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Kanarieöarnas miljöproblem 

Medio ambiente, problemas en Canarias. 

 

 

Programmanus 

Knack, knack, knack 

- Hej...  Är det här ni har lektion i spanska? 

- Jaaa! 

- Så bra då! 

 

Spanien, landet med den största 

biologiska mångfald i Europa. 

Kanarieöarna har den största biologiska 

mångfald i Spanien. 

Just nu pågår en viktig konflikt på 

öarna. Det handlar om att bevara eller 

inte den enorma biologiska mångfalden. 

En konflikt mellan olika sätt att se på 

rikedom. 

Vi pratar i Stockholm med Salomon och 

Eleonor, de är 19 år och de är med på 

Fältbiologerna. 

- Vad är biologisk mångfald? 

Salomon - Biologisk mångfald är ju det 

myller av liv, av all arter som finns 

över hela världen. I vartenda litet 

skrymsle finns det olika arter och djur 

och bakterier och växter och… 

Eleonor - Ja, nä men det är ju världens 

artrikedom helt enkelt, alla arter som 

finns överallt bildar en jättestor 

genetisk variation som är den biologiska 

mångfalden. 

- Vilken relation finns mellan biologisk 

mångfald och resurser i ett land? 

Salomon - Jag skulle säga att den 

biologiska mångfalden är en resurs, 

kanske också den viktigaste resursen vi 

har. Det har ju verkligen kommit upp på 

agendan i FN och EU och man har sina 
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listor över hotade arter, så kanske det 

är mer prat än det är verkstad, men man 

har i all fall börjat att skydda vissa 

arter. 

/musik/ 

– På gatorna i Santa Cruz de Tenerife rör sig långsamt ett tåg, 

” en mänsklig kedja ” som det står på en av deras skyltar.  

– Trummorna håller takten och luften fylls av rytmen. 

Man kunde tro att det handlar om den berömda karnevalen, 

Teneriffas karneval, men så är det inte. 

Ana - Det här är en mänsklig kedja som demonstrerar och vill 

visa vad folk här på Kanarieöarna vill. Vad är det då folk vill? 

Jo, m vill inte att listan över arter ska krympa till hälften, 

att arterna ska lämnas åt sitt öde. Man vill att de ska bevaras. 

Det är vad den här demonstrationen i form av en mänsklig kedja 

gäller. 

- Den ena personen är bunden till den andra med ett rep, och 

mellan dem hänger det en stor bild…av en pittoresk fågel eller 

en val i havet. 

Ruben - Vad är det som är problemet då? Jo, problemet är att man 

tänker dra ner på skyddetför många av de här arterna. Och en del 

arter tänker man t.o.m. ta bort från listan. 

- Av vilken anledning upprättar man den här nya listan? Vad 

säger du? 

Ana- Anledningen är ganska uppenbar. För om de t.ex. eliminerar 

en gräshoppa som finns på ön La Palma där de vill anlägga en 

jättestor golfbana och den gräshoppan hindrar dem från att bygga 

golfbanan och de sänker skyddsgraden på listan för gräshoppan så 

är ju det skumt… 

Rubén- Några av arterna som man har tagit bort från listan eller 

många av dem är faktiskt djur eller växter som på ett eller 

annat sätt kan vara “störande ” för viss infrastruktur, vissa 

stora byggen som man vill genomföra på Kanarieöarna. Lasthamnen 

i Granadilla på södra Teneriffa, motorvägar, vägar som man vill 

bygga… De här arterna är störande element, alltså måste man göra 

sig av med dem och då tar man bort dem från listan.    

- Jag säger ”nej”  till den nya listan över hotade arter… 

- Jag säger också ”nej ” till den nya listan över hotade arter 

på Kanarieöarna. 
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- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

-¡Leve chíoblomman! 

-¡Leve den oäkta karettsköldpaddan! 

 

- År 2010 är FN-året för biologisk mångfald, så låt oss kämpa 

för mångfalden. 

- Den största biologiska mångfalden i Europa finns här i vår 

kanariska övärld, så den ska vi skydda. 

- Det finns i nuläget 445 hotade arter på listan. På den nya 

listan finns bara 225 arter, alltså hälften. 

Ana - Går du in på Google Earth och börjar titta så ser du att 

ön är full av byggnader och du säger: “Men vart ska alla fåglar 

och alla djur ta vägen? ” Det är uppenbart att vi inte skyddar 

dem, tvärtom.  

Rubén - Jag skulle också vilja ta upp en annan viktig sak som 

känns helt absurd, ja, som ett dåligt skämt t.o.m., och det är 

att man vill ta bort den här listan just i år, 2010, som är FN-

året för biologisk mångfald. 

- De går långsamt runt parlamentet, flera hundra människor, och 

när den första träffar den sista så är den mänskliga kedjan 

komplett. De i parlamentet är omringade. 

Ana - Och då måste vi börja ifrågasätta politikerna…som tar emot 

pengar från europeiska fonder, från spanska statliga fonder...  

Och sen uppför de megaprojekt, jätteprojekt på de här små öarna, 

och vi står och ser på och tänker ”Vad gör vi? ”  

 

- Det som händer för Tenerife under den biologiska 

mångfaldens år är att de håller på att förlora skydd för 

hälften av sina skyddade arter, så det är ganska… 

Salomon- Det är helt otroligt… 
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Eleonor- Utmärkt tillfälle för FN att gripa in. 

Salomon - För det är ju helt otroligt att det här händer 

samma år som FN har utsett det till biologiska mångfaldens 

år, och då står det verkligen i kontrast och blir en sån 

här arg… Och det är då de här lokala ungdomarna på 

Teneriffa… Det är ju så himla bra att de gör det här för 

att… Ja, om man protesterar, tror jag, är det viktiga, för 

då...då kan man vända opinionen och… 

Eleonor -Det är ju fascinerande att se att så många unga 

kan engagera sig och att politikerna ändå…ändå kan låta 

stora företag bestämma och att det bara är pengar som 

spelar roll till slut. Men man märker verkligen att det 

ändå gör skillnad. 

- Det är ju frågor som väcks och debatter som startas och 

folk börjar fundera och tänka om och tycka till och skriva 

insändare och det är verkligen… Ju mer folk bryr sig desto 

större sådana här vågor skapas det och det sprids ju 

överallt i hela världen. 

/signatur/ 

Escucharon un programa de UR 

Colaboraron 

Rubén Barone Tosco 

Yo me llamo Ana Ravina 

Jag heter Eleonor Sjölin 

Salomon Abresberg 

Técnico de sonido Joakim Davidsson 

Entrevista y producción Laura Albanesi 
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