillräcklig, det finns så 
mycket vi inte vet.    

Vi kan lika ett ekosystem vid ett korthus, det fortsätter stå även när vissa kort faller, men ett 
bortplockat kort kan få hela korthuset att falla. Och vi har ingen aning vilken art som kommer 
att få ett visst ekosystem att falla. Alla dessa enskilda ekosystem bygger sen i sin tur upp 
jordens biosfär. 

Naturen kommer att klara denna kris, det har gått igenom fem massutdöenden innan, men 
det är vi människor som kommer få det svårt nu när vi försatt jordens i dess sjätte 
massutdöende. Så om vi i vår framtid vill fortsätta ha en planet full av liv måste vi agera nu! 

Jag vill att framtida generationer ska få uppleva myllrande korallrev, storslagna savanner och 
majestätisk urskog, inte bara få se dem på video och läsa om dem i böcker. Men i takten 
som det går nu kan det vara så illa att redan när jag är gammal har jag bara minnen kvar av. 

En framtid där naturens ekosystemfunktioner är degenererade, med handpollinering, 
matbrist och extremväder som det normala, är inget jag vill uppleva. Vi har allt att vinna på 
att skydda den biologiska mångfalden och inget att förlora. 

Dessa åsikter är inte jag ensam som ung om att ha. I en undersökning om biologisk 
mångfald med unga från de nordiska länderna svarade 82% att de var väldigt bekymrade 
över förlusten av biodiversitet. De svarande ville konsumera mer hållbart men upplevde 
barriärer i form av att alternativen var för dyra, svåra att få tag i eller att de helt enkelt inte 
fanns. 75% tyckte att företagen har ett stort ansvar för en mer hållbar konsumtion och 
framtid. 



Ni företag är nyckelspelare i kampen mot artdöden! Sätt frågor om biologisk mångfald högt 
på agendan! Det är en komplicerad fråga så det finns ingen perfekt lösning men börja med 
att utreda era företags påverkan på den biologisk mångfalden och agera sedan utifrån det! 
Hur odlas, tillverkas, transporteras och marknadsförs era produkter? Hur kan ni förbättra det 
avtrycket? Tiden för fina ord är förbi, så rulla upp skjortärmarna och hugg i för det måste ske 
handling nu. 

’There are no business on a dead planet’ Eller det kan det vara, men det kommer vara 
mycket dyrare då värdet av de ekosystemtjänster som tillhandahålls av jordens intakta 
ekosystem värderas till ETT TUSEN BILJONER kronor per år. Det är lika mycket som den 
globala världsekonomin. Men på en planet där vi värnar den biologiska mångfalden finns det 
förutsättningar för både en rättvis och rik värld. 
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