BirdLife International
DOF er den danske partner i BirdLife International, verdens største partnerskab for naturbeskyttelse, der omfatter 120
BirdLife partnere i 120 lande rundt om i verden. Tilsammen har partnerskabet, ifølge de sidste tal fra 2012, 2.77
millioner medlemmer og 10,8 millioner, der støtter BirdLife uden at være medlemmer. Partnerorganisationerne
samarbejder med 7,475 lokale civilsamfundsgrupper og har aktiviteter i 2,750 vigtige fuglelokaliteter - eller Important
Bird and Biodiversity Areas, IBA, som de kaldes i BirdLife. Partnerne ejer eller forvalter 1,553 reservater eller beskyttede
områder med et omfang af 4,3 millioner hektar og har tilsammen 7,400 ansatte og et budget på 539 millioner US dollars,
svarende til mere end 3 milliarder kroner.
BirdLife er bredt anerkendt som verdens førende organisation for fuglebeskyttelse. Lokal viden baseret på videnskabeligt
afprøvede data gør det muligt at udføre vellykkede naturbeskyttelsesprogrammer. BirdLife er også en vigtig aktør på den
politiske scene, både i de enkelte lande og internationalt, f.eks. i forbindelse med Rio-processen,
Biodiversitetskonventionen, Ramsarkonventionen, og naturbeskyttelse generelt.
BirdLife’s tilgang til naturbeskyttelse er baseret på troen på, at mennesker, der arbejder for naturen i deres egne
lokalområder men er bundet sammen nationalt og internationalt gennem BirdLife partnerskabet, er afgørende for at
bevare livet på denne planet. Denne lokal-til-global tilgang sikrer langfristet naturbeskyttelse til gavn for både natur og
mennesker.

BirdLife partnerskab for natur og mennesker

Vision og mission
BirdLife ønsker at fremme en verden, hvor natur og mennesker lever i større harmoni, mere ligeværdigt og bæredygtigt
Partnerskabet samarbejder med folk for at beskytte fugle, deres levesteder og global biodiversitet og for at fremme den
bæredygtige brug af naturressourcer.
BirdLife forpligter sig til at:





Forhindre udslettelse af arter
Bevare og højne beskyttelsesstatus for alle fuglearter
Beskytte lokaliteter og habitater, der er vigtige for fugle og andre former for biologisk mangfoldighed



Bevare økosystemer, der er vigtige for menneskers overlevelser og beriger vores livskvalitet



I denne proces arbejder BirdLife på at bemyndige lokalsamfundene og bidrage til fattigdomsbekæmpelse og
bæredygtig brug af naturressourcer.

Verdenskort over BirdLiife partnerskabet

Læs mere på www.BirdLife.org

