
Läkarorganisationerna utlyser klimatnödläge  

Den ekologiska krisen som hotar vår planet är ett direkt hot mot människans hälsa. Läkarkåren anser att 
detta hot är så allvarligt att snabba förändringar i vårt samhälle är nödvändiga. Det finns redan 

omfattande vetenskapliga bevis för problemets omfattning. Likväl existerar det redan effektiva metoder 
för att motverka denna kris. Det krävs ändå fortsatt forskning för att utveckla allt effektivare metoder. Vi 

kräver att beslutsfattarna vidtar aktiva åtgärder för att stoppa klimatförändringen.  

Den rådande klimatkrisen, med ohållbar exploatering av naturresurser och en dramatisk minskning av 

naturens mångfald, medför betydande hälsorisker och påverkar mänsklighetens framtid. Utan en 
välmående planet har nuvarande och kommande generationer inga förutsättningar för ett gott och tryggt 

liv.  

Den globala klimatkrisen påverkar redan nu i hög grad människors hälsa i olika delar av världen. 

Klimatförändringen och minskningen av naturens mångfald ökar också risken för pandemier liknande den vi 
befinner oss mitt i just nu. Den globala uppvärmningen orsakar en ökning av områden utsatta för svår torka 
och en höjning av havsnivån. Detta gör att beboeliga områden på jorden krymper och människor tvingas till 

klimatflykt. Om vi inte lyckas bromsa den globala uppvärmningen och överexploateringen av naturresurser 
blir fler delar av jordens yta obeboeliga under de närmaste årtiondena. Denna utveckling kommer också att 

avspegla sig på Finland och Europa. 

Klimatkrisen är ett komplext och lömskt problem där vi människor samtidigt är både orsaken till och offren 

för följderna. Vårt välfärdssamhälle är byggt på ett fritt utnyttjande av naturresurser, men vi kan inte 
fortsätta upprätthålla vår levnadsstandard med hjälp av överkonsumtion. Även hälsovårdssektorn belastar 
för sin del vår planet och använder naturresurser. Vi läkare känner vårt ansvar och vill bidra till och vara del 

av lösningen.  

Vi vädjar till alla yrkesgrupper, organisationer och beslutsfattare inom hälsovården att inleda ett aktivt 

arbete för att hitta hållbara lösningar inom hälsovården. Vi föreslår att alla enheter inom social- och 

hälsovården gör hållbar utveckling till en del av sin ordinarie verksamhet.  

Vårt finländska samhälle är stabilt och resursstarkt. Därför har vi både en möjlighet och en skyldighet att 
vara föregångare inom utvecklingen av hållbara lösningar. Coronapandemin får inte bromsa upp våra 

insatser, utan ska tvärtom vara ett uppvaknande som driver oss mot snabbare lösningar. Nu behövs beslut 
och handlingar som styr hela vårt samhälle i en allt mera hållbar riktning. Vi och våra barn har bara en 

planet, och våra liv och vår hälsa är beroende av dess välbefinnande. 

Jämsides med världsläkarförbundet World Medical Association utlyser vi nu ett klimatnödläge. Vi läkare 

vädjar till landets beslutsfattare att agera för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader 
och göra Finland koldioxidneutralt senast år 2030.  Vi ber er att verkligen fatta alla de svåra och obekväma 

beslut som krävs för att vårt samhälle ska kunna bli hållbart.  
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