L’estratègia de Sèlvans al Tròpic
Objectius i prioritats
El Programa Sèlvans en el seu vessant internacional vol promoure la conservació dels boscos primaris com a eina de lluita contra l’escalfament global
i el canvi climàtic, i per la supervivència de les comunitats primigènites i
la conservació de la biodiversitat. Vol fer-ho donant suport a iniciatives de
cooperació internacional amb la finalitat d’implicar les comunitats indígenes i
les administracions i associacions locals per a que s’aconsegueixi conservar
retalls de bosc verge, principalment al tròpic.
Sèlvans promou, en aquest sentit, la sostenibilitat del desenvolupament en
tots els seus àmbits. A nivell ambiental, busca mantenir els boscos primaris d’alt interès ecològic per a la biodiversitat i evitar emissions de diòxid
de carboni degudes a la prevenció de la desforestació o degradació de les
masses forestals. A nivell econòmic, proporcionarà un recurs econòmic a
les comunitats locals o als propietaris o entitats associades al pagament
de serveis ambientals que generen els seus boscos primaris (internalitzant
els beneficis ambientals de la selva primària), i enfortirà les estructures de
producció compatible mitjançant la inversió provinent de la compensació
de l’emissió de C02. A nivell social, harmonitzarà la relació de les societats
rurals amb un entorn de qualitat, i sensibilitzarà i implicarà les comunitats
locals en l’aprofitament racional dels recursos.
En definitiva, l’objectiu del Programa Sèlvans a l’àmbit tropical és la conformació d’una xarxa mundial de boscos primaris i madurs, vinculada a la
materialització d’un programa pilot REDD+ de conservació de relictes de
selva primària i la consecució de projectes pilot de cooperació internacional
al desenvolupament en aquesta matèria.
Una estructura mínima de suport hauria de negociar, canalitzar i tutelar un
fons per a l’impuls de projectes pilot REDD+, amb acords específics amb els
instruments internacionals creats amb aquest objectiu (UN-REDD, FCPF...).
Altra important via de finançament a tenir en compte prové de la necessitat
d’empreses de compensar les emissions de CO2 a través de la seva inclusió
en el mercat de carboni.
Pel que fa a prioritats, els boscos de protecció prioritària són els boscos primaris tropicals, ja que són els més importants en extensió, els que més biodiversitat alberguen, en els que hi viuen un major nombre de comunitats indígenes, els que tenen un paper més important en la lluita contra el canvi climàtic
i, a la vegada, els que es troben més amenaçats per l’activitat de l’home.

