
VINN ÖVER MÖRKRET
Vår jord behöver förnuftets ljus

Vårt liv bygger på att det råder stor mångfald i naturen. Naturen ger rent vatten, luft, näring 
och ett hem till miljoner arter, också till oss människor. Därför är det helt galet att människan 
förbrukar naturresurser snabbare än de förnyas och att vi genom vår verksamhet förstör skogar, 
förorenar vatten och ger fart åt arters utrotningsvåg och klimatförändringen. 
 
Även en liten ljusstråle av förnuft genomborrar galenskapens mörker. Ju fler ljusstrålar det 
finns, desto bättre kan vi se hela bilden. Vi har lösningar för att bygga en framtid där människ-
an och naturen lever i harmoni med varandra. Det kan vi endast uppnå tillsammans. Skolor, 
kom med i WWF:s Dagsverksinsamling eller dagsverke. 

WWF:s 
Dagsverksinsamling 
2022-2023

Det är helt galet...

Låt vår planet lysa 
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Sötvatten är den viktigaste naturresursen på vår planet. 
Trots att strömmande vatten, sjöar och våtmarker 

täcker mindre än en procent av jordens yta lever mer 
än 10 procent av alla kända djur och mer än hälften av alla 
kända fiskarter i dessa miljöer. I och med fördämning och 
torrläggning av vattendrag samt föroreningar och klimat-
förändringen är livsmiljöerna i sötvatten allvarligt hotade. 
Upp till en tredjedel av sötvattenslevande fiskarter hotas 

av utrotning. Syftet med vårt arbete är att återhämta utrot-
ningshotade arter och förbättra vattendragens tillstånd.

Naturen har alltid varit en central del av den finska kultu-
ren, men nu utarmas den i oroväckande takt. Var nionde 
art och nästan hälften av naturtyperna har bedömts som 
hotade i Finland. Det finns många orsaker till situationen, 
från skogsbruk och jordbruk till byggande och klimatför-
ändringen. Det är vi finländare som ansvarar för skyddet 
av den finska naturen. WWF Finlands 50-åriga tillvaro visar 
att förändring är möjlig. Tack vare vårt arbete är till exem-
pel havsörnen inte längre utrotningshotad och beståndet 
av saimenvikare har ökat. Det finns fortfarande mycket att 
göra – därför behöver vi ert stöd.

...när vattnet inte rinner

... när den finska naturen lider



Savanner, stäpper, prärier och pampas är lämpliga för 
betande klövdjur, som i sin tur är en viktig näringskälla 

för stora rovdjur. Tack vare den bördiga jorden har 
grässlätterna alltid varit mer användbara för människor 
än någon annan livsmiljö. Den ömtåliga balansen i den 

vilda naturen håller dock på att förstöras på grund 
avtjuvjakten och jordbrukets omåttliga utbredning. Våra 

lösningar inkluderar att stödja hållbara jordbruksme-
toder, stoppa tjuvjakten och handeln med vilda djur 
samt att påverka människornas konsumtionsvanor.

Haven producerar mer än hälften av det syre vi andas 
och är kända för att vara hem för fler än 260 000 arter. 
De saker som hotar den marina naturen är föroreningar, 
överfiske, klimatförändring och den ständigt ökande 
mängden plastavfall som kan fyrdubblas till år 2050 om 
den fortsätter att öka i nuvarande takt. Vi skyddar världens 
hav med hela vårt nätverk och vårt mål är att 30 procent 
av havsarealen ska skyddas effektivt senast år 2030. 
I Finland arbetar vi på fältet till förmån för Östersjön, till 
exempel genom att förbereda oss för oljeolyckor och 
plocka plastavfall som talkoarbete.

Vi alla behöver glaciärer, eftersom de reflekterar solens 
strålning tillbaka ut i rymden så att vår planet förblir 

lämpligt sval. Polarregionerna är de mest kritiska regio-
nerna när det gäller effekterna av klimatförändringen, 
eftersom de värms upp snabbare än resten av jorden. 
Smältningen av glaciärerna utgör ett allvarligt hot mot 

glaciärernas arter, men också mot hela vår planet, bland 
annat på grund av den stigande havsnivån. Det viktigaste 

målet för vårt klimatarbete är att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader.

