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Klimatförändringen fortskrider och naturen utarmas. Därför är 
det inget under att allt flera människor lider av miljöångest och 
funderar på att hur de med sina egna konsumtionsval kunde 
minska belastningen på miljön.

Individernas konsumtionsval är viktiga. För klimatet och na-
turens mångfald är det avgörande t.ex. hur mycket och hurdant 
kött vi äter. Utöver i matbutiken fattar vi betydande miljöbeslut 
i trafiken och hemma. 

Kort och gott på svenska

Liisa Rohweder, 
generalsekreterare, WWF Finland

Ge naturen en röst
I fjol beställde vi en undersökning vars resultat det är intres-
sant att återkalla i minnet när riksdagsvalet närmar sig. Enligt 
undersökningen anser bara under en femtedel av finländarna 
att politikerna gör tillräckligt för naturen. 

Ibland grälar man på beslutsfattarna bara för nöjes skull 
men nu finns det starka skäl för klandret. Den regering som 
bildades efter de förra valet har skurit ned lejonparten av fi-
nansiering av naturvård, fortsatt att dela ut miljöskadliga stöd 
för industrin frikostigt, försvagat miljöförvaltningen, främjat 
ökning av avskogning avsevärt och tillåtit jakt på flera utrot-
ningshotade arter, som järven som är ännu mer sällsynt än sai-

menvikaren i Finland. Listningen ovan är samtidigt 
grym och bristfällig.

Naturen har ingen rösträtt men du kan 
utöva din och söka en kandidat som för-

binder sig till att ta vår gemensamma 
miljö i försvar. Jag hoppas att jag får 
skriva en lista på beslutsfattarnas 
prestationer, inte på synder, i denna 
samma spalt efter fyra år.

Även om vi kan hjälpa miljön 
med våra vardagliga val, fattas 

de viktigaste besluten med anknytning 
till naturen i riksdagen.
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Politikerna styr de här valen: jordbrukspo-
litiken styr våra val i matbutiken, skatte-
stöd reglerar priserna på bränslen. Således 
fattar vi våra viktigaste beslut i valbåset, 
säger professor i miljöpolitik Janne Huk-
kinen från Helsingfors universitet.

”För att övervinna de mest allvarliga 
miljöproblemen behöver vi strukturella 
lösningar som omfattar hela samhället. 
Beslutsfattarna måste bedriva en sådan 
politik som uppmuntrar individerna till att 
förfara miljövänligt”, säger Hukkinen.

Hukkinen anser att nästa riksdag borde 
beskatta bland annat flygtrafik, energipro-
duktion med fossila bränslen och konsum-
tion av rött kött mer avsevärt. Däremot an-
ser han att inköp av elbilar, värmepumpar 
och solpaneler borde stödjs ekonomiskt.

Enligt Hukkinen är det i enlighet med da-
gens anda att betona individens valfrihet. 
Att tvinga till exempel med lagstiftning el-
ler att uppmuntra med en ekonomisk styr-

Vi gjorde upp en lista på 16 avsevärda åtgärder 
som den nästa regeringen borde vidta. Vi frågade 
partierna vilka av dem de är redo att binda sig till. 
Titta på partiernas svar på adressen wwf.fi/vaalit

grunda naturskyddsområden. Också annan 
finansiering av naturvård ska ökas”, säger 
Luukkonen.

Miljöförvaltningens andel av statsbudge-
ten är mycket liten. Ändå berättar besluts-
fattarna att de oroar sig för naturen.

”Detta är en stor motstridighet. Det 
syns att det är svårt för beslutsfattarna 
att förstå i hurdant tillstånd till exempel 
vår skogsnatur är. Man talar bara om hur 
våra skogar växer även om 76 procent av 
skogarnas naturtyper är utrotningshotade. 
Om nyckeltal till exempel för sysselsätt-
ning eller ekonomi var så där negativa, 
skulle man sätta igång ett massivt rädd-
ningsprogram. Sådant behöver naturen 
nu”, säger Luukkonen.

”Vi vill ha ett regeringsprogram som 
skulle säkerställa att politikerna går från 
ord till handling. Till exempel användning-
en av fossila bränslen borde avslutas före år 
2035 och miljöskadliga stöd måste äntligen 
dras in”, konstaterar Luukkonen.

Finland måste vara föregångare
Janne Hukkinen anser att beslutsfattarna 
hade tillgång till vetenskaplig kunskap om 
miljöproblemens omfattning och allvarlig-
het redan för nästan 30 år sedan. Hukkinen 
säger att på den tiden skulle det ha varit 
möjligt att börja förändra samhällen struk-
turellt i en mer hållbar inriktning. Nu har 
vi hamnat i en situation där vi måste åstad-
komma radikala förändringar inom tio år. 

