
Vi måste minska den miljöpåverkan som 
orsakas av människornas handlingar. För 
att både naturen och människorna ska må 
bättre behöver vi en rättvis hantering av 
naturresurserna samt en hållbarare pro-
duktion och en förnuftigare konsumtion. 

Enligt klimatavtalet från Paris som 
trädde i kraft i november 2016 måste 
upp värmningen av atmosfären begrän-
sas till 1,5 grader celsius. De effektivas-
te metoderna är energibesparing och 
energieffek tivitet, ökad användning av 
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Överkonsumtionen utgör ett av de allvarligaste hoten på jordklotet: vi förbrukar mycket 
mer resurser än jorden kan producera. Till följd av konsumtionen av naturresurser har 
naturens mångfald minskat globalt. Detta betyder att många arter och deras livsmiljö har 
försvunnit. T.ex. minskade antalet ryggradsdjur med 58 procent mellan åren 1970 och 2012. 

Övergödningen av Östersjön och hotet om oljekatastrofer, minskad mångfald i skogar 
och traditionella landskap, utrotningshotade organismer och klimatförändringen utgör de 
största miljöutmaningarna i Finland.

WWF för en levande planet

förnybara energiformer samt stoppad 
av skogning. 

Naturskyddsområdena måste utvidgas 
globalt, såväl på land som till havs. Vilda 
djur måste skyddas från tjuvjakt, överfis-
ke, förstöring av livsmiljöer, miljögifter 
och ett allt varmare klimat. 

Som en av världens mest betydelsefulla 
miljöorganisationer kan WWF påverka 
beslutsfattandet vid politiska förhandling-
ar och i expertgrupper samt effektivt agera 
i fältprojekt på olika håll i världen.

Vi bygger en framtid där människorna och naturen lever i 
harmoni. Vi skyddar naturen och löser de största miljöproble-
men på jordklotet genom att engagera människor att arbeta 
för förändringar som gynnar vår miljö och vårt välbefinnande.

”Det här är hela familjens 
gemensamma sak.”

Piia Kukkamo,
WWF-fadder
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Vi påverkar beslutsfattandet
• Vi deltar i alla betydelsefulla, internationella klimat- och miljökonferenser för att kunna 

påverka deras slutresultat.
• I Finland påverkar vi bland annat stiftandet av lagar och regeringsprogrammen. Vi har 

goda kontakter med många inflytelserika intressentgrupper, såsom beslutsfattare inom 
politiken och näringslivet.

Vi samarbetar med företag
• Vi uppmuntrar företag att utveckla sin verksamhet i hållbar riktning och samarbetar med 

företag för att nå våra skyddsmål. Företagen stöder vårt skyddsarbete med till exempel 
donationer och royaltyförsäljning samt med kommunikation och kampanjer.

• Vi främjar och deltar i utvecklingen av certifikat som omfattar krav på ansvar. Sådana 
är till exempel RSPO för palmolja, MSC för fiske och FSC för skogsbruk.

• Med programmet WWF Green Office hjälper vi kontor att minska sitt ekologiska fotspår.

Vi verkar på fältet
• Inom ramen för våra utvecklingssamarbetsprojekt stöder vi patruller som motverkar tjuv-

jakt och illegal skogsavverkning, inrättandet av samfunds- och byskogar samt skogsplan-
teringar och utbildar lokalbefolkningen så att den själv kan utföra skyddsarbeten.

• Turnén för Finlands jubileumsår ”Ett sekel i skogen” nådde under vårterminen 2017 nästan 
19 000 lågstadieelever.

•  Våra frivilliga skottar ihop hjälpdrivor för saimenvikare under snöfattiga år.
• Med talkokrafter avlägsnar vi hinder för vandringsfiskarnas lek och förbättrar lekställen 

tillsammans med lokalbefolkningen och andra aktörer.

Vi engagerar människor
• Våra frivilliga oljebekämpningsgrupper har redan över 8 200 finländska medlemmar. 
• Vi uppmuntrar konsumenterna till miljövänligare konsumtion genom att producera 

information om bättre val, t.ex. med hjälp av våra Fisk-, Mat-, och Köttguider.
• Tillsammans med Hud-, Allergi-w och Astmaförbundet ordnar vi talkoarbete för att 

avlägsna främmande växter ur Finlands natur.
• Tillsammans är vi starka: i vår globala klimatmanifestation Earth Hour deltar varje år 

nästan ett par miljarder människor, delta du också!
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Vi producerar information
• Vår rapport Living Planet, som utkommer 

vartannat år, följer upp situationen för natu-
rens mångfald samt utvecklingen och påver-
kan av människornas ekologiska fotavtryck. 
Dessutom presenterar den lösningar för att 
förbättra situationen. Vi publicerar även 
regelbundet utredningar om t.ex. klimat-
förändringens konsekvenser, energifrågor, 
haven och världens skogar.  

• Vi följer noga upp läget för olika arter, såsom 
utrotningshotade noshörningar, snöleopar-
der och tigrar, och producerar lösningar för 
att skydda dem. I Finland följer vi t.ex. upp 
beståndet av fjällgås, havsörn, östersjövikare 
och saimenvikare. 

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

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi
wwf.fi/kummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

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

wwf.fitogether possible TM
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