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Ekologiskt fotavtryck och miljöansvar
Var och en kan påverka hur miljön mår genom att minska sitt
ekologiska fotavtryck och fatta ansvarsfulla beslut. På organisationsnivå utgör lösningarna en övergripande helhet.
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Klimatförändringarna är ett hot mot människor och natur
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Klimatet värms upp till följd av människans verksamhet. De tre senaste årtiondena har varit varmare än samtliga årtionden som uppmätts tidigare. År 2016 var det varmaste året som någonsin
uppmätts – än en gång. Den arktiska havsisen har krympt med 13,4 procent på ett årtionde1. Havens istäcke är en av de viktigaste indikatorerna på klimatförändringen. Forskarna räknar med att
istäcket sommartid kommer att försvinna helt inom de närmaste årtiondena eller till och med åren.
Om vi inte tar itu med uppvärmningen kommer jordens medeltemperatur att stiga med upp till
närmare fem grader före år 21002.

Små insatser gör skillnad
Med ekologiskt fotavtryck avses den biologiskt produktiva yta som behövs för att både producera de resurser människan konsumerar och absorbera avfallet som uppstår. För närvarande
förbrukar vi så mycket naturresurser globalt sett att vi skulle behöva naturresurserna på 1,6
jordklot för att täcka våra behov. Var och en kan minska det ekologiska fotavtrycket genom att
ändra sitt beteende. Inte enbart individen, utan även företag och organisationer innehar en
viktig roll när det gäller att ändra produktionssätten och föregå med gott exempel.
Koldioxidavtrycket utgör 60 procent av det globala ekologiska fotavtrycket3. De viktigaste sätten
att minska växthusgasutsläppen är att spara energi och satsa på energieffektivitet, öka andelen
av förnybara energiformer, stoppa avskogningen, bevara och öka skogarnas funktion som kolsänka och ändra matvanorna. Användning av kollektivtrafik minskar koldioxidutsläppen från
transporter avsevärt.
Maten står för cirka 20 procent av människans klimatpåverkan4, och merparten uppstår
inom primärproduktionen. Med tanke på klimatförändringarna är det avgörande hur mycket
animalisk föda vi äter. De största klimatutsläppen inom livsmedelsproduktionen kommer från
produktion av kött- och mjölkprodukter. Genom att oftare välja grönsaker och hållbart fångad
fisk i stället för kött kan man dagligen göra en insats för klimatet genom sin egen kost.
KÄLLOR: 1) NASA, 2016, 2) IPCC, 2014, 3) Global Footprint Network, 4) WWF:s Matguide

Arktiska rådet är ett högnivåforum som
främjar samarbetet mellan de arktiska
staterna och ursprungsfolken, strävar efter
att skydda miljön i det arktiska området och
stöder en hållbar utveckling av området. För att uppfylla målen på alla sätt är det viktigt
att miljöaspekterna beaktas även vid arrangemangen av rådets möten. Utrikesministeriet förhandlar med alla tjänsteleverantörer om miljövänliga alternativ för de praktiska
arrangemangen och betonar på så sätt uppdragsgivarens ansvar vid valet av lösningar.
De miljövänliga lösningarna är tydliga särskilt i fråga om mat och dryck, upphandling
och planering av kringprogram.

Mat och dryck
Vi har förbundit oss att:
• Beställa måltider enligt rekommendationerna i WWF:s Mat-, Fisk- och Köttguider
• Beställa måltider enligt principerna om närproducerat och ekologiskt
• Använda certifierade produkter då det är möjligt
• Undvika individuellt förpackade produkter och engångskärl

Upphandling
Vi har förbundit oss att:
• Köpa produkter som är tillverkade av miljövänliga material
• Begränsa mängden tryckalster vid mötena
• Begränsa mängden utskrivet material och prioritera elektroniskt material

LÄS MER
formin.fi/arctic
wwf.fi/ilmasto
wwf.fi/vastuullinen-elamantapa
greenoffice.fi
@FiArctic #FiArctic

Transporter och kringprogram
Vi har förbundit oss att:
• Planera programmen så att det behövs så få transporter som möjligt
• Erbjuda deltagarna upplevelser på naturens villkor
• Visa deltagarna lösningar för hållbar utveckling ur finländskt perspektiv
Många små insatser gör stor skillnad!
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ANVISNINGARNA OM
MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA
MÖTEN FÖLJS VID
ARKTISKA RÅDETS
SAMTLIGA MÖTEN I
FINLAND 2017–2019

Enligt Utrikesministeriets miljöstrategi
och -program tar ministeriet hänsyn till
miljöfrågor och hållbar utveckling i all sin
verksamhet. Ett delområde i miljöstrategin
är evenemang som ordnas utanför ministeriet. Utrikesministeriet har i samarbete med
WWF Finland utarbetat anvisningar för
arrangemang av miljömässigt hållbara möten. Anvisningarna följs vid Arktiska rådets
samtliga möten som arrangeras i Finland av
Utrikesministeriet 2017–2019.
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På vilket sätt beaktar Utrikes
ministeriet sitt miljöansvar?

