SUOMÂN MAAILM NANOSUMOS ŠOŊŊÂDÂHLAAHÂ
Mij syemmiliih nuorâituáimeeh, kiäh lep vuáláčáállám, vaattâp, ete Suomâ šoŋŋâdâhlaahâ
uđâsmittoo maailm nanosumosin já kunneehánásumosin, spejâlistmáin Suomâ haalu pajaniđ
gloobaal jođetteijen šoŋŋâdâhnubástus vuástásii pargoost.
Šoŋŋâdâhnubástus uhked oles olmooškode já puoh eellim mii planettist ton häämist, ko mij
tom tubdâp. Tast láá negatiivliih vaikuttâsah mii ekologâlii, sosiaallii ko meid ekonomâlii
pirrâsân. Stuárráámus uhkeest láá jo valmâšin hiäjumus sajattuvâst orroo ulmuuh.
Veikâ šoŋŋâdâhnubástus kuáská mijjân puohháid, te tot vaaigut aaibâš eromâšávt mijjân
nuoráid já mii puátteevuotân. Mađe kuhheeb ääigi šoŋŋâdâhnubástus estimist ájáttâllâp, tađe
vaigâduboh čuávumušah láá.
Vâi mij pastep puátteevuođâst-uv siäiluttiđ mii plaaneet eellimvuáimálâžžân já turviđ šiev
eellim hinnáid, te mij kolgâp toimâđ tääl. Ohtsâškode uđđâsisthuksim kalga algâttiđ nuuvt, ete
eennâmpáálu ekologâliih robdâiävtuh váldojeh huámmášumán. Šoŋŋâdâhlaavâ kalga čovgiđ,
tastko taan räi tohhum šoŋŋâdâhtooimah iä pijssáá.
Mij nuorâituáimeeh, kiäh lep vuáláčáállám, vaattâp čuávvoo 1-5 kirjiimijd uđđâ
šoŋŋâdâhlaahân.
Nubástus vađâmáin,
Nuorten Agenda 2030 -juávkku já Suomâ OA-nuorah
Oovtâstpargoost:
350 Suomi ry
Aseistakieltäytyjäliitto
Biosfääri ry
Changemaker
Climate Move
Dodo ry
Eurooppanuoret
European Youth Parliament Finland – EYP
F*NO Feministiset Nuoret ja Opiskelijat
Fridays for Future Suomi
FinMUN
Helsingin YK-nuoret
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Vihreät
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Hiilivapaa Suomi
Joensuu seudun monikulttuurisuusyhdistys ry
Jyväskylän YK-yhdistys
Keskustanuoret
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Kokoomusnuoret
Kuopion ilmastonuoret/Luonnonystävät-toimintaryhmä
Luonto-Liitto
Nuorten ilmastodelegaatit, Allianssi ry
Nuorten YK-delegaatti, Allianssi ry
Nuorten Suomi ry

Nyyti ry
Parecon Finland
Piraattinuoret
Plan International Suomi
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Sosialidemokraattiset nuoret
Suoma Sámi Nuorat
Suomen 4H-liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Sadankomitea ry
Suomen Yhteiskunta-alojen Ylioppilaat
Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry
Svensk Ungdom – RKP-nuoret
Tampereen YK-yhdistys
Turun YK-yhdistys
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Vasemmistonuoret
WWF Nuoret

1. Šoŋŋâdâhlaahân kalga kirjiđ Suomân čannee kenigâsvuođâ juksâđ
čiđđâneutraalvuođâ ive 2035 räi já čiđđânegatiivlâšvuođâ jotelávt ton
maŋa
Laahân kalga asâttiđ čannee koskâuulmijd, moiguin visásmiteh ive 2035
čiđđâneutraalvuođâulme juksâm. Koskâulmeh pyehtih šoŋŋâdâhpolitiikân jotkuuvâšvuođâ já
visásmiteh suhâpuolvâi koskâsii vuoigâlâšvuođâ.
Laavâst kalga miäruštâllâđ čielgâsávt čiđđâneutraalvuođâ já ton rekinistemmyenster ađai
miäruštâllâđ, ete maht puoh ohtsâškode sierâ tuáimei luoštuuh rekinistojeh.
Laavâ 15 §:st luvâttâllum virgeomâháá pargoid kalga lasettiđ, ete jyehi
ovdâsvástádâsministeriö, mii lii luvâttâllum 15 §:st, visásmit jieijâs uásild luoštâkepidemuulmij
olášume ive 2035 räi já ton maŋa. Taat ana sistees kenigâsvuođâ staatârääđi kanslian
nuávdittiđ šoŋŋâdâhulmijguin linjáást orroo omâsteijeestivrimpolitiik, já ovdâmerkkân jienâstiđ
finnodâhčuákkimijn Pariisi sopâmuš luoštâkepidemuulmij miäldásij miärádâsâi peeleest. Kilelis
omâsteijeestivrim prinsiipmiärádâs ij ohtuunis pijssáá.
Šoŋŋâdâhlaavâ kalga ollásávt ovdediđ eenâb kenigitten, vâi ton uulmijd puáhtá juksâđ.
Puoh laahân kirjimnáál tooimâin kalga väldiđ huámmášumán sosiaallii killeelvuođâ, já toohâđ
máhđulâžžân šiev sirdum čiđđâneutraal pyereestvaijeemohtsâškoodán. Šoŋŋâdâhtooimah
kalgeh jieijâs uásild tuárjuđ luándu maaŋgâhámásâšvuođâ suojâlem.