”Himlen faller inte ner efter tio år men då 
har vi kanske satt igång processer utan åter-
vändo. Sådana processer är till exempel en 
våldsam temperaturförhöjning i haven eller 
försvinnande av is- och snötäcke i arktiska 
regioner. Detta främjar klimatuppvärm-
ningen även mer”, förutsäger Hukkinen.

Det är dock svårt att få politikerna över-
tygade om att vi har bråttom. Det har kom-
mit fram i den offentliga diskussionen även 
i Finland att man inte vill vara den som 
först påbörjar förändringen.

”Vi kan inte göra något förrän också an-
dra gör det”-attityden leder till ingenstans. 
Det har alltid funnits föregångare som visar 
vägen. Om Finland inte är ett sådant land, 
vilket land är det då?”

Trots allt är Hukkinen optimistisk vad 
gäller politikernas och medborgarnas vilja 
till förändring. Han ger efterkrigstidens 
återuppbyggnad som exempel, då finlän-
darna arbetade tillsammans och resultat 
nåddes.

”Nu är det fråga om en ännu större utma-
ning”, säger Hukkinen.

”Riksdagsvalet är på väg. Väljarna måste 
hitta de kandidater som ser den stora bil-
den och är visionära.” 

ning ryggar man för. Han anser att detta är 
motstridigt.

”I vardagen finns det ju massor med reg-
ler redan nu: vi kan tänka till exempel på 
trafikregler eller bältesplikt! Man kan bara 
inte se det”, anmärker Hukkinen.

vi står i skuld till naturen
Medan till exempel en högre beskattning 
av rött kött skulle påverka miljön indirekt 
genom att styra individernas beteende, på-
verkar en del av de beslut som fattas under 
de följande fyra åren direkt den finska na-
turen. 

Enligt WWF:s naturskyddschef Jari 
Luukkonen finns det inte tillräckligt med 
naturskyddsområden i t.ex. Finland vilket 
förorsakas av otillräckliga anslag. 

”Under nästa regeringsperiod ska man 
anslå minst 100 miljoner euro per år för att 

Luukkonen anser att den viktigaste för-
ändringen i lagstiftningen är förändring av 
vattenlagen.

”Genom att förändra vattenlagen kunde 
man sätta fart på byggande av fiskvägar ge-
nom många dammar. Speciellt utrotnings-
hotade vandringsfiskar, som laxen och 
öringen, kunde dra fördel av byggandet av 
fiskvägar. För närvarande avbryts fiskarnas 
gång i många floder och bäckar för dam-
marnas skull.”

Den riksdag som väljs nu måste också 
fatta klimatbeslut omedelbart. De nuva-
rande klimatåtgärderna är inte tillräckliga 
utan de leder till en klimatuppvärmning 
med tre grader och katastrofala följder 
för människorna och naturen. WWF dri-
ver kampanjer tillsamman med åtta andra 
miljö- och utvecklingsorganisationer för att 
klimatfrågor ska vara aktuella i valet. 
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Spanska staten blir äntligen ansvarig för förstöring 
av Doñana, en värdefull våtmark. Med anledning 

av vårt spanska kontors klagomål meddelade 
EU-kommissionen att den drar spanska sta-
ten inför EU-domstolen. På våtmarksområdet 
Doñana har bottenvatten yta sänkts och vatt-
nets kvalitet försämrats på oroande sätt och 
flera arter som skyddas i regionen för lida av 
detta. Skyldig är en olaglig vattentäkt för en in-

tensiv jordgubbsodling inom våtmarksområdet. 
Rättsfallet är ett viktigt bevis på att EU:s vatten-

direktiv är extremt nödvändig. Också vi har drivit 
en kampanj för att direktivet ska bevaras.

Tack för ditt stöd. Dessa aktuella 
framgångar skulle inte vara möjliga 
utan våra långsiktiga stödjare. 

  Nya

FramGånGar

Vi påverkade reformering av lagen om en-
skilda vägar. Reformeringen trädde i kraft 
vid årsskiftet och är bra för utrotningshota-
de vandringsfiskar. Vandringsfiskar, till ex-
empel öringen och laxen, är utrotningsho-
tade eftersom de inte kan vandra till sina 
lekområden i floder och bäckar. Till ex-
empel en damm eller en vägtrumma kan 
avbryta fiskarnas vandring. I Finland finns 
det ungefär 30 000 väg- och brotrummor 
som kan stänga fiskarnas väg. Med lag-
reformen är de utrotningshotade fiskarnas 
möjlighet att röra sig fritt en central grund 
för beviljande av statsunderstöd för repa-
ration av enskilda vägar. I samband med 
reparationen kan till exempel en vägtrum-
ma bytas mot en större och installeras på 
botten av en fåra Då kan fiskarna fortsätta 
sin vandring genom den. Reformen kom-
mer i grevens tid eftersom det finns en 
risk att en del av finska vandringsfiskar 
försvinner från våra vatten helt.

