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Nu är det klart! Sydkoreas huvudstad Seoul är vinnaren i Världsnaturfonden WWFs stadsutmaning Earth
Hour City Challenge (EHCC) 2014-2015, och tar över kronan som ny Global Earth Hour Capital. Folkets röst i
kampanjen We love cities gick till Balikpapan i Indonesien.
– Seoul prisas för sina ambitiösa initiativ att minska utsläppen av växthusgaser med 10 miljoner ton och öka
självförsörjningen av el till 20 procent år 2020, säger Carina Borgström-Hansson, globalt ansvarig för Earth
Hour City Challenge.
I det här sista inlägget i bloggen om EHCC kan vi berätta att den internationella expertjuryn imponerades av Seouls
övergripande strategi för att hantera klimatförändringarna och ambitionen att skala upp användningen av förnybar energi.
– Många satsningar pågår för ökad produktion av sol- och förnybar energi, miljövänliga bränslen, ﬂer bussﬁler och
samåkningsprogram. Staden kan bli en förebild för världens växande storstäder både i Sydostasien och i övriga världen,
inte minst i utvecklingsländer, enligt Carina Borgström-Hansson.

ETT KÄRNKRAFTVERK MINDRE
Seouls borgmästare Park Won-soon har drivit på för att installera solcellsanläggningar på 10 000 oﬀentliga byggnader,
skolor och kontorshotell i Sunlight City-projektet. Det är en av tio aktionsplaner som ingår i en energiomställning som fått
namnet One Less Nuclear Power Plant och har målet att genom produktion av förnybar energi och stora
energibesparingar minska beroendet av el från kärnkraft och fossila bränslen med motsvarande ungefär två
kärnreaktorer till 2020. På sommaren är det vanligt med 30 graders värme och luftkonditioneringen slukar energi. Genom
energieﬀektivisering och att släppa på slips- och kavajtvånget på sommaren satsar staden på att spara mycket energi.
Andra åtgärder inkluderar investeringar i sol- och vindkraftverk, energieﬀektiviseringar av byggnader, installation av
smart belysning, utbyggnad av ett smart elnät, nya byggnormer, och gröna transporter.
Juryn ansåg att möjligheten till uppskalning av Seouls åtgärder visar hur viktigt det är att gå från modellprojekt till
storskaliga investeringar. Framstegen av städer som Seoul kan tjäna som exempel för nationella ledare när de möts
senare i år för de globala klimatförhandlingarna i Paris.

TAR UTMANINGEN PÅ ALLVAR
– Det ﬁnns ingen gräns för utmaningarna vi står inför i kampen mot klimatförändringarna och försvaret av världens
naturresurser. Städer spelar en viktig roll för att styra in världen mot en hållbar utveckling driven av förnybar energi, och

Seoul är ett inspirerande exempel på en stad som tar den här utmaningen på allvar, säger Marco Lambertini,
generalsekreterare för WWF International.
Prisutdelningen ägde rum den 9 april i Seoul på en konferens för hållbar stadsutveckling arrangerad av det internationella
nätverket av kommuner, Local Governments for Sustainability (ICLEI), som WWF har ett nära samarbete med genom
Earth Hour City Challenge. På konferensen prisades också den indonesiska staden Balikpapan, som vann den sociala
mediakampanjen We Love Cities och därmed utsågs till Most Loveable City 2015. Balikpapan var en av 47 ﬁnalister i
kampanjen, där mer än 200 000 människor röstade på sin favoritstad och skickade in tweets, foton, videor och förslag på
hur deras städer kan bli mer hållbara.

SEXTON FINALISTER TÄVLADE
Så många som 166 städer från 17 länder (inklusive tre städer från Tanzania med pilotstatus som var med utom tävlan)
deltog i Earth Hour City Challenge 2014-2015 som arrangerades för fjärde gången sedan 2011. Utsläpp, åtaganden och
åtgärder rapporteras till den gemensamma plattformen carbonn Climate Registry (cCR). En internationell expertjury
bedömer städernas arbete när det gäller klimatsmarta och hållbara lösningar för energi, boende och transporter – och
omställningen till förnybar och hållbar energiförsörjning. Seoul var en av 16 nationella vinnare och ﬁnalister, och de övriga
var: Belo Horizonte, Brasilien; Córdoba, Spanien; Evanston, USA; Göteborg, Sverige; Hatyai, Thailand; Jakarta,
Indonesien; Lahti, Finland; Montería, Colombia; Paris, Frankrike; Petaling Jaya, Malaysia; Puebla, Mexiko; City of
Singapore, Singapore; Thane, Indien; Tshwane, Sydafrika och Vancouver, Kanada.
Med både en ny Global Earth Hour Capital och en ny Most Loveable City utsedda för 2015 är det också dags för oss att
tacka för uppmärksamheten under året i den här bloggen om Earth Hour City Challenge. Vi ser nu fram emot att snart
starta nästa omgång av EHCC och välkomnar kommuner och städer från Sverige att delta. Läs mer på
www.panda.org/citychallenge eller www.wwf.se/ehcc. Välkommen till EHCC 2015-2016!

