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Organisationernas analys: Bara två partier på 1,5 graders spåret
I december meddelade åtta riksdagspartier att de stöder 1,5 graders målet, men bara några av dem
är redo att vidta de nödvändiga åtgärderna, visar organisationernas analys. Regeringen Sipiläs politik
var skadlig för klimatet och enligt en enkät vill regeringspartierna fortsätta på samma linje.
Enligt en utredning som gjordes inom ramen för miljö- och utvecklingsorganisationernas
gemensamma klimatkampanj Korvaamaton (Oersättlig) befinner sig de grönas och vänsterförbundets
politik i närheten av 1,5 graders målet. Organisationerna analyserade partiernas klimatpolitiska
åsikter på basen av enkätsvar, partiernas program samt Yles klimatenkät.
Finland borde minska utsläppen med minst 65 procent före år 2030 för att göra sin del av det globala
åtagandet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. En sådan föregångarstrategi stöds
av bara tre partier, d.v.s. sfp, vänsterförbundet och de gröna, vilka sätter ribban för
utsläppsminskningar till 60 procent. Enligt Yles enkät tar sdp sikte på att minska utsläppen med 55
procent, även i det fall att man inte skulle nå enighet på EU-nivå.
”Det är oroväckande att de andra partierna inte har fastställt några nationella mål för 2030. En
upptrappning av klimatåtgärderna får inte hänga på att också de värsta bromsarna bland EUländerna är med på noterna. Det här visar brist på föregångarskap och ligger inte i Finlands intressen,
säger WWFs klimatexpert Mia Rahunen.
En klimatpolitik som är förenlig med 1,5 graders målet innebär en fullständig utfasning av fossila
bränslen före år 2035, men med undantag av de gröna är partierna ovilliga att förbinda sig vid ett
visst årtal. Fyra partier ger dock ett klart besked om när användningen av torv för produktion av el
och värme skall upphöra: de gröna vill att det sker år 2025, vänsterförbundet i början av 2030-talet
medan samlingspartiet och sdp tar sikte på år 2035.
Oviljan att slå fast konkreta tidtabeller är tydlig även i andra centrala klimatfrågor. Endast fyra partier
är redo att under nästa regeringsperiod avveckla stöd som främjar energislöseri och användning av
fossila bränslen.
”De skadliga stödformerna inom energibeskattningen uppgår till 2,4 miljarder euro per år. De årliga
anslagen för miljöministeriets hela förvaltningsområde är under 200 miljoner euro, vilket motsvarar
ungefär skattelättnaderna för energitorv. En sådan här budget är helt i konflikt med
klimatmålsättningarna”, säger Olli Tiainen, som är ansvarig för energi och klimat vid Greenpeace.
Finland bör, vid sidan om att minska utsläppen, även se till att kol från atmosfären binds i växande
träd och i jordmånen. Det är paradoxalt att nästan alla partier i princip stöder tanken på att öka
kolsänkorna, men samtidigt är de ovilliga att vidta konkreta åtgärder som åstadkommer detta.
Endast de gröna förespråkar en minskning av den årliga skogsavverkningstakten. Den synnerligen
viktiga kompletteringen av myrskyddsprogrammet får stöd av endast sdp, vänsterförbundet och de
gröna.

Organisationerna har också utvärderat vilken inverkan Juha Sipiläs regeringspolitik hade på klimatet.
Även om regeringen åstadkom vissa förbättringar, blev helhetsintrycket negativt för klimatet. Lagen
om utfasning av stenkol, investeringar i spårnätet och stödet till klimatavtalet som slöts i Paris räknas
till regeringens framgångar. Samtidig arbetade regeringen Sipilä dock för en ökning av virkesuttaget
från skogarna, främjade användningen av torv, misslyckades i sitt försök att minska de
klimatstörande stöden, skar kraftigt ned finansieringen för naturskydd och internationellt
klimatarbete samt bromsade EU-lagstiftningens ambitionsnivå och trovärdighet.
”Finland har skurit i stöden till världens allra fattigaste människor, som lider allra mest av
klimatförändringens effekter. Den färska klimatbarometern visar att över 60 procent av finländarna
anser att Finland skall hjälpa de fattigaste att anpassa sig till klimatförändringen. Finansieringen för
anpassningsåtgärder borde öka kraftigt”, säger klimatexpert Hanna Aho från Fingo, som är
paraplyorganisationen för finländska utvecklingsföreningar.
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