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Ett ställningstagande för våra skogar 27.10.2018 på Senatstorget i Helsingfors kl. 14:00 – 16:30

Ställningstagandet VÅRA SKOGAR samlar bekymrade medborgare 
för att kräva en hållbar skogspolitik

Målet med medborgarnas ställningstagande är att trygga den biologiska 
mångfalden samt att förnya skogsvården.1

Ställningstagandet Våra skogar kallar människor som är bekymrade över skogarnas tillstånd 
samman lördagen den 27 oktober till Senatstorget kl. 14-16:30. Strävan är att genom 
ställningstagandet främja skogsskyddet och ett hållbart skogsbruk. Det mångsidiga programmet 
innehåller korta tal om situationen i skogarna, dans, sång och konst samt pyssel med naturmaterial 
för de minsta. Programmet framförs av medborgare i olika åldrar, politiker och sakkunniga inom 
olika skogsbranscher. Evenemanget skapar gemenskap och alla som trivs i skogen och känner att 
den är viktig är välkomna. 
Arrangör är arbetsgruppen Våra skogar inom Suomen kohtuusliike.

Skogarnas tillstånd och framtid oroar på bred front

Under de följande 20 åren kommer alla över 160 år gamla skogar att försvinna. Dessa skogar 
upprätthåller en rik biologisk mångfald. De kalhyggen som utförs som en central del av 
skogsvårdspolitiken förorsakar allvarliga förluster för både människor och djur då bekanta landskap 
och livsmiljöer försvinner. Merparten av finländarna skulle helst bevara skogarna i naturtillstånd.

För närvarande utökas mängden skogshyggen i så hög grad att forskarna ser ökningen som en fara 
för skogarnas kolsänkor och för lindrandet av klimatförändringen.2 Därmed hotar kortsiktiga 
ekonomiska vinningar skogarnas förmåga att upprätthålla liv.

Att främja en hållbar skogsanvändning och öka skogsskyddet förutsätter stora förändringar i 
skogsvårdsprinciperna. Detta är en krävande process, men en förändring måste ske för att trygga 
den biologiska mångfalden och lindra klimatförändringen.

Tilläggsinformation om ställningstagandet och programmet:
Webbsidan: http://meidanmetsamme.org/index.php/sv/forstasidan/ 
Twitter: https://twitter.com/MMetsamme 
Instagram: https://www.instagram.com/mmetsamme
Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/231117514304932/ 
Facebook-sidan: https://www.facebook.com/MMetsamme/ 
#meidänmetsämme
www.kohtuusliike.fi 

Kontaktpersoner: Paula Lönnemo, 050 567 2925 och Toni Ruuska, 040 586 3377

1 http://meidanmetsamme.org/wp-content/uploads/2018/09/vara-skogar-stallningstagandet-2018.pdf 
2 http://www.bios.fi/julkilausuma/
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