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Sammen er vi miljøhovedstaden
EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre byer.
Det plasserer Oslo på kartet som en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer,
og viser at vi har tatt på oss ledertrøyen i det grønne skiftet.

Miljøhovedstadsåret er hele Oslos år
At Oslo vant er et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen. Det er også et
resultat av at Oslo har et innovativt næringsliv som ønsker det
grønne skiftet velkommen, et bredt spekter av grasrotorganisasjoner som engasjerer befolkningen og solide kunnskapsmiljøer som leverer nye løsninger og driver oss stadig fremover.
Godt samarbeid med statlige myndigheter og med gode naboer
i Osloregionen er også avgjørende for å lykkes. Og sist, men
ikke minst: Oslo har engasjerte innbyggere som med sine hverdagsvalg bidrar positivt til byen.
Oslos styrke er den korte avstanden og det nære samarbeidet
mellom ulike samfunnsaktører og myndighetene. Sammen gjør
vi ord til handling og oppnår resultater raskt.
Vi inviterer byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å skrive under på en programerklæring, om hvordan
vi skal bruke året som europeisk miljøhovedstad til å fortsette
oppgraderingen av byen vår.

Sammen skal vi:						
				
1 fremme Oslo som rollemodell for andre byer, dele erfaringer
og vise frem gode miljøløsninger, og gjøre Oslo bedre kjent
som en internasjonalt ledende miljøby
2 løfte frem mennesker og miljøer som med sin innsats og
kreativitet bidrar til å finne løsninger, endre kurs og ta grep
3 vise frem Oslofolks kjærlighet til parkene, øyene, Marka,
elvene og et rent bymiljø, som har gjort at vi har tatt vare
på miljøverdier i verdensklasse
4 vise frem folkets grønne skifte, viljen til endring og til å ta
gode miljøvalg
5 engasjere hele befolkningen i miljøhovedstadsåret,
med særlig fokus på barn og unge
6 støtte grønne initiativer som skaper sosial inkludering
7 styrke byens innovative og klimavennlige næringsliv,
og synliggjøre deres sentrale rolle i å skape fremtidsbyen
8 løfte frem kunnskapsmiljøene som bidrar med ny viten,
løsninger og fremtidsvisjoner
9 synliggjøre grasrotorganisasjonenes innsats og betydning
for byen og borgerne
10 styrke oppslutningen om fortsatt ambisiøse miljø- og
klimamål
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