”Mielestäni mikään ei ole maailmalle
tärkeämpää kuin sademetsät! Lasteni ja
koko maailman tulevaisuus on niistä kiinni.”

Sademetsät
FAKTA

Maailman trooppisissa sademetsissä elää arviolta kaksi
kolmasosaa maapallon lajeista. Tavoitteenamme on
pysäyttää sademetsien metsäkato.
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Uhat
Joka minuutti häviää jopa 40 jalkapallokentällistä sademetsää. Sademetsien häviäminen on yksi tämän hetken vakavimmista ympäristöongelmista. Maapallon sademetsien pinta-alasta on jäljellä enää vain puolet.
Sademetsien mukana katoavat tuhannet kasvi- ja eläinlajit, joista osaa ei vielä edes tunneta. Vain neljässä
vuosikymmenessä olemme menettäneet yli 40 prosenttia sademetsissä elävistä eläimistä. Metsien tuhoutuminen nopeuttaa myös ilmastonmuutosta.

Ratkaisumme

Toimimme kentällä

Sademetsiä raivataan muun muassa öljypalmu-,
soija-, ja puuplantaasien sekä karjalaitumien tieltä.
Usein syynä on huono maankäytön suunnittelu ja
heikko hallinto. Metsiä ja niiden lajeja uhkaavat
myös laittomat hakkuut, salametsästys, metsäpalot,
infrastruktuurin, kuten teiden, rakentaminen ja
kaivostoiminta. WWF suojelee sademetsiä monin
tavoin sekä käytännön toimin kentällä että neuvottelupöydissä yhdessä päättäjien ja yritysten kanssa.
WWF Suomi suojelee sademetsiä myös kehitysyhteistyöhankkeissaan Borneolla, Mekongin alueella
ja Itä-Afrikassa sekä muita arvokkaita metsäalueita
Nepalissa ja Bhutanissa. Vaikutamme kulutustottumuksiin myös Suomessa kampanjoimalla kasvispainotteisen ruokavalion puolesta. Lihantuotanto
on globaalisti merkittävä metsäkadon syy.

• Suojelemme orankien elinalueita Borneolla ja vuorigorillojen, simpanssien ja lemurien kotimetsiä Afrikan sademetsissä.
• Varustamme ja koulutamme salametsästyksen ja
laittomien hakkuiden vastaisia partioita.
• Tuemme yhteisö- ja kylämetsien perustamista, metsien istutuksia sekä kestävää peltometsäviljelyä.
• Kehitämme metsiä säästäviä vaihtoehtoisia elinkeinoja, kuten kumipuiden pienviljelyä Borneolla ja kylämetsissä kasvatetun arvopuun myyntiä Afrikassa.
• Vähennämme polttopuun tarvetta ja sitä kautta metsiin kohdistuvaa painetta biokaasulaitosten ja aurinkopaneeleiden avulla sekä kehitämme metsiä säästäviä karjanlaidunnusmenetelmiä.
• Koulutamme ja varustamme kyläyhteisöjä suojelemaan metsiä metsäpaloilta.

Tuotamme tietoa

Sademetsissä elää kaksi kolmasosaa
maailman kasvi- ja eläinlajeista.

• FAKTA 2019 • sademetsäT

© AndrÈ BAErtschi / WWF-Canon

• Julkaisemme tutkimuksia ja selvityksiä muun muassa sademetsien lajistosta, metsien tarjoamista ekosysteemipalveluista,
metsiä uhkaavista tekijöistä ja
suojeluratkaisuista.
• Lihaoppaamme avulla autamme
ihmisiä tekemään sademetsien
kannalta hyviä ruokavalintoja
• Arvioimme yritysten vastuullisuutta säännöllisesti toteuttamalla muun muassa palmuöljyja soijapisteytyksiä.
• Kannustamme suomalaisia yrityksiä liittymään suomalaiseen
soijasitoumukseen. Sen jäsenet
sitoutuvat käyttämään vain vastuullisesti tuotettua soijaa vuoteen 2020 mennessä.

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon

2X

Suojelemalla
metsiä suojelemme
myös lajeja:
tiikerien määrä
on lähes tuplattu
Nepalissa alle
10 vuodessa.

• Vaikutamme aktiivisesti kehityspoliittiseen päätöksentekoon Suomessa ja maailmalla korostamalla metsien merkitystä lajien, ihmisten ja ilmastonmuutoksen kannalta.
• Toimimme laitonta puukauppaa vastaan muun muassa tekemällä yhteistyötä viranomaisten,
tutkijoiden, yritysten ja poliisin kanssa sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin.
• WWF Suomen hankealueella Borneolla tavoitteenamme on suojella miljoona hehtaaria
koskematonta sademetsää.
• Borneolla olemme vaikuttaneet yli miljoonan hehtaarin suuruisen sademetsäalueen parempaan hallintoon.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Edistämme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsä- ja plantaasitaloutta
FSC-metsäsertifioinnin ja uuden sukupolven plantaasit -ohjelmamme avulla. Esimerkiksi
Borneolla olemme tukeneet 45 000 hehtaarin suuruisen metsäalueen FSC-sertifiointia.
• Työskentelemme yritysten kanssa edistääksemme vastuullisen, RSPO-sertifioidun palmuöljyn ja vastuullisesti tuotetun soijan tuotantoa ja käyttöä.
• Sitoutamme plantaasi- ja metsäyhtiöitä orankien sekä muiden lajien suojeluun Borneolla.

Otamme ihmiset mukaan
• Työskentelemme kansainvälisissä hankkeissamme aina yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa turvataksemme heidän oikeutensa.
• Tuotamme suomalaiselle kuluttajalle tietoa sademetsäystävällisistä valinnoista.
• Innostamme koululaisia ja opiskelijoita Suomessa ja kansainvälisissä hankkeissamme toimimaan sademetsien suojelemiseksi. Tuotamme kouluihin osallistavaa opetusmateriaalia,
joka sisältää kertomuksia ympäristöstä ja tavallisten ihmisten mahdollisuuksista toimia
paremman maailman puolesta.

together possible
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Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi/sademetsat
wwf.panda.org/deforestation
wwf.fi/sademetsakummiksi
wwf.fi/yritykset

WWF Suomi on Suomen ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö. Sademetsien suojelua toteutetaan ministeriön tuen lisäksi yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saatujen lahjoitusten avulla.

WWF.FI

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme
ympäristöongelmia – luonnon
ja ihmisten hyväksi.

