Äänestäminen on elämäsi tärkein ilmastoteko
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viime syksyn ilmastoraportti herätti monet.
Koskaan aiemmin Suomessa ei ole puhuttu näin paljon ilmastonmuutoksesta. Moni
pohtii nyt, mikä olisi kaikkein tärkein ilmastoteko.
Onko se lentämisen vähentäminen, siirtyminen kasvispainotteiseen ruokavalioon vai
sittenkin asunnon sähkösopimuksen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan?
Kaikki edellä mainitut teot ovat tärkeitä. Mutta yksin ne eivät riitä.
Liian harva tekee ilmastoystävällisiä arjen valintoja
Suomen ympäristökeskuksen mukaan 68 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä syntyy
kotitalouksien kulutuksesta. Eli siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä
ostamme.
Ongelma on, että kaikesta valistuksesta huolimatta, edelleen hyvin harva suomalainen
tekee ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta oikeita arjen valintoja.
Tuore ilmastobarometri kertoo, että vain 41 prosenttia suomalaisista sanoo tekevänsä
ilmastotoimia omassa arjessaan. Valtaosa suomalaisista ei siis tee ollenkaan ilmaston
kannalta kestäviä valintoja.
Kuluttajavaikuttamisen ongelma onkin, että se perustuu vapaaehtoisiin valintoihin. Niin
kauan, kun vastuullisempi vaihtoehto on kalliimpi tai muuten vaivalloisempi hankkia,
valitsee valtaosa ihmisistä ilmaston kannalta huonomman vaihtoehdon. Edelläkävijät
voivat taputtaa itseään selkään, mutta maailmaa heidän valintansa eivät yksin muuta.
Tilannetta voisi verrata siihen, että liikenneturvallisuutta ryhdyttäisiin parantamaan
alentamalla nopeusrajoituksia. Uudet alemmat nopeusrajoitukset olisivat kuitenkin
vapaaehtoisia, eikä niiden rikkomisesta tulisi sakkoja. Käsi ylös, kuinka moni ajaisi
uusien rajoitusten mukaisesti?
Ei pidä vähätellä vastuullisia valintoja tekeviä ihmisiä. Pyrin itsekin valitsemaan
vastuullisesti. Vaihtoehtoja ei ole. Pelissä on lasteni tulevaisuus. Jos tiedostaa
ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhan vakavuuden, on vaikea ymmärtää, miksei niin
moni näytä välittävän.
Vapaaehtoiset yksilötason ilmastovalinnat eivät vaan yksinkertaisesti enää riitä.
Ilmastonmuutoksesta on puhuttu kohta 40 vuotta. Emme voi enää odottaa koko ajan
nurkan takana lymyävää kuluttajien massaheräämistä vastuullisuuteen.
Vaaleissa päätetään tekeekö Suomi 1,5 asteen mukaista politiikkaa

IPPC varoitti maailmaa viime syksynä niistä valtavista riskeistä, joita otamme, jos
annamme ilmaston lämmetä yli 1,5 astetta. Maailman maiden tämänhetkiset lupaukset
päästövähennyksistä tarkoittavat kuitenkin yli kolmen asteen lämpenemistä.
Jos Suomi haluaa tehdä oman osuutensa maapallon lämpenemisen rajoittamisesta 1,5
asteeseen, on maamme oltava kymmenen vuoden päästä hiilineutraali. Suomalaisten
vuosittaisen hiilijalanjäljen pitää tippua 70 prosenttia sinä aikana.
Nyt tarvitaan yhteiskunnan rakenteiden ja lainsäädännön muutoksia, joilla
varmistetaan, että joka ikinen suomalainen kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen
hillitsemisestä. Tarpeeksi kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla voimme rakentaa
sellaista yhteiskuntaa, jossa ilmastoteot ovat normi, eivät poikkeus.
Seuraavan eduskunnan tehtävä on jälleenrakentaa Suomi. Kestävä talous ja
ilmastoystävälliset valinnat mahdollistava yhteiskunta voidaan saavuttaa vain rohkeiden
ja
uskottavien poliittisten päätösten ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla.
Suomalaisten lähivuosien, tai jopa lähivuosikymmenten, tärkein ilmastoteko tehdään
äänestyskopeissa tulevina viikkoina.
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