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Teemme tämän yhdessä
Kestävän kehityksen tulee olla luonnollinen osa kaikesta siitä,
mitä teemme. Meillä on oikeus voida hyvin ja elää turvallista,
mielekästä elämää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tämä
koskee kaikkia ihmisiä koko maailmassa. Meidän on yhdessä
löydettävä kestäviä ratkaisuja hyvää elämää varten
planeettamme asettamissa rajoissa.
Tämä on lyhennetty versio ohjelmasta ”Vårt hållbara Örebro”
(Kestävä Örebromme), Örebron kunnan ohjelmasta kestävää
kehitystä varten. Ohjelma kokonaisuudessaan kuvaa poliittista
tahdonsuunnan ilmaisua, arvoperustaa sekä Örebron kunnan
kestävän yhteiskuntakehityksen tavoitteita vuoteen 2050 asti,
välitavoitteena vuosi 2030.*
Ohjelma on sekä tuki että kannustin kunnan
hallinnoille ja yrityksille ja myös kaikille muille,
jotka elävät ja toimivat Örebron kunnassa.
Sen lähtökohtana on Agenda 2030
ja YK:n 17 globaalia kestävän
kehityksen tavoitetta.
Työskentelyn ja toiminta kestävästi
työpaikoilla ja yksityishenkilönä tulee
olla itsestään selvää. Olemme
päättäneet Örebron kunnassa
integroida muutoksen kestävään
yhteiskuntaan normaaliin ohjaukseen
ja johtajuuteen.

* Örebron kunnan kestävän kehityksen ohjelma ”Kestävä Örebromme. Kehityksen
työjärjestys tavoitteineen vuodelle 2050 ja osatavoitteineen vuodelle 2030.” on
luettavissa ja ladattavissa verkkosivustolta orebro.se/varthallbaraorebro

Kestävän kehityksen
ohjelma
Örebron kunnan kestävän kehityksen ohjelmasta on tehty poliittinen
päätös, ja se sisältää yleisiä sekä pitkän tähtäimen tavoitteita vuoteen
2050 asti ja 51 osatavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet kattavat
muun muassa kestävän kehityksen globaalit tavoitteet, Agendan 30.
Ohjelma osoittaa, mihin suuntaan ja millä nopeudella Örebron kunnan
tulee kehittyä tulevaisuudessa.
Ohjelman tarkoituksena on osoittaa ja havainnollistaa se tapa, jolla Örebron
kunta maantieteellisenä alueena voi kehittyä vuosiin 2030 ja 2050 mennessä.

Ympäröivä maailma
vaikuttaa meihin Örebrossa
asuviin – ja me vaikutamme
ympäröivään maailmaan.
Vahva kumppanuus yhteiskunnan eri toimijoiden välillä on tärkeää
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Örebron kunnassa on siirtyminen kestävään yhteiskuntaan integroitu
käytössä olevaan ohjaus- ja johtamisjärjestelmään. Kestävän kehityksen
ohjelma, yleiskaava ja kunnan vuosittainen budjetti muodostavat
Örebron kunnan ohjausjärjestelmän.
Tavoitteiden ja priorisointien, jotka osoitetaan kuntakonsernin
vuosittaisessa budjetissa ja liiketoimintasuunnitelmissa tulee selvästi
myötävaikuttaa kestävän kehityksen suunnitelmien saavuttamiseen
ilmoitetun aikataulun sisällä. Seuraamme kuntakonsernin toimintaa
Agenda 2030 -sitoumusten mukaisesti; tarkasti, näyttöön perustuvasti
ja ajankohtaisten ja luotettavien tietojen tuella.
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Työskentelemme tietopohjaisesti, mikä merkitsee, että sekä tavoitteet että
menettelytavat perustuvat tieteelliseen perustaan. Meidän pitää myös
vahvistaa kuntamme kapasiteettia sisäisellä osaamisen kehittämisellä.

Tavoitteemme

Kestävän Örebromme tavoitteet on lajiteltu kuuteen tavoitealueeseen,
jotka esitellään myöhemmin tässä artikkelissa, ja ne on luettavissa
kokonaisuudessaan kestävän kehityksen ohjelman täydellisenä versiona
sivustolta orebro.se/varthallbaraorebro
Yleistavoitteet vuoteen 2050 mennessä

Vuonna 2050 Örebron kunnan asukkaat elävät hyvää elämää oman
rajatun osuutensa puitteissa maapallon resursseista. Tämä merkitsee, että
ihmisoikeudet taataan ja perustarpeet täytetään Örebron kunnan
asukkaille ja ettei ekojärjestelmää ylikuormiteta samalla kun eletään
kiertotaloudessa. Kolme yleistavoitetta on hyväksytty.

Kansanterveys
Vuonna 2050 on tasavertaisuus ja -arvoisuus terveydessä
ja hyvinvoinnissa saavutettu kaikille kaikissa ikäryhmissä.

