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Jäsenehdotus Pohjoismaiden neuvoston toiminnan muuttamisesta 
hiilidioksidineutraaliksi 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että tehdään selvitys toiminnan vuosittaisista ilmastopäästöistä. 

että laaditaan toimintasuunnitelma siitä, miten päästöjä voidaan vähentää ja 

miten toiminnasta voidaan tehdä hiilidioksidineutraalia. 

Taustaa 

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi uusimman raporttinsa lokakuussa 2018. 

Paneelin asiantuntijoiden mukaan 1,5 asteen ja 2 asteen lämpenemisen välillä on val-

tava ero. Jos ilmasto lämpenee 2 astetta, sillä on tuhoisat seuraukset ihmisille, 

ekosysteemeille ja muille lajeille kaikkialla maailmassa. Satojen pieneneminen lisää 

nälänhädän uhkaa, maailman koralliriutoista kuolee todennäköisesti yli 99 prosenttia 

ja Pohjoismaissa muun muassa metsät kärsivät pahoin. 

 

Jos sen sijaan onnistumme pitämään lämpenemisen korkeintaan 1,5 asteessa, maa-

ilman kasvi- ja eläinlajeihin kohdistuvien tuhojen uhka vähenee dramaattisesti. Myös 

merenpinnan nousu jäisi 10 cm alhaisemmaksi kuin silloin, jos ilmasto lämpenee 2 as-

tetta, mikä voi olla ratkaisevaa henkiinjäämisen kannalta miljoonille rannikolla tai 

matalilla saarilla asuville ihmisille. Lisäksi se pienentäisi niin kutsuttuja kerrannaisvai-

kutuksia, joiden seurauksena maapallolla käynnistyy lämpenemistä entisestään pa-

hentavia prosesseja. 

 

Turvallinen raja ei siis kulje 2 asteessa, vaan meidän on tehtävä kaikkemme saavut-

taaksemme tiukemman 1,5 asteen tavoitteen. Kansallisten ja kansainvälisten poliit-

tisten päätösten lisäksi yksittäisten organisaatioiden on tarkasteltava toimintaansa ja 

tehtävä siitä hiilidioksidineutraalia, jotta voimme pysäyttää ilmaston lämpenemisen.  

 

Pohjoismaiden neuvoston tulee toimia esikuvana ja tehdä toiminnastaan hiilidioksi-

dineutraalia. Kansainvälinen yhteistyö edellyttää esimerkiksi monia lentomatkoja. 

Satojen ihmisten yhteisissä kokouksissa myös tarjottavalla ruoalla on merkitystä. 

Pohjoismaiden neuvoston tulee arvioida vuotuisen hiilijalanjälkensä kokoa ja tehdä 

sen perusteella suunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi niin, että toiminnasta tu-
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lee kokonaisuudessaan hiilidioksidineutraalia.  

 

Toiminnasta syntyvien päästöjen vähentämiseksi on paljon vaihtoehtoja. Virkamies-

kokousten järjestäminen virtuaalisesti lentämisen sijaan, kasvisruoan tai paikallisten 

kalaruokien painottaminen yhteisillä illallisilla ja syntyvien päästöjen kompensointi 

ovat erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja saavuttaa 

neutraali hiilijalanjälki.  

 

Tehtävien muutosten tulee kuitenkin perustua toimintaan, ja siksi Pohjoismaiden 

vihreä vasemmisto ehdottaa, että ensin tehdään selvitys nykyisen toiminnan pääs-

töistä ja sen jälkeen toimintasuunnitelma päästöjen vähentämiseksi. Pohjoismaiden 

neuvoston tulisi oman toimintansa tarkastelun jälkeen kehottaa kaikkia Pohjoismai-

den parlamentteja pienentämään hiilijalanjälkeään ja tekemään toiminnastaan hiili-

dioksidineutraalia.  
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