
Klimatet blir varmare till följd av människans verksamhet. De senaste tre decennierna har varit varmare än 
något tidigare decennium då mätningar gjorts.

En del av det arktiska områdets permanenta istäcke har redan försvunnit. Havens istäcke är en av de vikti-
gaste indikatorerna på klimatförändringen. Forskarna räknar med att istäcket under sommaren kommer 
att försvinna helt inom de närmaste årtiondena, eller t.o.m. åren. Haven har tagit upp ännu mer koldioxid 
än atmosfären. Den koldioxid som finns lagrad i haven försurar vattnen, vilket hotar ekosystemen.

Naturen är ännu mer sårbar än människan. Till följd av klimatförändringen kommer extrema väderfeno-
men, som häftiga regn, stormar och torka, att bli allt vanligare. Detta kommer att försvåra matproduktionen.

Om vi inte gör något för att förhindra uppvärmningen kommer jordens medeltemperatur att stiga med 
upp till nästan fem procent fram till år 2100 (IPCC, 2014). I Finland innebär det här en temperaturhöjning 
på 4–10 grader under vintrarna och 2–7 grader under somrarna (Meteorologiska institutet, 2016). Människans 
och naturens chanser att överleva skulle då vara mycket små. 

Växthusgasutsläppen måste fram till år 2050 minska 
globalt med 80 procent jämfört med 1990 års nivå. 
De viktigaste metoderna är energibesparing och 
energieffektivitet, ökad användning av förnybara 
energiformer, stoppad avskogning, bevarade och 
utökade av kolsänkor samt våra matval.

För att åstadkomma en förändring behövs dock 
uppskattningsvis över 60 tusen miljarder euro. Där-
för är det avgörande att kapitalströmmarna riktas 
mot koldioxidfria alternativ

Fastigheter kan byggas så att de producerar lika 
mycket energi som de förbrukar, varvid behovet 
av extern energi minskar. Energirenovering av det 
gamla byggnadsbeståndet spelar en central roll.

Det är viktig att främja cyklandet och kollektiv-

trafiken samt att elektrifiera bilbestånden i trafiken. 
Hållbart producerade biobränslen kan användas 
begränsat för att täcka t.ex. den internationella flyg-
trafiken, sjötrafiken och tung trafik på landsvägarna.

Avskogningen kan stoppas genom god planering 
av markanvändningen och ansvarsfull skogsvård, 
t.ex. med hjälp av FSC-certifiering och genom att 
inrätta skyddsområden.

Matproduktionens klimatpåverkan kan minskas 
genom att styra produktionen och konsumtionen 
i en mer hållbar riktning och genom att minska 
svinnet. Det är viktigt att öka framför allt växternas 
och den hållbart fångade fiskens andel av vår kost: 
produktionen av kött- och mjölkprodukter orsakar 
de största växthusgasutsläppen.

Klimatet
Det viktigaste målet för vårt klimatarbete är att bromsa kli-
matförändringen och avvärja de risker som den medför för 
människorna och miljön. I Finland betyder detta stora och 
snabba utsläppsminskningar.

Vår lösning

Klimatförändringen hotar människor och natur
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”Med tanke på framtiden och 
fortsatt liv är det ytterst viktigt att 

vi värnar om klimatet.”
Pirjetta Salenius, Klimat-fadder
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Klimatavtalet från Paris

1,3
ÅR 2017 
DELTOG 1,3 MILJONER 
FINLÄNDARE 
I WWF:S EARTH 
HOUR-KAMPANJ

KANTAR TNS 

• Vi påverkar klimatpolitiken i Finland, EU och internationellt. Vi främjar energieffektivitet och 
förnybar energi i städerna, företagen, placerarnas verksamhet och hemmen. 

• Vi övervakar, att de beslut som år 2017–2019 är Finland ordförande i Arktiska rådet. WWF 
har observatörsstatus i rådet. Vi använder vår sakkunskap för att de beslut som rådet fattar 
ska vara hållbara med tanke på naturen och miljön.

• I november 2017 påbörjade vi en paneuropeisk kampanj, vars syfte är att avskaffa stenkolsan-
vändningen inom energiproduktionen till år 2030. 

Vi samarbetar med företag
• Vi främjar lösningar på klimatkrisen tillsammans med finländska företag.
• Vi främjar investeringar som hämmar klimatförändringen genom att samarbeta med aktörer 

inom finansbranschen. Till exempel arbetspensionsförsäkraren Varma och finansbranschens 
intresseorganisation Finans Finland har förbundit sig till tvågradersmålet.

• Vi främjar initiativet Science Based Targets (SBT), som strävar efter att företagen anpassar sin 
verksamhet till att motsvara målen i klimatavtalet från Paris. Av finländska företag har Kesko 
och Nokia gjort detta.

• Miljösystemet WWF Green Office används i 154 organisationer med sammanlagt nästan 58 900 
anställda. Green Office-kontoren har tillsammans sparat in cirka 55 320 ton växthusgasutsläpp 
i Finland under åren 2007–2016. 

Vi verkar på fältet
• Skogarna har en betydande roll i hämmandet av klimatförändringen. I Himalaya, på Borneo 

och i Östafrika motarbetar vi skogssvinnet samt förbättrar skogarnas koldioxidbindning genom 
att främja en hållbar användning av skogarna och skogsskyddet samt genom att plantera träd.

• Vi hjälper saimenvikaren att anpassa sig till snöfattiga vintrar genom att bl.a. stödja forskningen 
vid Östra Finlands universitet och bl.a. genom att delta i byggandet av skyddsdrivor för vikaren 

• Vi stöder snöleopardforskning iHimalaya, där deras livsrum minskar i och med att snögrän-
sen drar sig tillbaka och trädgränsen expanderar. Vetskap om artens levnadsvanor hjälper 
att skydda snöleoparderna bättre. 

Vi engagerar människor
• År 2017 ordnades WWF:s Earth Hour-kampanj för elfte gången. Hela 187 länder deltog, vilket 

var rekord. 1,3 miljoner finländare deltog i världens största klimatmanifestation.
• De frivilliga i vår ungdomsgrupp uppmuntrar unga till en klimatvänlig kost. Teamets webbsidor 

Påverka genom att äta hade över 10 000 besökare under förra året.

Den arktista havsisen räddas att försvinna helt 
under sommaren inom de närmaste årtiondena. 
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Klimatavtalet i Paris fick laga kraft den 4.11.2016. 
Staterna förband sig att begränsa jordklotets 
upp värmning till 1,5–2 grader. För att uppnå 
detta krävs det att energisystemet förnyas och 
att den koldioxid som redan släppts ut samlas in 
från atmosfären. Finland har för avsikt att öka 
användningen av trä i industrin och energipro-
duktionen. Detta innebär att de finska skogarnas 
förmåga att ta upp koldioxid ur atmosfären kom-
mer att försämras avsevärt och att det blir svåra-
re att uppnå det mål som fastställdes i Paris.

Vi påverkar det politiska beslutsfattandet

Gilla, följ, dela och påverka.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi
wwf.fi/ilmastokummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

Vi skyddar naturen och löser 
miljöproblem – för naturens 
och människornas bästa.

wwf.fitogether possible TM


