Nuorisojulistus Suomenlahden suojelemiseksi
Hyväksytty 27. heinäkuuta 2014 Helsingissä (Suomi)
Julistuksen laadintaan osallistuivat:
Venäjän, Suomen ja Viron koululaiset, Lasten luontokeskuksen nuorisojohtajat
(Valtiollinen unitaariyhtiö Vodokanal Sankt-Petersburg), kansalaisjärjestö Friends of
Baltic, Itämeren Luonnonsäätiö, Ekologis-biologinen keskus Krestovski ostrov,
Suomen Luonto-Liitto, Tallinnan ympäristötoimisto.
Me olemme se nuoriso, joka asuu Suomenlahden rannalla Venäjällä,
Suomessa ja Virossa
Meillä on yhteinen tavoite: antaa oma panoksemme Suomenlahden suojeluun
sekä innostaa muita ihmisiä,, jotta saavuttaisimme tasapainon luonnon,
yhteiskunnan ja talouden välillä.
Tutkimme vuoden ajan Suomenlahden luonnon ominaisuuksia, ajankohtaisia
ongelmiaja niiden mahdollisia ratkaisuja. Keskustelimme ja aloimme ymmärtää
paremmin, miten vaikutamme Itämereen.
Mielestämme Suomenlahti on ihmistoiminnan aiheuttaman raskaan
kuormituksen alaisena. Meidän kaikkien tulee siis yhdistää voimamme, jotta
voisimme vähentää ympäristölle aiheutuvaa haitallista vaikutusta.

