Yhteenveto/lehdistötedote

Ympäristökriisejä ei ratkaista ilman hätäjarrutusta ja systeemistä siirtymää
Kohtuus vaarassa 8 -kansalaisseminaari Joensuussa ja Kolilla 8-10.10.2021

Kohtuusliikkeen syysseminaarissa syvennytin v lä m äömimmiin korjausliikkeisiin m llek yvien
ymm ristökriisien keskell . T h n kriisikimmmuun sis llytmme yht lailla ilmastoh t tlann biodiversiteetn
romahduksenn luonnonvarojen ylik ytön kuin saastumiskriisitkin. Kysyimmen kuinka edet demokraatsest
tlanteessan jossa mit isi jo vet h t jarrusta ja saada aikaan l mikotainen systeeminen siirtym .
Keskustelun jumiutumisesta eteenpäin
Asiantuntjamuheenvuoroista nousi esiin l htökohtainen kynnys: kriisikeskustelun jumiutuminen niihin
muheenvuoroihinn joissa korostetaan tedon em varmuuäa ja laskelmakiistoja.
Ongelmaksi tunnistetin myös moliitsen m töksenteon mys hdystla. allinnon ja vallank ytön eri tasoilla
on ajauduäu h lyä v n tyhj k yntin. Kommromissein etenev m töksenteko ei kykene kriisien vaatmiin
ratkaisuihin osan m ä jist keskiäyess neliraajajarruäamiseen mink tahansa ymm ristöaloiäeen edess .
T ss tlanteessa Kohtuusliike korostaa teteellisen tedon merkityst m töksenteon l htökohtana. Meid n
on nojaäava tutkimuksen osoiäamaan kriisianalyysiin ja edeä v ratkaisuihin silt mohjalta. Toisaalta
Kohtuusliike edellyä korjausliikkeiss m r tetoista tukeutumista yhteisölliseen arkitetoon ja
osaamiseen. Paikallisia ja alueellisia kriisiratkaisuja etsiä ess on kooäava asukkaiden tet mys
ymm ristömuutoksesta.
T ss yhteisötyöss on t rke löyt suora yhteys asukkaisiin. On tunnisteäava yhteisön ni ja sen
voimavarat ohi sellaisten maikallis- ja aluemoliitsten toimijoidenn joiden sidokset kent lle ovat etuj rjestö- ja
valtamolitkoinnin myöt hamertuneet. Perinteisen ja maikallisen yhteisötedon kokoamisessa Kohtuusliike ja
sit l hell olevat tahot ovat jo onnistuneet luomaan mielekk it ja laajemminkin sovelluskelmoisia
tedonkeruun ja soveltamisen malleja.
Paikallisten toimijoiden yhteys kansainväliseen ylätasoon
Kriisiratkaisujen hahmotuksessa on myös avaäava yhteys mlanetaaristen ymm ristömuutosten
avaintoimijoihin. Kansalais- ja ymm ristöaktivien on osallistuäava entst monimuolisemmin kansainv lisen
molitikan yl tason m töksentekoon.
Suomalainenn Pohjois-Karjalasta alkunsa saanut Kohtuusliike on vuosien ajan mit nyt yhteyä
kansainv listen sosiaalifoorumien toimijoihinn kasvukriitseen degrowth -verkostoon sek buen vivir aktiveihin Latnalaisessa Amerikassa. Kohtuus vaarassa 8  -kansalaisseminaarissa esill oli muun muassa
yhteyksien vahvistaminen Siemenmuus tön hankkeisiin eri muolilla maailmaa sek luonnontuhonnan
kriminalisointin keskiäyv n ecocide -aloiäeeseen.
Paikallisest sanoista tekoihin yhteysvastuun kantamisessa
Kohtuusliike myrkii jatkossa voimistamaan vaikuäavuuäaan nostamalla julkisuuteen entst
j rjestelm llisemmin vallitsevan molitikan hylkimi aiheitan kuten talouskasvukriitsi n kökulmian sek
globaalin systeemisiirtym n vaatmia maikallisia ja alueellisia ratkaisuja. Pyrimme tukemaan niit toimijoitan
jotka ohjaavat kaumunki- ja maakuntasuunniäelua aidost ymm ristövastuullisiin ratkaisuihin eri muolilla
Suomea.

Kohtuus vaarassa 8  -seminaarissa nuoret ilmastoaktivit esiäeliv t yhteysvastuun k siäeen. Se ohjaa
jakamaan vastuun maamallon luonnon tasamainon vaalimisesta sek yksilöille eä m ä jille.
Suunnanmuutoksesta ei voi vastuuäaa melk st n yksiä isi kuluäajia tai yksist n nuorian vaan tarvitaan
yhteistyöt sek moliitsia m töksi n jotka merustuvat mlanetaaristen rajojen sek ihmisen ja ei-inhimillisen
luonnon v lisen riimmuvuuden tunnustamiseen. Demokraatsest valituilla m ä jill on nyt erityisen suuri
vastuu mitk lle tulevaisuuteen vaikuäavista m töksist .
Kansalaisliikkeiden rooli on t m nhetkisess tlanteessa kriitsen t rke . Tarvitaan maineäa kansalaisiltan
joäa m ä j t uskaltavat ja voivat tehd v lä m äömi systeemiseen siirtym n johtavia ratkaisuja.
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