Tal 8.9.2007 kl. 13:30 / President Martti Ahtisaari
Ärade åhörare och invånare på världsarvsområdet
Det är en stor glädje för mig att idag få inviga Finlands första världsnaturarv, Kvarkens skärgård, här på Björkö tillsammans med både världsarvsbor och långväga gäster. För 10 år sedan invigde jag Replotbron, som idag är en mäktig infart
till världsarvet.
Att upptas på Unescos världsarvslista är den finaste internationella utmärkelse ett naturområde kan erhålla och få förunnat; endast ca 166 naturarv finns i dagsläget på världsarvlistan och i det natursköna Norden finns bara fyra naturarv;
Lapponia, Näröy-Geirangerfjord, Ilussat isfjord och Höga Kusten/Kvarkens skärgård.
Vårt världsnaturarv är dessutom ett utmärkt exempel på gediget nordiskt samarbete, eftersom Kvarkens skärgård bildar
ett gemensamt världsarv med Höga Kusten i Sverige, 100 km härifrån.
Många av världsarven i andra delar av världen hotas av krig, terrorism, naturkatastrofer och massturism. Sveriges och
Finlands gemensamma arv, Höga Kusten/Kvarkens skärgård är i trygga händer och hoten verkar vara långt borta. Men vi
ska ta vår uppgift att värna och utveckla världsarvet på största allvar med tanke på framtidens invånare och besökare.
För vi lever i en föränderlig värld och särskilt här där landhöjningen ständigt omformar landskapet. Redan Topelius skrev
på sin tid i boken om Vårt Land;
”På båda sidorna om Bottniska viken har befolkningen länge känt till detta oförklarliga fenomen. Landet
höjer sig ur havet, havet viker undan, sluttningen rör sig framåt. Vikar uppgrundas, hamnstäder måste flyttas efter det flyendet havet. Östersjön skänker sin dotter Finland varje sekel ett furstendöme”
(Topelius 1873, 4-5)
I dag är landhöjningen vetenskapligt bevisad och den är grunden till att Höga Kusten/Kvarkens skärgård erhållit världsarvsstatus på geologiska grunder. Ett världsarv som för 100 år sedan låg i Sverige och för 200 år sedan i Ryssland och
idag förenar två brodernationer.
Bästa nyblivna världsarvsinvånare, ni bor i ett unikt landskap och är omgivna av fantastisk natur med tanke på hela jordklotet. Vi står här i hjärtat av världsarvet, där vi kan se landhöjningens effekter och beundra det fascinerande landskapet,
som de steniga tvättbrädesmoränerna skapat. Jag gratulerar er till den hedervärda utnämningen Unesco gett Kvarkens
skärgård och hoppas att ni ska finna nya vägar att hållbart utveckla och bevara världsarvet tillsammans med de ansvariga
myndigheterna.