Nuorisojulistuksen tarkoitus on
innostaa nuorisoa, päättäjiä, liikemiehiä, tutkijoita, opettajia,
kansalaisjärjestöjä, maanviljelijöitä, kalastajia, turisteja, mediaa sekä kaikkia
Suomenlahden rannikon asukkaita noudattamaan periaatteitamme ja
toimimaan ehdotuksiemme toteutumisen puolesta.
Nuorisojulistuksen periaatteet:
- Henkilökohtainen ja yhteisöllinen vastuu teoista, jotka vaikuttavat
ympäristöön;
- Välttämättömyys ajatella globaalisti ja toimia paikallisesti;
- Suhtautuminen luontoon kuin ”omaan kotiin”.
- Kaikkien maiden nuorison kasvatus ympäristön kunnioittamisen hengessä.
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Olemme valmiita osoittamaan omalla toiminnallamme, miten tärkeää on:
1. Välttää tekoja, jotka aiheuttavat haittaa Itämeren alueen ympäristölle:
• Olla roskaamatta rantoja;
• Olla poimimatta harvinaisia kasvilajeja;
• Olla valuttamatta vesistöihin vieraita aineita;
• Käyttää mahdollisimman vähän kodin kemikaaleja ja suosia niiden sijaan
orgaanisia vaihtoehtoja.
2. Antaa oma panos Suomenlahden alueen ympäristön parantamiseksi:
• Toimia jokapäiväisessä elämässä ympäristövastuullisesti, käyttää vettä,
energiaa ja kaikkia resursseja järkevästi ja säästäväisesti;
• Saada hyvä koulutus ja tulla oman asiansa ammattilaiseksi, jotta Itämeren
suojelua varten voitaisiin luoda uusia keinoja.
• Viettää enemmän aikaa luonnossa lahden lähellä, ympäristön henkilökohtaista
tutkimista varten;
• Olla aloitteellinen ja osallistua Suomenlahden ongelmien ratkaisuihin liittyviin
projekteihin ja toimiin;
• Jakaa henkilökohtaista kokemusta ja tietoa Suomenlahdesta ystävien ja
ikätoverien kesken, seurata ympäristöuutisia Internetin ja tiedotusvälineiden
välityksellä;
• Vaihtaa Suomenlahden suojeluun liittyviä kokemuksia muiden maiden nuorison
kanssa.
Me kutsumme kaikkia kiinnostuneita osapuolia yhdistämään voimansa, mukaan
lukien nuorison, jotta voisimme toteuttaa tasapainoisempia ja optimaalisempia
ratkaisuja alueen ympäristön puolesta.
Ehdotuksemme on suunnattu kaikille niille, joista Suomenlahden tila riippuu:
poliitikoille, paikallisille viranomaisille, yrittäjille ja asukkaille.
NUORISOJULISTUS:
YHTEISKUNTA
Ehdotamme kuuluisia henkilöitä osoittamaan omalla elämäntavallaan suojelevaa ja
järkevää suhtautumista ympäristöön ja toimimaan esimerkillisesti kasvavalle
sukupolvelle.
Kehotamme käyttämään sosiaalisessa mediassa positiivisia mielikuvia ja
assosiaatioita Suomenlahdesta ja sitä kautta motivoimaan ihmisiä omatoimiseen
toimintaan.
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Ehdotamme sijoittamaan kaupunginhallitusten ja maiden virallisille sivustoille
ympäristöä koskevaa tietoa, joka on nuorisolle selkokielistä ja mielenkiintoista,
kannustamaan nuorisoa keskusteluun Suomenlahtea koskevista kysymyksistä ja
ottamaan myös nuorison mielipide huomioon päätöksenteon eri tasoilla.
Kehotamme ihmisiä luopumaan liiallisesta kulutuksesta ja siirtymään järkevään
tavaroiden ja tuotteiden käyttöön, suosien luonnonmukaisia tuotteita ja niiden
yritysten tuotteistoa, jotka käyttävät ympäristöystävällisiä pakkauksia.
Kehotamme kaikkia ihmisiä veden, energian ja muiden resurssien järkevään
käyttöön.
Kehotamme välttämään myrkyllisten kemikaalien käyttöä, käyttämään kodin
kemikaaleja säästäväisesti sekä suosimaan fosfaatittomia pesuaineita.
Kehotamme käyttämään maaseudun omakotitalojen, mökkien, puutarhojen
jäteveden puhdistuksessa biologisia menetelmiä, kuivakäymälöitä ja orgaanisen
jätteen kompostointia.
Kehotamme jokapäiväisessä elämässä kotona, kaupassa, töissä, kulkuvälineissä
tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat vähiten haittaa ympäristölle.
TEOLLISUUS
Mielestämme on välttämätöntä:
Kehittää aktiivisesti ekologisia johtamisjärjestelmiä yrityksissä;
Pyrkiä tuotannon suljettuun kiertoon ilman päästöjä ja saasteita;
Kiinnittää enemmän huomiota jäteveden puhdistusteknologian kehitykseen, jota
voidaan käyttää sekä teollisuudessa että jokapäiväisessä elämässä;
Kehittää tavaratuotantoa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteilla tuottaa tavaroita, joita voi käyttää pitkään ja kierrättää, ja jotka ovat helposti
korjattavissa;
Nostaa työntekijöiden tietoisuutta heidän yrityksensä vaikutuksista ympäristöön;
Tutustuttaa nuoriso kaikista ympäristövastuullisimpiin teollisuuden ja yritysjohdon
käytäntöihin;
Mielestämme on tärkeää tukea niiden yritysten aloitteita, jotka ovat avoimia
vuorovaikutukseen nuorten kanssa ja kehittävät hankkeita, jotka ovat suunnattuja
ympäristökasvatukseen (lasten ja nuorten luontokeskusten, tietokeskusten,
näyttelyiden, ohjelmien, yritysmuseoiden jne. luonti; toiminta, joka osoittaa parhaita
ratkaisuja alueen ekologiaa kohtaan)
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KOULUTUS
Mielestämme on tärkeää, että kaikki oppilaitokset ja organisaatiot pyrkivät
ekologiseen johtamiseen, johdon ja kaikkien työntekijöiden ympäristövastuulliseen
käytökseen;
Tukea aloitteita nykyaikaisen ympäristökoulutuksen alueella opettajille ja nuorille;
Järjestää enemmän luokkien ulkopuolisia oppitunteja luonnossa, joiden sisältö
keskittyy paikallisen ympäristön tutkimiseen;
Tukea kansalaisjärjestöjen koulutusaloitteita- ja projekteja;
Järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia nuorille, paikalliseen ympäristöön
perehtyneiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden johdolla.
TIEDE
Tiedämme, että ympäristöseurannan alalla suoritetaan paljon ympäristön tilaan
liittyvää tutkimustyötä (ympäristön monimuotoisuuden dynamiikka, ilmastonmuutos,
vedenlaatu jne.), sekä nykyaikaisten vihreiden ratkaisujen kehitykseen tähtääviä
tutkimuksia.
Kehotamme tutkijoita julkaisemaan internetissä ja tiedelehdissä tutkimustuloksia,
jotka liittyvät Suomenlahden tutkimukseen ja ympäristöystävällisten teknologioiden
kehitykseen muodossa, joka on selkokielistä nuorisolle ja suurelle yleisölle.
RANNIKKOALUEET
Mielestämme on tärkeää varmistaa tasapaino rannikon teollisen kehityksen ja
luonnonsuojelun välillä.
Kehotamme:
Kehittämään nykyisiä ja luomaan uusia luonnonsuojelualueita.
Luomaan rannikolle suotuisat olosuhteet muuttolinnuille ja pesiville linnuille,
biodiversiteetin kokonaisvaltaiselle säilymiselle sekä harvinaisten kasvi- ja
eläinlajien määrän kasvamiselle
Luomaan rannikolle luontovirkistysalueita ja 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 (biokaasun
jalostus, biobriketit, kuivalannoite).
KALASTUS
Kehotamme:
Lopettamaan salakalastuksen ja liikakalastuksen sekä kieltämään pohjatroolauksen
Käyttämään vain lailla hyväksyttyjä kalastusverkkoja ja -menetelmiä.
Tukemaan pienimuotoista kalataloutta, sillä se on paljon ympäristöystävällisempää.
KULJETUS JA LIIKENNE
Mielestämme on tärkeää kehittää pääasiassa joukkoliikennettä, erityisesti
kaupunkialueilla ja hyödyntää ympäristöystävällisiä polttoaineita, kuten biokaasua.
Käyttää öljyn merikuljetukseen vain säiliöaluksia, jotka on varustettu
kaksoisrungolla.
Kehotamme ihmisiä:
Käyttämään joukkoliikennettä ja polkupyörää oman ajoneuvon sijasta
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.
Käyttämään paikalliseen liikkumiseen moottoriveneiden sijasta soutu- tai
purjeveneitä.
Käyttämään junaa lentokoneen sijasta keskipitkillä matkoilla.

Haluamme yhdessä suojella Suomenlahtea!

Nuorisojulistuksen kehitystyö suoritettiin kolmessa maassa Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) Suomenlahti-vuosi koordinointikeskuksen, Pohjoismaiden ministerineuvoston,
Tallinnan kaupungin ympäristöosaston, Helsingin luontokeskuksen, Suomen biologian ja
maantieteen opettajien liiton (BMOL) ja monien muiden Venäjän, Suomen ja Viron
koulutuslaitosten tukemana.
.
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