Lagreform ger livsrum  
för utrotningshotade fiskar
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Flyttning av halvpansrad  
noshörning lyckades  

i Indonesien
I november lyckades vi flyt-
ta en akut hotad halvpans-
rad noshörning till ett bättre 

skydd på ön Borneo i Indo-
nesien. Tillsammans flyttade 

flera aktörer honan Pahu från 
ett splittrat och litet skogsområde 

till ett skyddsområde där tjuvjägare 
och utvidgning av gruvindustri inte hotar 

henne. Det finns kvar ungefär 80 vilda halvpansrade noshörningar  
och deras levnadsområde minskar fortsättningsvis. Att flytta vilddjur är 
det sista alternativet vid skyddande av arter när det inte längre är möj-
ligt att skydda deras levnadsförhållanden på andra sätt.

©
 FA

N
 P

E
N

G
FE

I

över 150 okända arter 
upptäcktes i asienEnorma upptäckter har gjorts i 

Sydostasien: Inom området kring 
Mekong upptäcktes 157 okända 
arter. Vår rapport presenterar 
däggdjur, groddjur, fiskar och 
kräldjur som upptäcktes i re-
gionen år 2017. Under 20 
år har otroligt 2 681 okända 
arter upptäckts vid Mekong. 
En dålig nyhet är att vi kan 
förlora arter permanent redan 
innan vi har upptäckt dem ef-
tersom arternas livsmiljöer för-
svinner i en oroväckande takt.

spanien inför domstol för förstöring av våtmark



stödjarservice  
telefon: 040 192 3112, 
vardagar kl. 9–16
e-post: donator@wwf.fi
adress: WWF Finland, stödjarservice, 
Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors
wwf.fi/kummipalvelu 
Donationskonto: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

WWF
fadder
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testamentsKväLL orDnas

Betala fadderavgiften 
automatiskt 
Genom regelbundna donationer deltar du 
enkelt i ett viktigt arbete. För faddrar som 
använder direktbetalning sker donatio-
nerna redan automatiskt. Du visste väl att 
om du använder e-faktura så kan du allra 
enklast betala din månadsdonation ge-
nom att godkänna fakturorna automatiskt 
i din nätbank. Då behöver du inte komma 
ihåg fakturan varje månad, utan dona-
tionsbeloppet betalas automatiskt i tid. 

 

Hur förhåller du dig till en testamentdonation, 
genom vilken du kan donera hela eller en del av 
din egendom till en välgörenhet av ditt eget val?

aLLa 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år +

Jag har redan uppfört ett dylikt testamente 2 % 2 % 0 % 2 % 2 % 2 %

Jag är intresserad av att begrunda detta 25 % 42 % 36 % 29 % 19 % 12 %

Jag är inte intresserad av att begrunda detta 57 % 38 % 46 % 54 % 63 % 71 %

Vet ej 16 % 18 % 18 % 15 % 16 % 15 %

att upprätta testamente intresserar unga 
Allt fler människor främjar de värden som är viktiga för dem med 
ett testamente. I en aktuell undersökning till donatorer ställdes 
en fråga om deras inställning till en testamentsgåva med hjälp 
av vilken de kan donera sin egendom eller en del av den till ett 
välgörenhetsobjekt som de själva kan välja.

Till och med 25 procent av alla donatorer som deltog i under-
sökningen svarade att de är intresserade av att överväga detta 
tillvägagångssätt. Unga är mer intresserade av att överväga tes-
tamentsgåva än äldre, vilket är överraskande.

Källa: Forskningsinstitutionen YouGov Finlands konsumentpanel ”Suomalaiset lahjoittajina” i oktober 2018. 2010 personer deltog i den elektroniska undersökningen. 

 
Vi ordnar igen en populär testamentskväll 
på torsdagen den 11 april kl. 17–19  
i auditoriet vid vårt kontor, i Sörnäs  
i Helsingfors (Fågelviksgatan 10).  
Testamentskväll är finskspråkig.

Vid tillfället behandlar vicehäradshövdingen Piia Jeremejeff 
lagstiftning samt arvsplanering och berättar omexempel  
på god och dålig praxis. WWF Finlands generalsekreterare 
Liisa Rohweder berättar för sin del om vårt långsiktigt  
krävande arbete, naturens nuvarande tillstånd samt om 
hur även en liten testamentsgåva till WWF är en värdefull 
gåva till naturen och kommande generationer.

Anmäl dig till det avgiftsfria tillfället här: wwf.fi/testamentti

Du kan även 
anmäla din vän. 

Välkommen!
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