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

Klimatet har i genomsnitt redan blivit cirka en grad varmare sedan den förindustriella tiden, men i de 
arktiska områdena är uppvärmningen två gånger snabbare än på andra håll i världen. En avsevärd del av det 
arktiska områdets permanenta istäcke har redan försvunnit. Den stigande havsvattennivån hotar kusterna 
mer än i nuläget och den koldioxid som lagras i haven orsakar försurning av vattnen.

Klimatförändringen minskar naturens mångfald. I Finland lider t.ex. saimenvikaren och laxfiskarna 
redan nu av klimatförändringen och fjällräven är vid utrotningens brant. Antalet främmande arter, skade- 
insekter och växtsjukdomar ökar. Extrema väderfenomen, som häftiga regn, stormar och torka har redan 
blivit allt vanligare och försvårar matproduktionen.

De viktigaste metoderna för att avvärja klimatför-
ändringen är energibesparing och energieffektivitet, 
ökad användning av hållbara förnybara energifor-
mer, stoppad avskogning, förstärkning av kolsänkor 
samt våra matval. Ekonomiskt sett är det mer lön-
samt att göra förändringar nu än att senare repa-
rera de allvarliga skador som klimatförändringen 
orsakar. Finland och EU borde beakta detta i sina 
budgetar.

En stor del av energin går till byggnader. Enligt 
uppskattningar kommer 70 procent av Finlands 
nuvarande byggnader att finnas ännu år 2050, så  
energirenoveringar av gamla byggnader är en effek- 
tiv metod att minska på utsläppen.

I trafiken är det viktigt att förbättra nätverket 
av kollektivtrafik och lätt trafik och främja använd-
ningen av dem.

Bilparken bör elektrifieras och hållbart produ-
cerade biobränslen kan användas begränsat för att 
täcka t.ex. tung trafik, sjötrafiken och den interna-
tionella flygtrafiken.

Finlands årliga skogsavverkningsmängder är 
inte hållbara i avseende av klimatförändringen och 
naturens mångfald. Avverkningen borde minskas. 
Avskogningen kan stoppas genom god planering 
av markanvändningen, ansvarsfull skogsvård och 
genom att inrätta skyddsområden.

Matens klimatpåverkan kan minskas genom 
att styra produktionen och konsumtionen i en mer 
vegetariskt betonad riktning och genom att minska 
svinnet. Det är viktigt att öka vegetabiliernas och 
den hållbart fångade fiskens andel av finländarnas 
kost eftersom produktionen av kött- och mjölkpro-
dukter orsakar de stora klimatutsläppen.

Klimatet
Det viktigaste målet för vårt klimatarbete är att begränsa 
den globala uppvärmningen till 1,5 grader och avvärja de 
risker som klimatförändringen medför för människorna 
och miljön.

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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används i byggnader?
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kan man inte bara skriva markanvändningsplanering?
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orsakar stora klimatutsläpp. 
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hmm inte helt säker på att "permanent" är det rätta ordet här, vi refererar till minskningen av flerårig is / mindre sommarisområde

mia.rahunen
Sticky Note
Det här är nog en direkt oversättning av den finska texten, som inte var bra heller. "hotar mer än i nuläget" låter inte helt vettigt när man pratar om vad som sker redan nu... man måste antingen ändra formuleringen (typ kommer att hota) eller kanske det vore ännu bättre att radera "mer än i nuläget" (samma ändring borde göras i den finska versionen) 
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34%
FINLANDS VIND-
KRAFTSKAPACITET 
ÖKADE 34 % ÅR 2017 

IEA, 2017

1,5 graders mål 

1,5
ÅR 2018 DELTOG  
1,5 MILJONER  
FINLÄNDARE I  
WWF:S EARTH  
HOUR-KAMPANJ

KANTAR TNS 

Vi påverkar det politiska beslutsfattandet
• Vi påverkar klimatpolitiken i Finland, EU och internationellt. Vi påverkar så att bromsningen 

av klimatförändringen syns i riksdagsvalet och EU-valet under våren 2019.
• År 2017–2019 är Finland ordförande i Arktiska rådet. WWF har observatörsstatus i rådet.  

Vi påverkar rådet så 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 investeringar som hämmar klimatförändringen genom att samarbeta med aktörer 

inom finansbranschen. Tillsammans med Mandatum Life och Jubileumsfonden för Finlands 
självständighet Sitra har vi till exempel publicerat en guide för att främja investeringars kli-
matansvarighet.

• Vi främjar initiativet Science Based Targets, som hjälper företagen att anpassa sin verksamhet 
till att motsvara målen i klimatavtalet från Paris. Av finländska företag har bl.a. Stora Enso, 
UPM och Kesko haft oss att godkänna deras mål.

• Miljösystemet WWF Green Office används i 145 organisationer i Finland med sammanlagt  
57 000 anställda. Green Office-kontoren har tillsammans sparat in cirka 63 000 ton växthus-
gasutsläpp i Finland under åren 2007–2017.

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 plan-
tera träd.

• Vi hjälper saimenvikaren att anpassa sig till snöfattiga vintrar bl.a. genom att delta i byggan-
det av skyddsdrivor för vikaren.

• Vi stöder snöleopardforskning på Himalaya, där deras livsrum minskar i och med att snö-
gränsen drar sig tillbaka och trädgränsen expanderar.

Vi engagerar människor
•  År 2018 ordnades WWF:s Earth Hour-kampanj redan för tolfte gången. Hela 188 länder deltog, 

vilket var rekord. 1,5 miljoner finländare deltog i världens största klimatmanifestation.
• Frivilliga från vårt unga team är med och inspirerar tusentals finländare att delta i våra aktivi-

teter, bland annat genom att uppmuntra ungdomar att göra klimatvänliga matval.

Det arktiska istäcket befaras försvinna 
helt och hållet under sommartid i framtiden.
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Enligt den internationella klimatpanelen IPCC:s rapport 
är det ännu möjligt att begränsa den globala uppvärm-
ningen till 1,5 grader enligt klimatavtalet från Paris. Än  
så länge är målen för minskningen av utsläpp otillräck-
liga. Med nuvarande åtgärder ökar jordens medeltempe-
ratur uppskattningsvis med tre grader eller mera. Redan 
en överskridning av gränsen på 1,5 graders ökning skulle 
betyda katastrofala konsekvenser för naturen.

Finland borde uppnå koldioxidneutralitet före år  
2030. Då får mängden koldioxid som släpps ut i atmos- 
fären inte överstiga mängden koldioxid som återupptas 
från atmosfären. För att uppnå målet behövs kraftiga 
nationella åtgärder för att snabbt minska växthusgasut-
släppen och stärka skogarna som fungerar som kolsänkor. 
Globalt sett måste koldioxidneutralitet uppnås före år 2050.

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

mia.rahunen
Sticky Note
Vi använder Sitra på finska, så det räcker väl också i den svenska översättningen

mia.rahunen
Sticky Note
Vi har inte godkänt deras mål, så det här måste omformuleras

mia.rahunen
Sticky Note
ungdomsteam?

mia.rahunen
Sticky Note
det här motsvarar inte helt den ursprungliga texten, som var att främja dessa tre åtgärder (inklusive plantering av träd), isf plantera träd




