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Hej!
Den här hösten är skogen ett hett tema. Delta gärna i kampanjerna ”Vi drar till skogs” och ”Adjö till
kalavverkningar”.
Kampanjen Vi drar till skogs
Hösten 2018 gör Yle en storsatsning om skogen. Kampanjen heter Vi drar till skogs/ Mennään
metsään. Syftet är att synliggöra skogens betydelse för finländarna. Ett konkret mål är att
dokumentera hur mycket finländarna rör sig i skogen genom allemansrätten. På det här sättet vill Yle
stöda initiativet att UNESCO skulle ge den nordiska allemansrätten status som kulturarv.
Under två veckor (24.9–7.10) kan du gå in på en särskild webbtjänst och registrera hur länge du har
vistats i en skog. Det vore fint om också er lokalförening kunde ordna guidade skogsutfärder under
just de här två veckorna!
Skogstemat kommer att får stor synlighet i Yles programutbud under hösten. Också Svenska Yle
deltar på många sätt i den här satsningen. Det är ett bra tillfälle för Natur och Miljö och
lokalföreningarna att lyfta fram aktuella skogsfrågor på lokal och nationell nivå.
Kampanjen Adjö till kalavverkningar
Ett medborgarinitiativ om en lag som skulle göra slut på kalavverkningar på statlig mark lanserades
den 17.5.2018. Bakom kampanjen #Avohakkuuthistoriaan står nationella miljöorganisationer, bl.a.
Natur och Miljö.
Kampanjen har fått ett fantastiskt positivt mottagande! I början av augusti hade redan drygt 40 000
finländare gett sitt stöd till medborgarinitiativet. Om medborgarinitiativet får stöd av minst 50 000
personer under 6 månader går lagförslaget till behandling i riksdagen. Nu är det dags att göra en
ordentlig slutspurt, så att vi når upp till målsättningen.
Stödförklaringar samlas in dels på webbtjänsten medborgarinitiativ.fi och dels på en
pappersblankett. En svenskspråkig version av blanketten kan ni beställa av oss. Sprid
kampanjmaterialet i era nätverk. Ni kan samla in stödförklaringar i samband med skogsutfärder eller
om ni deltar i publikevenemang på er ort. Information om kampanjen finns på webbsajten
www.avohakkuuthistoriaan.fi
Länk till medborgarinitiativet:
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/3184
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