NUORTEN JULISTUS SUOMENLAHDEN SUOJELEMISEKSI
Hyväksytty Helsingissä 27. heinäkuuta 2014

Julistuksen laadintaan osallistuivat:
Koululaisia Venäjältä, Suomesta ja Virosta, Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin Lasten luontokeskuksen nuorisojohtajat,
kansalaisjärjestö Friends of the Baltic, Baltic Fund for Nature -säätiö, Ekologis-biologinen keskus Krestovski Ostrov,
Luonto-Liitto, Tallinnan luontokoulu.

O LEMME JOUKKO NUORIA SUOMENLAHDEN RANNOILTA , V ENÄJÄLTÄ , S UOMESTA JA V IROSTA .
Tavoitteenamme on antaa oma panoksemme ja innostaa muita Suomenlahden suojeluun, jotta saavuttaisimme
tasapainon luonnon, yhteiskunnan ja talouden välillä.
Olemme opiskelleet Suomenlahti-vuonna Suomenlahden luonnon ominaisuuksia, ajankohtaisia ongelmia ja niiden
mahdollisia ratkaisuja. Olemme keskustelleet ja oppineet, miten vaikutamme Itämereen.
Mielestämme ihmistoiminta kuormittaa voimakkaasti Suomenlahtea. Meidän tulee yhdistää voimamme, jotta
voimme vähentää ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
Innostamme nuoria, poliitikkoja ja päättäjiä, liike-elämän edustajia, tutkijoita, opettajia, kansalaisjärjestöjä,
maanviljelijöitä, kalastajia, turisteja, mediaa ja alueen kaikkia asukkaita noudattamaan periaatteitamme ja
toteuttamaan ehdotuksiamme.

P ERIAATTEEMME


Kannamme henkilökohtaisen ja yhteisöllisen vastuun teoista, jotka vaikuttavat ympäristöömme.



Ajattelemme globaalisti, toimimme paikallisesti.



Kohtelemme luontoa kuin omaa kotiamme.



Vaalimme ympäristöä kunnioittavaa asennetta eri maiden nuorten keskuudessa.

Olemme valmiita osoittamaan omalla toiminnallamme, miten tärkeää on
1.

2.

Välttää tekoja, jotka aiheuttavat haittaa Itämeren alueen ympäristölle:


Ei roskata rantoja.



Ei poimita harvinaisia kasvilajeja.



Ei päästetä vesistöihin vieraita aineita.



Ei käytetetä haitallisia kemikaaleja kotitalouksissa, vaan suositaan niiden sijaan luonnonmukaisia
vaihtoehtoja.

Antaa oma panos Suomenlahden alueen ja sen ympäristön parantamiseksi:


Toimia jokapäiväisessä elämässä vastuullisesti ympäristön kannalta, käyttää vettä, energiaa ja muita
resursseja järkevästi ja kestävästi.



Hankkia koulutusta ja kehittyä asiantuntijaksi, joka löytää ja hyödyntää uusia keinoja suojella Itämerta.



Viettää enemmän aikaa luonnossa Suomenlahden lähellä, ympäristöä tutkien.



Olla aloitteellinen ja osallistua projekteihin ja tapahtumiin, joissa ratkaistaan Suomenlahden ongelmia.



Levittää kokemuksia ja tietoa Suomenlahdesta ystäville ja ikätovereille Internetin ja tiedotusvälineiden
välityksellä.



Jakaa Suomenlahden suojeluun liittyviä kokemuksia naapurimaiden nuorten kanssa.

Kannustamme kaikkia sidosryhmiä yhdistämään voimansa, nuoriso mukaan lukien, jotta voimme tehdä tasapainoisia ja
ihanteellisia ratkaisuja ympäristön kannalta.

EHDOTUKSEMME
Viestimme on suunnattu kaikille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ehdotusten toteutumiseen: poliitikoille,
viranomaisille, liike-elämän edustajille ja asukkaille.

YHTEISKUNTA
Kuuluisien henkilöiden tulisi toimia roolimalleina ja omilla teoillaan kannustaa kaikkia toimimaan arjessaan ympäristöä
suojellen.
Kaupunginhallitusten ja maiden virallisilla sivustoilla tulisi julkaista tuoretta ja hyödyllistä tietoa ympäristöstä. Lisäksi
nuoret tulisi ottaa mukaan Suomenlahtea koskevaan keskusteluun ja nuorten näkemykset tulisi ottaa huomioon
päätöksenteon eri tasoilla.
Kehotamme


toteuttamaan positiivisiin mielikuviin perustuvia tietoiskuja Suomenlahdesta, jotka kannustaisivat ihmisiä
mukaan suojelutyöhön.



ihmisiä luopumaan liiallisesta kulutuksesta, siirtymään kestävään tavaroiden ja tuotteiden käyttöön, sekä
suosimaan luonnonmukaisia tuotteita ja niiden yritysten tuotteistoa, jotka käyttävät ympäristöystävällisiä
pakkauksia.



kaikkia ihmisiä veden, energian ja muiden resurssien järkevään käyttöön.



välttämään myrkyllisten kemikaalien käyttöä, käyttämään kodin kemikaaleja säästäväisesti ja suosimaan
fosfaatittomia pesuaineita.



käyttämään haja-asutusalueiden omakotitalojen, mökkien ja siirtolapuutarhojen jäteveden puhdistuksessa
biologisia menetelmiä, kuivakäymälöitä ja orgaanisen jätteen kompostointia.



ihmisiä jokapäiväisessä elämässä, kotona, kaupassa, töissä ja liikenteessä tekemään ratkaisuja, jotka
aiheuttavat vähiten haittaa ympäristölle.

