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Berätta vad er kommun gör för att minska sin klimatpåverkan och delta i ett spännande globalt
sammanhang. Genom WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge (OPCC) har din kommun chansen att
bli en av många ambitiösa deltagare i den etablerade och uppskattade utmaningen – och kanske även sluta
som vinnare!
Nuvarande omgång 2017-2018 är inne i sluttampen på anmälningsfasen. Fram till 29 september ﬁnns det möjlighet för
städer och kommuner gå med i utmaningen vars ﬁnal under 2018 korar en global vinnare, samt ﬁnalister och nationella
vinnare i varje deltagarland. Förra årets svenska vinnare Umeå tog hem titeln Årets klimatstad i hård konkurrens med
ﬁnalisterna Eskilstuna och Lund som alla imponerade på den internationella juryn. Umeå belönades för sin förmåga att
omsätta sin klimatstrategi till konkret handling och engagera kommunens invånare och företag.

Hållbar mobilitet nytt tema
Denna omgång har tema mobilitet. Hållbar mobilitet är en nyckelfaktor för att skapa hälsosamma och attraktiva
stadsmiljöer och kan innefatta allt från bilpooler, satsningar på kommunal traﬁk eller elbilar, samt innovativa sätt att få ﬂer
att cykla. Miljövänliga transporter är en viktig del i att minska utsläppen i städer och att bygga en klimatsäker
samhällsplanering.

I WWFs nya ﬁlm om mobilitet får du veta vad städer som Paris och Mexico City har gjort för att förbättra kollektivtraﬁken
och få ﬂer att cykla i städerna. En lärdom i ﬁlmen är hur staden aldrig kan lyckas själv utan behöver acceptans och stöd
från sina invånare. Hållbar mobilitet är resultatet av samverkan mellan ﬂera aktörer inklusive stöd från stadens invånare.

Varför delta i WWFs stadsutmaning?
Fördelarna med att kliva på tåget är många. One Planet City Challenge är världens största och längst pågående
stadsutmaning och i denna omgång deltar städer från 30 länder. Genom att delta får er kommun möjlighet att utveckla
det lokala klimat- och hållbarhetsarbetet i samverkan med andra progressiva städer.

”En lärdom i ﬁlmen är hur staden aldrig kan lyckas själv utan behöver acceptans och stöd från sina
invånare. Hållbar mobilitet är resultatet av samverkan mellan ﬂera aktörer inklusive stöd från stadens
invånare.”

Genom att rapportera i en transparent och internationellt erkänd plattform kan ni kartlägga era lokala utmaningar och
samtidigt inspireras av andra städers arbete. Vad har er kommun för planer inom exempelvis klimatanpassning,
transporter, och andra nyckelfrågor för en levande stadsmiljö? Detta kunskapsutbyte på både nationell och internationell
nivå värderas högt bland deltagare som genom OPCC blir del i ett hedervärt klimatledarskap.
Dessutom erbjuder WWF ett attraktivt kommunikationspaket kopplad till medverkan samt ger support till och feedback
på rapporteringen.

Städer nyckelaktörer för att nå Parisavtalet
Parisavtalet var en milstolpe för klimatet – att så många länder enades om mål för utsläppsminskningar var en
diplomatisk trumf. Men det är nu det viktiga och spännande arbetet börjar, när vi alla ska hjälpas åt att uppnå målen.
Städerna har en nyckelroll, de står för lejonparten av de globala utsläppen men det är också i städerna som många
innovationer och framsteg görs. Och det ﬁnns allt att tjäna på att samarbeta.
Missa inte chansen! Anmäl intresse och bli del av ett nätverk av städer som möts i viljan att gå i främsta ledet i
klimatomställningen, enade i ambitionen att möta Parisavtalet. Läs mer om hur det går till att delta i One Planet City
Challenge 2018 här.

