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Suomen luonnon tila on heikentynyt hälyttävästi viimeisten vuosikymmenien aikana.
Tulevalla hallituksella on mahdollisuus saada luonto sekä talous kuntoon
uudenlaisella ajattelulla. Hyvinvoiva luonto luo perustan talouden kehittämiselle,
ihmisten terveydelle, innovaatioille ja uusille työpaikoille. Jos emme toimi nyt,
joudumme maksamaan monikertaisen hinnan tulevaisuudessa.

WWF suosittelee hallitusohjelmaan kirjattavaksi:
Tällä hallituskaudella turvataan Suomen luonnon monimuotoisuus,
joka on myös terveyden ja kestävän talouskehityksen perusta.

Monimuotoinen ja elinvoimainen luonto tarjoaa meille puhdasta ilmaa ja vettä,
ruokaa, ravinteiden kierrätystä ja kasvien pölytystä. Hyvinvoiva luonto on myös
monen elinkeinon perusta. Esimerkiksi hyvässä kunnossa oleva Itämeri voi
selvitysten mukaan tarjota 550 000 – 900 000 työpaikkaa Itämeren alueelle1.
Luontomatkailu työllistää jo nyt lähes yhtä paljon kuin massa- ja paperiteollisuus2.
Kotimaisen uusiutuvan energian käytön ja energiatehokuuden lisääminen puolestaan
voisivat tuoreen selvityksen mukaan tuoda Suomeen 50 000 työpaikkaa vuoteen
2020 mennessä ja 90 000 työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä3. Energiaremontin
avulla Suomesta on mahdollisuus tehdä cleantechin vientimaa4.

Tutkimukset osoittavat kiistatta, että monimuotoinen luonto edistää sekä psyykkistä
että fyysistä terveyttä5. Läheltä löytyvä luonto tarjoaa kaikille
liikuntamahdollisuuksia, vähentää stressiä ja pitää ihmiset työkykyisinä.
Suomalaisten mielestä esimerkiksi metsiä koskevassa päätöksenteossa tärkein asia
on monimuotoisuuden turvaaminen6. Puhdas luonto on olennainen osa suomalaista
kulttuuria, ulkomailla maamme tunnetaan puhtaista järvistä ja jylhistä metsistä.

Suomi on sitoutunut usean kansainvälisen sopimuksen kautta luonnon ja ympäristön
suojeluun. Sitoumusten mukaan mm. luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on
pysäytettävä7, EU:n ilmasto- ja energiapaketin maakohtaiset tavoitteet8 ja Itämeren
hyvä ekologinen tila saavutettava vuoteen 2020 mennessä9. Jos emme noudata
sitoumuksia, ainutlaatuisen luontomme tila heikkenee. Kun toimimme edelläkävijänä
yhteisen vastuun kantamisessa, voimme vaatia muiltakin valtioilta tekoja elämän
edellytyksiä ylläpitävän ympäristömme turvaamiseksi.
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