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Kuvittele maailma ilman metsiä.
Luonnonvaraiset metsät ylläpitävät elämää. Ne luovat 
hedelmällisen maaperän, ylläpitävät veden kiertokulkua, 
ja toimivat valtavina ravinnonlähteinä. Ne vaikuttavat 
sään sykleihin, jäähdyttävät ilmastoa, ja suojelevat meitä 
hirmumyrskyiltä, kuivuudelta ja tulvilta, jotka vahvistuvat 
planeettamme lämpenemisen myötä. Metsistä 
lukemattomat eläimet ja kasvit saavat ravintonsa ja 
metsät ovat niiden elinympäristö.

Metsät ovat 300 miljoonan ihmisen koti, ne ylläpitävät 
mitä monimuotoisempia kulttuureja ja tarjoavat 
toimeentulon viidennekselle maapallon väestöstä. 
Lyhytkin oleilu metsässä parantaa ihmisen fyysistä ja 
henkistä terveyttä alentamalla verenpainetta ja 
vähentämällä stressiä.

Metsät ovat inspiraation lähde sekä lapsille että aikuisille, 
sillä monet saduistamme, suuri osa kansanperinteestämme 
ja mytologiasta ovat peräisin juuri metsistä.

Terve metsäekosysteemi edistää myös taloutta: metsät 
tukevat matkailua ja tuottavat esimerkiksi puutavaraa, 
hedelmiä, pähkinöitä, kalaa, lihaa ja lääkkeitä.

Mutta metsät ovat yhä uhanalaisempia: vuonna 2017 
metsistä menetettiin enemmän puita kuin koskaan 
ennen. EU:n rahoitus sekä puutavaran, palmuöljyn, 
soijan, naudanlihan, paperin, kaakaon ja muiden 
hyödykkeiden tuonti aiheuttavat valtavaa metsäkatoa 
ja metsien tilan heikkenemistä. Monin paikoin 
metsiä muokataan puuviljelmiksi, jolloin niiden 
ihmisille, ilmastolle ja luonnolle tuoma hyöty 
vähenee. EU:ssa metsien hiilivarasto hupenee 
nopeasti, ainakin osittain johtuen siitä, että 
puuta korjataan enenevässä määrin bioenergian 
tarpeisiin. Edes suojelualueilla sijaitsevat 
kallisarvoiset aarniometsät eivät säästy hakkuilta.

Jos jatkamme samaa tuhoisaa toimintaa, 
globaalit sopimukset, joiden tavoitteena 
on rajoittaa ilmastonmuutosta menettävät 
merkityksensä. Tutkijat kautta maailman 
painottavat metsien suojelun ja ennalleen 
palauttamisen tärkeyttä.

EU:lla on valta ja vastuu ratkaista tämä 
ongelma. Lupaan että jos minut valitaan 
Euroopan parlamentin jäseneksi, edistän 
politiikkaa jossa on tavoitteena 
maailmanlaajuinen metsien suojelu ja 
ennallistaminen, sekä metsistä riippuvaisten
ihmisten kotiseutujen ja oikeuksien hyväksyminen 
ja turvaaminen, naisten ja alkuperäiskansojen oikeudet 
mukaan luettuina, myös tulevien sukupolvien etujen mukaisesti.
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