2. Uđđâ šoŋŋâdâhlaahâ kalga nuávdittiđ luoštui mitigaatiohierarkia
Suomâ kalga mitigaatiohierarkia nuávditmáin vuosâsaajeest kepidiđ luoštuidis.
Luoštâkompensaatio kalga leđe eskân majemuš muulsâiähtu čiđđâneutraalvuotân viggâmist.
Suomâ kalga kepidiđ luoštuid vuosâsaajeest nuuvt, ete keeppid fossiillij puáldimamnâsij
kulâttem. Jo asâttum keđgičiđđâkiäldu lasseen laahân kalga kirjiđ vuávám eres-uv fossiillij
puáldimamnâsij luoppâm várás ive 2030 räi.
Suomâ ij pyevti tuuttâđ tuš jieijâs raajij siskiibeln šaddee luoštui keeppidmân. Suomâ kalga
šoŋŋâdâhlaavâst väldiđ ovdâsvástádâs meid olgoštittum luoštuin.
Toh luoštuuh, maid ij pyevti kepidiđ, kalga kompensistiđ šoddâdmáin Suomâ siskáldâs
čiđđânjiäluid. Suomâ ij koolgâ mieigâd šoŋŋâdâhuulmij juksâmist olgoeennâmláid
kompensaatioid. Šoŋŋâdâhlaavâst kalga čonâdâttâđ šoddâdiđ Suomâ čiđđânjiäluid já
miäruštâllâđ toid kunneehänis šoddâmuulmijd.

3. Uđđâ šoŋŋâdâhlaahâ kalga turviđ nuorâi uásálistem šoŋŋâdâhpoolitlii
miärádâstohâmân
Nuorâi kuáskulâšvuođâ kalga lasettiđ já tuárjuđ. Nuorâid kalga kuullâđ
šoŋŋâdâhmiärádâstoohâm vuávám- já olášuttemmudoin. Šoŋŋâdâhuulmij juksâmist kalga
raportistiđ nuorâi kanavain já nuorâid kiäsutteijee vuovvijn.
Staatârääđi kalga asâttiđ nuorâin hämmejum já jiešráđálii nuorâi orgaan šonŋâdâhpolitiik
vuávám já toos kyeskee miärádâstoohâm toorjân. Laahân kalga kirjiđ nuorâi orgaanân
kuullâmkenigâsvuođâ já kommentistemvuoigâdvuotâ ain, ko asâtteh laavâ pirrâdâhân kullee
uulmijd tâi mittárijd já raportisteh tain, sehe talle, ko peivideh laavâ.

4. Šoŋŋâdâhlaavâst kalga tähidiđ aalmugjesânáid kelijdeijee tiäđufinnim- já
uásálistemmáhđulâšvuođâid sii eellimpirrâsân kyeskee miärádâstohâmân
Tiätu Suomâ šoŋŋâdâhpoolitlii miärádâstohâmist já luoštâkepidemuulmij ovdánmist kalga leđe
älkkeht, já ohtânmaanoost juáhháá finnimnáál.
Šoŋŋâdâhihemuštâlus kalga ovdediđ tienuuvt, ete tot hämmee oleskove Suomâ
šoŋŋâdâhpolitiik tiileest. Tot kalga puátteevuođâst raportistiđ meid Suomâ olgostittum luoštuid.
Toos lasseen šoŋŋâdâhihemuštâlus kalga tarkkuđ eennâmkevttimsektor já luoštâkävppisektor
šoŋŋâdâhpoolitlijd tooimâid. Šoŋŋâdâhihemuštâlus kalga nanodiđ šoŋŋâdâhlaavâ uđâsmittem
ohtâvuođâst já ton juksâmvuođâ kalga pyerediđ.
Uđđâ šoŋŋâdâhlaahâ kalga turviđ aalmugjesânáid noonâ uásálistemmáhđulâšvuođâid
šoŋŋâdâhpoolitlii miärádâstohâmist. Šoŋŋâdâhlaavâst kalga asâttiđ uásálistemkenigâsvuođâ
šoŋŋâdâhpolitiik uulmijd já toi mittárijd aasâtdijn sehe šoŋŋâdâhpoolitlijd vuáváámijd
olášutdijn. Uđđâ šoŋŋâdâhlaahâ kalga tähidiđ aalmugjesânáid ohtâgâslijd
uásálistemmáhđulâšvuođâid puoh haldâttâhsuorgijn.
Eromâšávt kalga kuullâđ puoh hiäjumus sajattuvâst orroid, kiäid šoŋŋâdâhnubástus
vaikuttâsah čyeccih korrâsumosávt. Meid kuávlulâš täsiárvu kalga olášuđ aalmugjesânij
kulâmijn, já kuullâmtilálâšvuođâid kalga orniđ pirrâ Suomâ älkkeht juksâmnáál soojijn.
Kuullâmtilálâšvuođâin kalga väldiđ huámmášumán estâttesvuođâ.

5. Šoŋŋâdâhlaahâ kalga nanodiđ šoŋŋâdâhpaaneel rooli Suomâ
šoŋŋâdâhpolitiikist
Laavâst asâttum ulmeh kalgeh vuáđuduđ tiettui, já šoŋŋâdâhpaaneel kalga kuullâđ ko väljejeh
šoŋŋâdâhpolitiik vuovijd.
Šoŋŋâdâhlaahâ kalga turviđ šoŋŋâdâhpanelân tuárvi resursijd olášuttiđ tárguttâsâs ko panelist
jesâneh tuáimih siämmáá ääigi aktiivlâš tieđâsiärváduv jesânin.

