WWF Dagsverksinsamling
Att pandorna är svartvita är ingen slump. I naturen spelar varje färg en viktig roll. Växter och djur behöver färger för
att föröka sig, skydda sig, leta efter näring och kommunicera. På samma sätt har varje art sin egen viktiga uppgift
med tanke på naturens balans. Människans svartvita tankesätt gör naturens mångfald massivt fattigare. Förstörning
av skogar, luftföroreningar och nedskräpning av vattendrag har försatt många arter i en mycket svår situation. Nu
behöver naturen räddare – vi ska inte låta dessa färger försvinna.

Ge naturen sin skyddsfärg
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Låt mångfalden blomma
Mångfalden i världens natur blir fattigare i oroande takt. Antalet vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med
60 procent på bara drygt 40 år. Att bevara mångfalden i naturen är en av WWF:s viktigaste målsättningar.
Tillsammans med oss skyddar ni arter och deras livsmiljöer samt påverkar även politiken och företagen och
bidrar till att levnadssätten ändras.
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Låt arterna behålla sina hem
Varannan sekund förstörs skogar med en yta som ungefär motsvarar en fotbollsplan. Det största trycket riktas
mot regnskogarna där uppskattningsvis två tredjedelar av världens arter lever. Vår målsättning är att stoppa
avskogningen i världen senast år 2030 och se till att hälften av världens skogar är skyddade eller används på
ett hållbart sätt. Tillsammans med oss är ni med om att rädda dessa skattkistor för naturens mångfald.
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Ge hjälp åt de arter som drabbas av klimatförändringen
Klimatuppvärmningen är en av våra största globala kriser. Smälta glaciärer, snölösa vintrar, stormar och torka
gör naturens mångfald fattigare över hela jorden. Tillsammans med oss är ni med om att hjälpa olika arter att
anpassa sig till klimatförändringens effekter och bidrar till att den internationella klimatpolitiken övergår från
ord till handling.
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Ge utrymme för vild natur
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Överkonsumtion betyder att vi konsumerar mer än vad som är hållbart för jordklotet. För tillfället använder
människan på cirka sju månader de naturresurser som ska räcka ett helt år. Spår av detta syns i hur livsmiljöer
försvinner ur naturen, vilket försätter arterna i en svår situation. Tillsammans med oss bidrar ni till att staterna
och företagen tar ansvar för att bromsa överkonsumtionen och styr konsumenter till hållbara val.

Ge havsnaturen en framtid
Det finns redan över 150 miljoner ton plastskräp i världens hav, och fortsätter mängden att öka i samma takt
som hittills är den dubbelt så stor år 2030. Skräpet hotar såväl havsnaturens som djurens och människornas
hälsa. Tillsammans med hela det globala WWF-nätverket är ni med om att göra alla hav i världen plastfria,
även vår fina Östersjön.

Då ni deltar får ni material på svenska

Kom ihåg: wwf.fi/paivatyokerays
Skolor, kom med i WWF:s Dagsverksinsamling läsåret 2020–2021.
Tillsammans med oss deltar ni i en viktig och brådskande verksamhet för att bevara mångfalden i naturen. Med ert stöd är långsiktigt
skyddsarbete möjligt.
Alla insamlingsmaterial är också tillgängliga på svenska. Efter att ni
deltagit i insamlingen skickar vi ett WWF-diplom som tack till er skola.

Vi beskyddar naturen och löser
miljöproblem – för naturens och
människans väl.
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