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Partiernas klimatlöften är otillräckliga – organisationernas kampanj vill 
höja ambitionsnivån i klimatpolitiken

Åtta riksdagspartier har förbundit sig vid 1,5-gradersmålet, men klimatkrisens 
allvar syns inte tillräckligt i partiernas program. Kampanjen Korvaamaton 
(Oersättlig) kräver mera konkreta klimatåtgärder av Finland. Bakom kampanjen 
står nio organisationer som arbetar med miljöfrågor och global utveckling 
tillsammans med flera kända opinionsbildare.

I december 2018 enades åtta riksdagspartier om att Finland skall göra sin del för 
att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Gapet mellan 
det här löftet och de konkreta åtgärder som ingår i de flesta partiernas program 
inför riksdagsvalet är ännu för stort. Genom kampanjen Korvaamaton som kör 
igång idag vill organisationerna sporra partierna till ett genuint klimatval. 
Kampanjens budskap är sammanfattat i ett åtgärdsprogram för Finland. För att 
Finlands klimatpolitik skall vara förenlig med 1,5-gradersmålet borde naturen år 
2030 binda mera koldioxid än de utsläpp som människan förorsakar.

”I Finland borde vi bland annat sluta använda fossila bränslen senast år 2035, 
mångfaldiga investeringarna i lätt och kollektiv trafik samt minska 
skogsavverkningarna. Nu behövs alla åtgärder som på ett trovärdigt sätt minskar
utsläppen utan att äventyra den biologiska mångfalden”, säger WWF:s 
klimatexpert Mia Rahunen.

Organisationerna som lanserar kampanjen är Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-
Liitto, Jordens vänner, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Finlands 
naturskyddsförbund och WWF Finland. Organisationerna har ställt preciserande 
frågor till alla riksdagspartier. Svaren analyseras och en utvärdering av partiernas
klimatpolitiska ställningstaganden kommer att publiceras senast i mitten av 
mars.

”Klimatförändringen är ett hot mot saker som är kära och oersättliga för 
finländarna. Om vi inte lyckas stoppa klimatförändringen nu kommer alla andra 
samhälleliga mål att urvattnas. Vi måste se till att politikerna lyckas prioritera 
rätt och inser att klimatförändringen har nått ett krisskede. Den nya riksdagen 
som samlas efter valet måste klara av att styra vårt samhälle in på en social 
rättvis väg mot fossilfrihet”, säger klimatexpert Hanna Aho från Fingo.

Man kan delta i kampanjen Korvaamaton (Oersättlig) genom att dela bilder i 
sociala medier med hashtaggen #korvaamaton och visa politikerna allt det 
oersättliga som hotas av klimatförändringen. Många kända finländare 
uppmuntrar partierna till snabba åtgärder och berättar varför det är viktigt att 
stoppa klimatförändringen. President Tarja Halonen är en av dem som stöder 
kampanjen.

”Kampen mot klimatförändringen handlar inte om att avstå från saker som vi har 
vant oss vid, utan om att trygga ett bättre liv för oss själva och för kommande 
generationer. Här i Finland finns många lösningar på klimatkrisen och vi har 



tillräckliga resurser för att åstadkomma en förändring. Vi har en unik chans att 
visa ett uppmuntrande exempel i klimatbesluten”, säger Halonen.

Klimatvalkampanjen Korvaamaton (Oersättlig) kör igång den 28 februari runtom i
Finland. Hundratals volontärer arrangerar klimatjippon bland annat i Tammerfors,
Uleåborg och Jyväskylä. Vid den södra gaveln av Glaspalatset i Helsingfors kl 15–
17 kan förbipasserande med foton och videohälsningar berätta om oersättliga 
saker som hotas av klimatförändringen. På plats finns också CO2 Orchestra & 
Choir, klimatclowner och organisationernas maskotar isbjörnen, saimenvikaren 
och pandan.

Läs mera om klimatvalkampanjen Korvaamaton: www.korvaamaton.fi
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