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Sisältö

• Mitä maailman ihmiset odottavat 

ilmastopolitiikalta? 

• Onko eri maiden ja ryhmien ihmisten 

mielipiteissä merkittäviä eroja? 

• Miten voidaan koota päätöksenteon tueksi 

tavallisten ihmisten punnittuja näkemyksiä? 
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Kansalaisten ilmastomielipiteitä 

on tutkittu laajasti

• Viimeaikaisia mielipidetutkimuksia 
ilmastonmuutoksesta

• World Wide Views on Global Warming 2009 
(38 maata)

• Eurobarometri 72.1 2009 (27 maata)

• Maailmanpankki/WorldPublicOpinion.org
2009 (15 maata)

• Steven Kull et al. (Dec. 2007): vertailu 11 
kansainvälisestä ilmastoasennetutkimuksesta
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Kaikkialla ollaan huolestuneita
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Ilmastonmuutos hyvin huolestuttava Ilmastonmuutoksesta huolestuneet
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Kiireellisiä toimenpiteitä vaaditaan

• Useimmat pitävät ilmastoennusteita totena

• 2/3 eurooppalaisista ajattelee, että 
ilmastonmuutoksen vakavuutta ei ole liioiteltu 
(Eurobarometer 72.1)

• Pikaisia ja kunnianhimoisia ratkaisuja 
vaaditaan päätöksentekijöiltä

• Enemmistön toivoi (91%) sitovaa 
ilmastosopimusta COP15-kokoukselta 
(WWViews09)

• Enemmistön (84%) mielestä oman maan pitää 
sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikka 
muut eivät siihen sitoutuisi (WorldBank09)
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Monet tekijät vaikuttavat asenteisiin

• Taloudelliset ja poliittiset tapahtumat

• Talouslama 

• muut ongelmat esille: v. 2008 62% EU:n kansalaisista piti 
ilmastonmuutosta toiseksi vakavimpana maailmanlaajuisena ongelmana, 
v. 2009 vain 47%

• ”Climategate”

• horjutti luottamusta IPCC:n ennusteisiin: ennen marraskuun 2009 
tietovuotoskandaalia 55% brittiläisistä piti ilmastonmuutosta ihmisen 
aiheuttamana; saman vuoden joulukuussa vain 43% (Agnus Reid survey)

• COP15-neuvottelujen epäonnistuminen

• harvat uskovat, että COP15-sopimuksesta voi tulla laillisesti sitova 
tulevaisuudessa (19% U.S., 16% UK, 12% CAN; Agnus Reid Survey, 
Dec. 2009)

• Sosio-demografiset ja geopoliittiset tekijät

• Esim. ikääntyneet eivät koe ongelmaa yhtä polttavana (Eurobaro72.1)

• Maa- ja aluekohtaiset erot
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Pohjois-eteläjako ilmastoasenteissa?
- viestejä WWViews-maista
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www.wwviews.org http://blogit.kuluttajatutkimus.fi/

ilmastoareena/
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Köyhimmät maat ovat 

huolestuneimpia
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Köyhät ja rikkaat maat pitävät 

sopimusta kiireellisenä
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Tiukkoja päästötavoitteita 

kannatetaan yli rajojen
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Poikkeaako Kiina?
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Mitä itänaapurissa ajatellaan?
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Maailman ihmiset vaativat tiukkoja 

toimia ja valvontaa
• Nopeasti kasvavien talouksien pitäisi vähentää päästöjään

• köyhimmille kehitysmaille tulisi sallia jonkin verran päästöjen 

kasvua vuoteen 2020 mennessä

• Kansainvälisten rahoitusmekanismien kehittäminen tulisi asettaa 

tärkeäksi tavoitteeksi

• Teknologian saatavuus on taattava kaikille

• Kansainvälisiä instituutioita täytyy vahvistaa ja kehittää

• Uuden ilmastosopimuksen

noudattamatta jättämisestä 

tulisi rangaista
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Miten voidaan koota päätöksenteon tueksi 

tavallisten ihmisten punnittuja näkemyksiä?

• Punnittu keskustelu on

• informaatioon perustuvaa; eri näkökulmia sisältävää

• argumentteihin ja harkintaan perustuvaa

• monitavoitteista

• yhteisymmärryksen tavoittelu; päätöksenteon laatu; 
yhteiskunnallisten arvojen välittäminen; maalaisjärki; 
voimaannuttaminen; avoimuus ja moninaisuus; 
yhteenkuuluvuus

• Punnittu keskustelu tukee päätöksentekoa jos

• …on näkemystä ja motivaatiota + osaamista + 
kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä + alttiutta 
vuoropuheluun + kokeilumieltä
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Kiitos!