TEOLLISUUS
Mielestämme on välttämätöntä


kehittää yrityksissä aktiivisesti ekologisia johtamisjärjestelmiä.



pyrkiä tuotannon suljettuun kiertoon ilman päästöjä ja jätettä.



kiinnittää
enemmän
huomiota
puhdistusteknologioiden kehitykseen.
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tuottaa tavaroita kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteilla - tuottaa tavaroita, joita voi käyttää
pitkään, kierrättää, ja jotka ovat helposti korjattavissa.



nostaa työntekijöiden tietoisuutta heidän yrityksensä vaikutuksista ympäristöön.



tutustuttaa nuoria ympäristövastuullisen yritystoimintaan.

Mielestämme on tärkeää tukea niiden yritysten aloitteita, jotka ovat valmiita avoimeen vuorovaikutukseen nuorten
kanssa ja osallistuvat ympäristökasvatushankkeisiin (lasten ja nuorten luontokeskusten, tietokeskusten, näyttelyiden,
ohjelmien, yritysmuseoiden jne. perustaminen, jotka kertovat ympäristön kannalta tehdyistä hyvistä ratkaisuista).

KOULUTUS
Mielestämme on tärkeää


edistää kaikkien koulutus- ja oppilaitosten ekologisesti kestävää johtamista ja tukea henkilöstön
ympäristöystävällisiä työtapoja.



tukea opettajien ja nuorten ympäristökasvatuksen aloitteita.



järjestää enemmän opetusta luonnossa ja keskittyä erityisesti paikallisen luonnon tutkimiseen.



tukea kansalaisjärjestöjen koulutusaloitteita- ja projekteja.



järjestää paikalliseen ympäristöön liittyviä avoimia keskustelutilaisuuksia nuorille, asiantuntijoille ja tutkijoille.

TIEDE
Tiedämme, että tutkijat tekevät runsaasti tutkimusta liittyen ympäristön tilan seurantaan (ympäristön
monimuotoisuuden muutokset, ilmastonmuutos, vedenlaatu jne.), ja että he tekevät nykyaikaisten vihreiden
ratkaisujen kehitykseen tähtääviä tutkimuksia.
Kehotamme tutkijoita julkaisemaan Internetissä ja tiedelehdissä tutkimustuloksia Suomenlahdesta ja
ympäristöystävällisten teknologioiden kehityksestä. Tulokset tulisi julkaista nuorille ja suurelle yleisölle selkokielisessä
muodossa.

RANNIKKOALUEET
Mielestämme on tärkeää varmistaa tasapaino rannikkoalueiden teollisuuden kehityksen ja luonnonsuojelun välillä.
Kehotamme


kehittämään nykyisiä ja luomaan uusia luonnonsuojelualueita.



luomaan rannikolle suotuisat olosuhteet muuttolinnuille ja pesiville linnuille, luonnon monimuotoisuuden
kokonaisvaltaiselle säilymiselle sekä harvinaisten kasvi- ja eläinlajien määrän kasvamiselle.



luomaan rannikolle hyvin varustettuja virkistysalueita.
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MAATALOUS
Haluamme, että maataloudesta tulisi ympäristöystävällisempää, ja että se ei vahingoittaisi Itämerta, eikä pahentaisi
rehevöitymistä.
Kehotamme


rajoittamaan nitraatteja ja fosfaatteja sisältävien lannoitteiden käyttöä.



kehittämään ja tukemaan orgaanisia lannoitteita käyttävää maataloustuotantoa.



hyödyntämään karjatalouden jätteitä ympäristöteknologian avulla
kuivalannoite).

(biokaasun jalostus, biobriketit,

KALASTUS
Kehotamme


lopettamaan sala- ja liikakalastuksen sekä kieltämään pohjatroolauksen.



käyttämään vain lain hyväksymiä kalastusverkkoja ja -menetelmiä.



tukemaan pienimuotoista kalanviljelyä, sillä se on paljon ympäristöystävällisempää.

KULJETUS JA LIIKENNE
Mielestämme on tärkeää kehittää pääasiassa joukkoliikennettä, erityisesti kaupunkialueilla ja hyödyntää
ympäristöystävällisiä polttoaineita kuten biokaasua.
Mielestämme öljyn merikuljetukseen tulisi käyttää vain kaksoisrungolla varustettuja säiliöaluksia.
Kehotamme ihmisiä


käyttämään joukkoliikennettä ja polkupyörää oman ajoneuvon sijasta pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.



käyttämään paikalliseen liikkumiseen moottoriveneiden sijasta soutu- tai purjeveneitä.



käyttämään junaa lentokoneen sijasta lyhyillä matkoilla.

H ALUAMME , ETTÄ MEITÄ KUULLAAN .
H ALUAMME AUTTAA

Julistuksen valmistelun ovat mahdollistaneet Pohjoismaiden ministerineuvosto, Tallinnan kaupungin ympäristöosasto,
WWF Suomi, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja nuorisoasiainkeskus, Suomen biologian ja maantieteen opettajien
liitto (BMOL) ja useat Venäjän, Suomen ja Viron oppilaitokset. Julistus on toteutettu osana Suomenlahti-vuotta, jota
koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE.
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