”Tämä on koko perheemme
yhteinen juttu.”

WWF elävän maapallon puolesta
FAKTA

Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät
tasapainossa. Suojelemme luontoa ja ratkaisemme maapallon
vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan
muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta.
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Ylikulutus ja monimuotoisuuden heikkeneminen uhkana

1,7

Kulutamme
luonnonvaroja yli
puolitoista kertaa
maapallon kantokyvyn verran

Ylikulutus on yksi maapallon vakavimpia uhkia: kulutamme maapallon resursseja paljon
enemmän kuin se pystyy tuottamaan. Luonnonvarojen kulutuksen seurauksena maailman
luonnon monimuotoisuus on vähentynyt. Tämä on tarkoittanut monien lajien ja niiden elinympäristöjen katoamista. Esimerkiksi luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten määrä on
pienentynyt keskimäärin 60 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2014.
Ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen ja öljyonnettomuuden uhka, metsäluonnon
ja perinnemaisemien luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja nopeasti leviävien
vieraslajien yleistyminen ovat suurimmat ympäristöhaasteet kotimaassa.

Ratkaisumme
Ihmisten toiminnan ympäristövaikutuksia
on pienennettävä. Jotta sekä luonto että
ihmiset voisivat paremmin, tarvitsemme
luonnonvarojen oikeudenmukaista hallintaa
sekä kestävämpää tuotantoa ja kulutusta.
Marraskuussa 2016 voimaan astuneen
Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmakehän lämpeneminen on rajoitettava 1,5
celsiusasteeseen. Tehokkaimmat keinot
ovat energian säästö ja energiatehokkuus,
uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen sekä metsäkadon pysäyttäminen.

Luonnonsuojelualueita pitää laajentaa
maailmanlaajuisesti sekä maalla että merellä. Luonnonvaraisia eläimiä on suojeltava
salametsästykseltä, ylikalastukselta, elinympäristöjen tuhoamiselta, ympäristömyrkyiltä ja ilmaston lämpenemiseltä.
WWF yhtenä maailman vaikuttavimmista ympäristöjärjestöistä pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon poliittisissa
neuvottelupöydissä ja asiantuntijaryhmissä
sekä toimimaan tehokkaasti kenttähankkeissa eri puolilla maailmaa.

Tuotamme tietoa
• FAKTA 2019 • WWF

WWF:llä on
toimintaa yli
sadassa maassa
ja yli 5 miljoonaa
tukijaa
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• Joka toinen vuosi ilmestyvä Living Planet -raporttimme seuraa maapallon luonnon monimuotoisuuden tilan
ja ihmisten ekologisen jalanjäljen kehitystä ja vaikutusta sekä esittää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.
Tuotamme myös säännöllisesti selvityksiä esimerkiksi
ilmastonmuutoksen vaikutuksista, energiakysymyksistä, meristä ja maailman metsistä.
• Seuraamme tiiviisti eri lajien, kuten uhanalaisten sarvikuonojen, lumileopardien ja tiikereiden tilannetta ja
tuotamme ratkaisuja niiden suojelemiseksi. Suomessa
seuraamme esimerkiksi kiljuhanhen, merikotkan, itämerennorpan ja saimaannorpan kantoja.

Vaikutamme päätöksentekoon
• Olemme mukana kaikissa merkittävimmissä kansainvälisissä ilmasto- ja ympäristökokouksissa vaikuttamassa niiden lopputulokseen.
• Suomessa vaikutamme muun muassa lakien valmisteluun ja hallituksen ohjelmiin. Meillä on
hyvät yhteydet moniin vaikuttaviin sidosryhmiin, kuten politiikan ja talouselämän päättäjiin.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa

1972

WWF Suomi on
perustettu 1972
ja meillä on noin
229 000 tukijaa ja
vapaaehtoista

• Kannustamme yrityksiä kehittämään liiketoimintansa vastuullisuutta ja toimimme
yhteistyössä yritysten kanssa suojelutavoitteidemme saavuttamiseksi. Yritykset tukevat
suojelutyötämme esimerkiksi lahjoitusten ja royalty-myynnin avulla sekä viestinnällä ja
kampanjoilla.
• Edistämme ja olemme mukana kehittämässä vastuullisuudesta kertovia sertifikaatteja.
Näitä ovat esimerkiksi palmuöljyn RSPO, kalastuksen MSC ja metsätalouden FSC.
• WWF Green Office -ohjelman avulla opastamme työpaikat toimimaan ympäristövastuullisesti.

Toimimme kentällä
• Kehitysyhteistyöhankkeissamme tuemme salametsästyksen ja laittomien hakkuiden vastaisia partioita, yhteisö- ja kylämetsien perustamista ja metsien istutuksia sekä koulutamme paikallisia tekemään itse suojelutyötä.
• Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät -oppitunnin tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä metsäluonnon monimuotoisuudesta. Lukuvuoden 2017-2018 aikana
pidimme alakouluissa yhteensä noin 800 oppituntia ja tavoitimme 16 700 oppilasta.
• Vapaaehtoisemme kolaavat apukinoksia saimaannorpille vähälumisina talvina.
• Poistamme talkoilla vaelluskalojen kutuesteitä ja kunnostamme niille uusia kutualueita
yhdessä paikallisten ihmisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Otamme ihmiset mukaan
• Vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihimme kuuluu jo lähes 9 000 suomalaista.
• Innostamme kuluttajia ympäristöystävällisempään kuluttamiseen tuottamalla tietoa
paremmista valinnoista esimerkiksi Kala-, Ruoka- ja Lihaoppaidemme avulla.
• Järjestämme yhdessä Iho-, allergia- ja astmaliiton kanssa talkoita vieraskasvien poistamiseksi Suomen luonnosta.
• Yhdessä meissä on voimaa: maailmanlaajuiseen Earth Hour -ilmastotempaukseemme
osallistuu vuosittain lähes pari miljardia ihmistä, tule sinäkin mukaan!
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Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/uutiskirje
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Suojelemme luontoa ja ratkaisemme
ympäristöongelmia – luonnon
ja ihmisten hyväksi.

