Bærekraftsmålene i
Byen Vår Drammen
I Byen Vår Drammen ønsker vi å gjøre en innsats for å redde verden – litt. Derfor har vi valgt ut 6
av FNs bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss å satse på.

Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold
-

Ha trygge, rene og tilgjengelige sanitetsforhold på alle
arrangementer.
Gi alle som oppholder seg på arrangementene tilgang til
rent drikkevann.

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
-

Støtte opp om lokalt næringsliv.
Benytte seg av varer og tjenester som er produsert og/eller
tilbys lokalt.
Fremme lokale kulturelle aktører.

Bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet
-

-

Skape tilgjengelighet til arrangementer for alle uten hensyn
til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal
opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.
Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant
annet ved å fremme tiltak som er egnet til å nå dette målet.

Bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og samfunn
-

Skjerme naturen for unødvendige påkjenninger i forbindelse
med arrangementer.
Sørge for at avfallet blir håndtert på en trygg og forsvarlig
måte samt at det resirkuleres.
Styrke innsatsen for å verne om og sikre kultur- og naturarv.

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
-

-

Redusere matsvinn i drift og spesielt for arrangementene.
Nullutslipp av kjemikalier, olje og annet avfall til luft, vann
og jord.
Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud,
reduksjon, gjenvinning og ombruk.
Stimulere interessenter som partnere, sponsorer,
leverandører, gjester, kommune og næringsliv for øvrig til å
innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere
informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.
Bruke organisasjonens posisjon til å spre informasjon og
kunnskap om en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i
harmoni med naturen.

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene
-

-

Styrke det lokale og regionale partnerskapet for bærekraftig
utvikling, som følges opp av partnerskap mellom flere
interessenter med sikte på å mobilisere og dele kunnskap,
ekspertise, teknologi og finansielle ressurser for å bidra til at
bærekraftsmålene oppnås.
Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile
samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og
ressursstrategier.

