De torenspits van het stadhuis in de kleuren van de planeet
De torenspits van het stadhuis zal zaterdag 5 juni groen oplichten. In samenwerking met het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties (FAO) viert Brussel de Wereldmilieudag. De verlichting van de Grote Markt in de
kleuren van de planeet is ook een manier voor de hoofdstad om haar volledige steun te geven aan
het VN-decennium voor het herstel van ecosystemen dat in de hele wereld is gelanceerd.
Op zaterdag 5 juni neemt de Stad Brussel deel aan de Wereldmilieudag. Op verzoek van de VN zal de
torenspits van het stadhuis in het groen worden verlicht. De Stad Brussel wil zo het door de VN
gelanceerde programma "Decennium voor het herstel van ecosystemen" steunen. Het VNdecennium, dat wordt gecoördineerd door het UNEP en de FAO, heeft tot doel een grootschalige
wereldwijde beweging op gang te brengen om de huidige herstelinspanningen te versnellen en de
wereld naar een duurzame toekomst te leiden.
De Stad Brussel en de Verenigde Naties, die zich ervan bewust zijn dat onze ecosystemen
achteruitgaan en dat het er op aankomt ze te behouden, te herstellen en te versterken, wensen zich
aan te sluiten bij de Wereldmilieudag. Het programma van de Verenigde Naties is vooral gericht op
jongeren die in het bijzonder door de klimaatverandering worden getroffen en die zich bewust zijn
van de urgentie om te handelen.
Via haar klimaatbeleid zet de Stad Brussel zich in voor het behoud en de heropleving van ecosystemen,
ook en vooral in stedelijke gebieden. Ook de hoofdstad van België en Europa heeft verklaard zich in
een klimaatnoodsituatie te bevinden en heeft zich verbonden tot een reeks concrete maatregelen om
hierop in te spelen. Zij heeft ook het proces opgestart om haar nieuwe klimaatplan goed te keuren,
met als doel om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in de Stad.
Deze VN-campagne is dan ook bijzonder relevant voor de bezorgdheid van de Stad Brussel over het
klimaat en de antwoorden die de hoofdstad wil bieden.
'Onze ecosystemen zijn onze eerste verdedigingslinie. Zij zijn het die ons beschutten, ons beschermen
en alle soorten in staat stellen in harmonie te leven. Te lang werden ze door toedoen van de mens
gedereguleerd. Door zich aan te sluiten bij het Decennium van de Verenigde Naties voor het herstel
van ecosystemen kan de Stad Brussel nogmaals uiting geven aan haar ernstige bezorgdheid over de
problematiek van de klimaatverandering. Het zijn onze daden, elke dag opnieuw, die het proces zullen
vertragen en de planeet voor ieder van ons zullen behouden' benadrukt de schepen van Klimaat,
Benoit Hellings.

“Hoewel we ondertussen allemaal weten dat het belangrijk is zorg te dragen voor onze leefomgeving,
hebben we nog veel werk voor de boeg. Een gezond ecosysteem zorgt voor een aangename
leefomgeving met gelukkige en gezonde burgers. Dankzij wereldmilieudag wordt hier wereldwijd nog
eens bij stilgestaan. Brussel heeft daar, als hoofdstad van België maar ook van 500 miljoen Europeanen
een voortrekkersrol in te spelen. Daarom kleurt ons stadhuis vandaag groen.” aldus Philippe Close,
burgemeester van de Stad Brussel
'Wetenschappers vertellen ons dat de komende 10 jaar het belangrijkst zijn om catastrofale
klimaatverandering te voorkomen en de curve van het verlies aan biodiversiteit om te buigen. Met
gezamenlijke initiatieven kunnen we onze ecosystemen herstellen. Iedereen kan bijdragen en elke actie
telt. We kunnen bomen kweken, onze steden groener maken, onze tuinen wat laten verwilderen, onze
eetgewoonten veranderen en rivieren en kusten saneren. Aangezien meer dan 50 procent van de
wereldbevolking in stedelijke gebieden woont, spelen steden een sleutelrol om actie te stimuleren en
hun stedelijke ecosystemen te revitaliseren. Op deze Wereldmilieudag verwelkomen wij Brussel in de
wereldwijde herstelbeweging en nodigen wij al haar burgers uit om zich aan te sluiten bij
#GenerationRestoration! Nu is het tijd voor actie en voor vrede met de natuur.', zegt Veronika Hunt
Safrankova, hoofd van UNEP-kantoor in Brussel.
"Agrovoedingssystemen hervormen betekent het verlies aan biodiversiteit omkeren, de ecosystemen
van de wereld in stand houden en herstellen en de klimaatverandering temperen. De FAO en het UNEP
zullen in de komende tien jaar en daarna voor leiderschap, coördinatie en technische ondersteuning
zorgen om ervoor te zorgen dat de visie van het VN-decennium voor het herstel van ecosystemen wordt
gerealiseerd. De VN-top over voedselsystemen in september en de pre-top in juli zullen ingaan op de
dringende noodzaak om onze ecosystemen te herstellen. We hebben de hele wereld en vooral jonge
mensen nodig om deel uit te maken van de wereldwijde beweging voor grootschalig herstel van
ecosystemen, door collectief en innovatief te werken aan concrete resultaten in het veld. Het verheugt
ons dat de Stad Brussel, die al zoveel jaren de VN-familie ontvangt, zich van ganser harte bij deze
inspanning aansluit." Rodrigo de Lapuerta, waarnemend directeur, FAO Verbindingsbureau.
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