Skogar binder koldioxid och producerar syre, som alla 
behöver för att överleva. Olika slags skogar utgör hem för 
cirka 80 procent av de landlevande arterna. På drygt hund-
ra år har man ändå förstört lika mycket skog som under de 
senaste 9 000 åren. De främsta orsakerna till avskogning är 
jordbruk och livsmedelsproduktion. Vår målsättning är att 
stoppa avskogningen i världen senast år 2030 och se till att 
hälften av världens skogar är skyddade eller omfattas av 
hållbar användning. 

...när när skogarna försvinner

... när glaciärerna smälter

...när våra hav förorenas 

...när den vilda naturen förtvinar 



Vi återställer värdefulla skogsområden. Till 
exempel det sista kända exemplaret av trädarten 
Erythrina schliebenii som endast växer i Tanzania 
försvann till följd av kommersiell avverkning år 
2008. År 2012 hittade dock en kartläggningsgrupp 
en förekomst på mindre än 50 träd i sydöstra Tan-
zania. Tack vare WWF:s planteringar har trädarten 
nu återförts till naturen. Under tre år har nästan 
30 000 trädplantor planterats.

Vandringsfiskarna i Finland är utrotningshotade 
eftersom deras rutter till förökningsområden är 

blockerade i nästan alla vattendrag. WWF och dess 
samarbetspartner har demonterat och passerat upp 

till 45 vandringshinder i Finland under de senaste 
fem åren. Cirka 1 000 kilometer av ny livsmiljö har 

frigjorts för fiskarna. Resultaten är lovande: den ut-
rotningshotade öringen leker och förökar sig i floder 

och bäckar som tidigare var oåtkomliga för fiskar.  

Tack vare skyddsarbetet har saimenvikarbeståndet 
börjat växa, men den globala uppvärmningen utgör 
ett stort hot mot artens framtid. Snö och is är livs-
viktiga för saimenvikarnas fortplantning och kutarnas 
överlevnad, eftersom saimenvikaren föder i ett bo 
som den bygger i snödrivan. Under snöfria vintrar 
bygger vi snödrivor för saimenvikare tillsammans 
med Forststyrelsen och frivilliga. Under 2014–2018 
byggdes sammanlagt fler än 1 000 snödrivor i vilka 
264 kutar föddes. 

Med ert stöd är skyddsarbetet möjligt 
Vårt internationella WWF-nätverk arbetar på alla kontinenter och
i alla havsområden för att stoppa utarmningen av naturen och den
ohållbara förbrukningen av naturresurser. Bläddra bland prisexempel
på olika skyddsbehov som kan förvärvas med ditt stöd. 

40 € | Plantering- och skötselpaket för 10 träd  

70 € | snösläde för att skotta hjälpdrivor

20 € | Anläggande av lekgrus för vandringsfiskar



Östersjön är ett mycket trafikerat havsområde 
med upp till 250 miljoner ton olja som transpor-
teras genom det varje år. Vid oljeutsläpp måste 

man agera snabbt, eftersom konsekvenserna för 
havsnaturen kan bli katastrofala. I detta fall tillkal-

las WWF:s frivilliga oljebekämpningsgrupper för 
att hjälpa myndigheterna att rengöra stränderna 
och ta hand om de oljeskadade djuren. Det finns 
redan över 10 000 finländare i oljebekämpnings-

grupperna som grundades 2003. 

Färre än 4 000 tigrar lever i naturen. Antalet har 
minskat kritiskt, det fanns 100 000 tigrar i naturen 
i början av 1900-talet. Förutom försvinnande livs-

miljöer hotas tigrarna av tjuvjakt. Vi utbildar och 
utrustar volontärer för att patrullera mot tjuvjakt. 

I Malaysia, till exempel, har patruller lyckats av-
lägsna upp till 94 procent av fällorna med snaror 

från skogarna i Belum Temengor. 

Fjällräven är det mest utrotningshotade av våra 
däggdjur. Jakten förstörde arten nästan helt i Finland, 
och nuförtiden har populationen av den fridlysta 
arten inte återhämtat sig; den sista kullen med fjäll-
räv observerades i mitten av 1990-talet. Fjällrävens 
överlevnad hämmas bland annat av rödräven som 
spridit sig vidare till fjälltrakterna för att tävla om 
samma föda och häckningsplatser.

Skolor, kom med i WWF:s Dagsverksinsamling.
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 tillgängliga på svenska. Efter att ni deltagit 
i insamlingen skickar vi ett  WWF-diplom som tack till er skola.

Anmäl er på wwf.fi/päivätyökeräys

80 € | utrustning för en oljebekämpare 

140 € | utbilda en volontär att arbeta mot tjuvjakt

150 € | mat för ett år i en matautomat


