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Unga kräver att beslutsfattare går från
ord till handling, så att vi kan bromsa
klimatförändringen. I vårt utlåtande behandlar
vi klimatförändringen från ett ekologiskt,
ekonomiskt och sociokulturellt perspektiv.
Utlåtandet bygger på vår vision om klimatet
2030, dagens utmaningar, och åtgärder som
löser våra utmaningar.

VISION
År 2030 lever vi i ett Finland som
har tagit betydelsefulla steg mot ett
klimatneutralt samhälle, och som hör till
de första länderna som åstadkommer
ambitiösa klimatmål. Klimatåtgärderna
är uppnådda så att mänskliga rättigheter
och global rättvisa har uppfyllts, och
så att ojämlikheten i samhället inte har
vuxit. Ungas ställning i klimatpolitiskt
beslutsfattande är säkerställd, och unga
deltar i klimatåtgärder inom ramen för
sina egna resurser.
År 2030 är målet hållbart välbefinnande
istället för konstant ekonomisk tillväxt.

Att rädda klimatet ses som en möjlighet att
skapa ett mer rättvist ekonomiskt system. Att
skapa nya jobb i samhället är underordnat en
hållbar utveckling. De verkliga kostnaderna
är inräknade i produktens pris, och
individerna ses som medborgare och inte
som konsumenter. Djurens rättigheter
uppfylls, och djuren betraktas inte bara som
en ekonomisk vinst
Vi kan inte acceptera att klimatförändringen
har varit känd sedan länge, men att
beslutsfattare inte har tagit tillräckliga
åtgärder. Dagens passivitet orsakar ännu
större problem i framtiden.

DAGSLÄGET
Klimatförändringen är ett fenomen som
påverkar hela världen och allt liv. Den har
negativa konsekvenser för vårt ekologiska,
sociala och ekonomiska liv.
År 2018 växte koldioxidutsläppen för
första gången på fyra år. Den ekonomiska
tillväxten trappade upp utsläppen. Om
ingenting ändras, kommer vi innan 2050
passera möjligheten att hålla oss under
1,5 graders uppvärmning. För att nå
1,5 graders målsättningen, och för att
Finland ska bära sitt ansvar i Parisavtalet,
måste Finland innan 2030 minska sina
växthusgasutsläpp med 60% i jämförelse
med 1990. Just nu är vårt nationella mål
bara 40%. Senast år 2050 måste Europas
nettoutsläpp i varje sektor vara noll.
Finland exporterar sin produktion
till utvecklingsländer och förbrukar ett
års naturresurser på fyra månader.
Dagens ekonomiska system och stävjandet
av klimatförändringen står i konflikt
med varandra. Dagens ekonomiska
system förutsätter konstant tillväxt, som
huvudsakligen är bunden till förbrukandet
av naturresurser.

Naturen har ett absolutvärde.
Klimatförändringen ändrar jordens
villkor permanent och hotar dess
ekologiska balans, som har möjliggjort
ekosystemets och biodiversitetens
utveckling i dess nuvarande form.
Den globala uppvärmningen minskar
mångfalden, som förvärrar klimatkrisen.
Klimatförändringen påverkar
speciellt redan sårbara grupper, som
människor som lever i fattigdom eller
ursprungsbefolkningar. I arktiska
områden är en speciellt sårbar grupp i
Finland ursprungsbefolkningen samer,
vars kultur och traditionella näringar är
kopplade till den arktiska naturen.
I Finland har också olika samhällsklasser
varierande möjligheter att anpassa sig till
klimatförändringen. Generationerna som
orsakat klimatförändringen lider inte av
dess konsekvenser, men har nu möjlighet
att påbörja reparationen av situationen.
Vi kräver långsiktiga åtgärder och en aktiv
klimatpolitik, åtgärderna hittills har varit
totalt otillräckliga.

ÅTGÄRDER
Tiden för radikala klimatåtgärder är nu. Klimatförändringen väntar inte på bättre
ekonomiska tider eller nya innovationer, utan genomförandet av strukturella
förändringar måste påbörjas nu. Vi behöver på kort sikt direkta åtgärder och breda,
successiva reformer i vår livsstil. Vi tror att följande åtgärder är nödvändiga för att
uppnå vår vision.
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Klimatpolitik prioriteras i
utrikes- och EU-politiken.
Bedömningen av klimatoch miljökonsekvenser tas
i bruk i allt beslutfattande
och nya lagar bedöms ur
ett klimatperspektiv.

Finland ska främja
introduktionen av en
koldioxidskatt och
globalt avskaffa stöd
som skadar naturen.
Produkters miljöpåverkan
ska synas i produktens
kostnad som beskattning.
Konsumtionsskattens
ojämlika konsekvenser
kompenseras för i
socialpolitiken.

Klimatutbildning kopplas
till läroplanen genom
att beröra alla ämnen
och årskurser.
Det lärs ut ett ekonomiskt
tankesätt som baseras
på delningsekonomi och
minskandet av konsumtion.
Klimatutbildningen för barn
och unga som skapats av
tredje sektorn stöds med
offentliga medel.
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Medborgarsamhällets
möjligheter att bromsa
klimatförändringen stöds
med offentliga medel.

Kravet på låga utsläpp
i produktionskedjan
verkställs genom
lagstiftning.

Vi går mot ett hållbart
matsystem, som belastar
naturen så lite som
möjligt och gynnar
nollavfall med slutna
kretsar. Vi flyttar fokuset
i jordbrukssubventioner
från djur till hållbar
växtproduktion och
koldioxidsnåla procedurer.
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Vi behåller och utvidgar
koldioxidsänkor och -lager.
Frågan om kolsänkor
måste hanteras ur
klimatförändringens
perspektiv, inte ur ett
perspektiv som gynnar
kortsiktiga ekonomiska
fördelar.

Städer planeras så, att
istället för bilism blir andra
sätt att röra sig vanligare.
Omfattande kollektivtrafik
med låga utsläpp stöds
med offentliga medel.

Effektiva modeller för
återvinning och cirkulär
ekonomi byggs, och
satsningar görs speciellt
för materialeffektivitet
och minskandet av
engångsartiklar.

HUR FÖRVERKLIGAR VI
DESSA FÖRÄNDRINGAR?

—
Vi kräver åtgärder av beslutsfattare, så att vi kan hejda
klimatförändringen. Vi uppmanar alla medborgare till handling,
så att vi förverkligar dessa förändringar. Vi uppmanar att göra
hållbara beslut, rösta, skriva under initiativ, delta i föreningsliv,
gå med i demonstrationer, strejka, klaga i allmänna domstolar
och skapa medborgarinitiativ.

I väntan på förändring,

Ungas Agenda2030-grupp
I samarbete med:
Plan International Suomi · WWF Nuoret · Eurooppanuoret · Nordic Ocean Watch Finland
Dodo ry · Suomen YK-nuoret · Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
SYL - Suomen ylioppilaskuntien liitto ry · Suomen Ammattiin opiskelevien liitto - SAKKI ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry · Suomen Sadankomitea ry · Spark sustainability
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry · Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Changemaker · Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto · Suomen Lukiolaisten Liitto
Nuorten ilmastodelegaatti · Allianssi ry

