Naturefriends –
a driving force

Kontakt
Aktiiviset yhdessä

Tule mukaan!

Me tarjoamme:

Yhdessä lupaavan tulevaisuuden
puolesta!

… kiinnostavaa vapaa-ajan
toimintaa, liikuntaa ja
luontokokemuksia
... luonnonystävien matkoja ja
kansainvälisiä tapaamisia
... laaja valikoima koulutusta ja
valmennusta
... säännöllistä tietoa teemoistamme useissa medioissa (jäsenlehti, uutiskirje, sosiaalinen media)
... sitoutuneen kansainvälisen nuorten kattojärjestön ja paikallisia nuorisojärjestöjä useissa
maissa
www.iynf.org

… yli 700 luonnonystävien taloa kaikkialla
maailmassa
www.naturefriendshouses.net

Perustamisestaan lähtien, vuodesta 1895, Luonnonystävät ovat puolustaneet vapaata pääsyä luontoon,
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta
sekä ympäristöstä huolehtimista. Monipuoliset
aktiviteettimme ovat meidän panoksemme lupaavan
tulevaisuuden toteuttamiseksi kaikille – ja kutsumme
sinut lämpimästi mukaan toimintaan!

Yhdessä lupaavan
tulevaisuuden
puolesta!
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Naturefriends International (NFI)
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Kansainvälinen, ekologinen ja
yhteiskunnallisesti valveutunut

Kestävä elämäntapa

Luonnonystävät – eteenpäin vievä voima

Näitä me kannatamme:

Noin 350 000 luonnonystävää yli 40
maassa tekevät Luonnonystävistä
yhden suurimmista yleishyödyllisistä
yhteisöistä koko maailmassa. Työmme painopiste on edistää ympäristön
ja yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Luontokokemuksia kaikille
Kaikkien ihmisten esteetön pääsy luontoon on
yksi päätavoitteistamme. Haluamme mahdollistaa
jokaiselle osallistumisen vapaa-ajan harrastuksiin
ja toteutamme pilottiprojekteja esteettömistä
luontokokemuksista.

Jäsenemme toimivat paikallisissa
ryhmissä ja kuuluvat yleensä kansallisiin yhdistyksiin.
Maailman Luonnonystävät on kansainvälinen kattojärjestö. Se on jäsenenä Green 10 -ryhmässä, joka toimii
Euroopan kymmenen suurimman ympäristöjärjestön
yhteisenä foorumina.

Kestävä matkailu
Kannatamme ekologisesti, yhteiskunnallisesti
ja kulttuurisesti kestävää turismin kehittämistä.
”Vuoden maisema” -kampanjalla tuemme hankkeita, joilla edistetään reilua, kumppanuuteen
perustuvaa turismia.

Me puolustamme:

Luonnon monimuotoisuuden suojelu
Järjestämme koulutusta luonnon
monimuotoisuudesta. Hankkeemme
kannustavat liikkumaan luontoa kunnioittaen.
Yksi niistä on ”Nature Trails”

ympäristön ja ihmisten kannalta oikeudenmukaista
turismia ja vapaa-ajan aktiviteetteja
luonto- ja kulttuuriarvojen suojelua
kansainvälisyyttä ja yhteisvastuuta

Ilmastonsuojelu ja
ilmasto-oikeudenmukaisuus
Me kannatamme ilmastonsuojelun
lisäämistä ja herätämme tietoisuutta
ilmastonmuutoksen globaaleista vaikutuksista.
Luonnonystävien ilmastorahaston tavoitteena on
lisätä ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja rahoittaa
ilmastoprojekteja mm. Afrikan köyhillä alueilla.
www.climatefund.nf-int.org

Monimuotoisuus ja kulttuurienvälinen
kanssakäyminen
Käynnistämme kulttuurienvälisiä projekteja.
Kannustamme ja puolustamme kaikkien ihmisten
toisiaan kunnioittavaa yhteiseloa.
Vahva kansalaisyhteiskunta
Edistämme sitoutumista kansalaisyhteiskuntaan
sekä sosiaalista ja ekologista vastuuta.

