
 

 

 

Tosiasioiden kieltäminen 

Yksi tapa reagoida on kieltää tosiasiat, sillä ne ovat niin epämiellyttäviä.  

• Tosiasioiden kyseenalaistaminen palvelee myös monia vallanpitäjiä mm. öljyteollisuutta 

Katsotaanpa tyypillisiä ilmastonmuutoksen vastaisia argumentteja tarkemmin. 

"Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ei ole totta." 

➔ Ilmastonmuutoksesta ja ihmisen vaikutuksesta siihen on tieteellinen konsensus.  

o Noin 97% tieteellisistä julkaisuista on yhtä mieltä siitä. 

o Mediassa on tutkimusten mukaan annettu suhteessa enemmän huomiota ns. 

“denialisteille” eli heille, jotka kyseenalaistavat ilmastonmuutoksen.  

▪ monet heistä on öljy-yhtiöiden rahoittamia lobbareita 

 ”Ilmasto on aina muuttunut.” 

➔ On totta, että ilmasto on aina muuttunut mutta se ei ole koskaan muuttunut näin nopeasti, ja yhden 

eliölajin toiminnan seurauksena. 

"Ilmastonmuutos tapahtuu jossain muualla eikä kosketa meitä. " ja “Suomihan vain hyötyy 

lämpenemisestä.” 

➔ Vaikka ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset näkyvät ensin etelässä ja etelän maat ovat 

heikommassa asemassa sopeutumisessa, muutokset ovat arvaamattomia; emme voi täysin tietää 

mitä ne tulevat olemaan, koska monenlaiset ketjureaktiot ovat mahdollisia.  



o Esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset merten suolapitoisuudessa ja 

lämpötilassa aiheuttavat muutoksia merivirroissa, joiden seurauksena Golfvirta heikkenee. 

Jos se pysähtyisi kokonaan, koko Eurooppa kylmenisi merkittävästi. 

o Myös Suomessa on ollut nähtävissä äärimmäisiä sääilmiöitä. Esimerkiksi kesän 2018 

kuivuuden seurauksena oli huonoin viljasato yli 26 vuoteen, vaikka lämpenemisen 

seurauksena viljelykausi pitenee. Pohjoiset eliölajit ja ekosysteemit ovat uhattuina. 

Tulvariskit kasvavat.  

o Pakolaisuus ja levottomuus ympäri maailman vaikuttavat myös meihin. 

"Suomi on niin pieni, ettei sillä ole väliä mitä me teemme." ja "Kiinan tai Intian pitäisi toimia.” 

➔ Suomalaiset kuluttavat ja aiheuttavat päästöjä moninkertaisesti verrattuna kiinalaisiin tai intialaisiin. 

➔ Meidän tavaramme on pääasiassa tuotettu etelän maissa, jolloin myös niiden päästöt on ulkoistettu 

sinne. 

➔ Intia ja Kiina ovat tehneet todella isoja toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi: 

o Intian tavoitteena on olla kolmanneksi suurin aurinkoenergian tuottaja maailmassa. 

Parhaillaan rakennetaan aurinkoenergiaa niin paljon, että auringon paistaessa se tuottaa 

sadan ydinvoimalan verran sähköä. Maailman suurin aurinkoenergialaitos(siirryt toiseen 

palveluun) valmistui juuri. 

o Kiinasta puolestaan on tullut maailman suurin uusiutuvaan energiaan investoija. Maassa 

keskeytettiin juuri sadan suuren hiilivoimalan rakentaminen(siirryt toiseen palveluun), ja 

hiilidioksidipäästöjen kasvu on ollut muutaman vuoden pysähdyksissä.  

➔ Kaikkien on toimittava, ja Suomella jos jollain on mahdollisuus näyttää esimerkkiä kohti 

hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (jos ei Suomi pysty niin kuka??) 

o tarkoittaa myös työtä uusilla sektoreilla ja siirtymän pitää olla oikeudenmukainen 
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