Ilmasto
Vuonna 2050 Örebron kunta on maantieteellisenä alueena
ilmastopositiivinen.

Ekologinen jalanjälki
Vuonna 2050 on ekologinen jalanjälki sekä Örebron
kunnankonsernilta että Örebron kunnalta
maantieteellisenä alueena korkeintaan yksi (1) maapallo.
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Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Kestävä kehitys merkitsee ihmiskunnan tämänhetkisten tarpeiden
täyttämistä vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää
omia tarpeitaan. Meillä tulee myös olla valmius ja kyky käsitellä niitä
koettelemuksia ja kriisejä, joita tulemme kohtaamaan.
Kestävyys muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: sosiaalisesta,
ekologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä.
Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys merkitsee pitkällä tähtäimellä vakaan
ja dynaamisen yhteiskunnan rakentamista. Siinä täytetään
perustavaa laatua olevat inhimilliset tarpeet ja taataan
oikeudet ihmisoikeuksien ja kaikkien ihmisten tasaarvoisuuden pohjalta. Kaikkia tulee kohdella
kunnioituksella riippumatta heidän sukupuolestaan,
iästään, etnisestä taustastaan, uskonkäsityksestään,
seksuaalisesta suuntautumisestaan, toimintakyvystään,
sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan.
Ekologinen kestävyys

Ekologisessa kestävyydessä on kyse maapallon resurssien
taloudellisesta käytöstä siten, että niitä riittää kaikille nyt
ja tulevaisuudessa. Luonnon voimavarojen käytön ja
ilmastovaikutuksen tulee olla tasolla, joka ei vaaranna
planeetan elämää ylläpitävää järjestelmää.

Taloudellinen kestävyys

Talous on eräs kestävän yhteiskuntakehityksen väline.
Taloudellisessa kestävyydessä on kyse taloudellisten
resurssien käyttämisestä tehokkaasti tavalla, joka edistää
ihmisten ja ympäristön elämää.
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Agenda 2030 – globaalinen voimien kokoaminen
YK hyväksyi Agenda 2030:n vuonna 2015, ja siihen sisältyy 17 globaalia
kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on puolestaan jaettu 169
osatavoitteeseen. Tavoitteet on integroitu ja ne ovat jakamattomia,
mikä merkitsee, ettei mitään tavoitetta saa saavuttaa jonkin toisen
kustannuksella – onnistumista vaaditaan kaikilla alueilla.
Agendan tavoitteena on se, että vuoteen 2030 mennessä pitää suorittaa
toimenpiteitä ilmastonmuutoksia vastaan, poistaa äärimmäinen köyhyys,
vähentää epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia sekä edistää rauhaa
ja oikeudenmukaisuutta.
Agenda, joka on kaikkien aikojen kunnianhimoisin tavoite, on
yleismaailmallinen – ketään ei tule jättää sen ulkopuolelle. Kaikilla
mailla tulee olla yhteinen vastuu siihen myötävaikuttamiseen omista
edellytyksistään lähtien.

Aikaa on vähän, mikä
edellyttää, että maailman maat
käsittelevät haasteita yhdessä.
Ruotsin valtiopäivät ja hallitus ovat päättäneet, että Ruotsin tulee olla
maailmanjohtaja Agenda 2030:ssä. Suuri vastuu tästä on kunnilla ja
alueilla, koska noin 60 % osatavoitteista sijaitsee heidän omilla alueillaan.

Örebron kunnan kestävän kehityksen
tavoitealueet
Örebron kunnan yleiset ja pitkän tähtäimen tavoitteet on ryhmitelty 6
tavoitealueeseen.
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1. ÖREBRO TÄYDESSÄ
VOIMASSAAN
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Kyseessä on tasa-arvoinen ja -vertainen yhteiskunta. Kun kaikkien
ihmisten perustavaa laatua olevat tarpeet ja oikeudet on tyydytetty, on
edellytyksiä demokraattisille, rauhallisille ja osallistaville yhteiskunnille.
Örebron kunnassa tulee olla vuoteen 2050 mennessä edellytykset tasaarvoisille ja -vertaisille kasvu- ja elinehdoille. Ihmisoikeuksia kunnioitetaan
ja kaikki asukkaat tuntevat tulevaisuudenuskoa, osallisuutta ja luottamusta
sekä heillä on valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan ja omaan
elämäänsä.

Tavoitealueella on 10 osatavoitetta vuoteen 2030
mennessä. Esimerkiksi se, että tulopohjainen
epätasa-arvo naisten ja miesten välillä on
puolitettu, lähtökohtana vuoden 2020 tilanne.
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2. OPPIMINEN, KOULUTUS
JA TYÖ KAUTTA ELÄMÄN
AJAN ÖREBROSSA
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Kyseessä on tasa-arvoinen ja hyvälaatuinen koulutus kaikille, koko elämän
kestävä oppiminen ja koulutus. Alueessa on kyse myös tyydyttävästä ja
mielekkäästä koulutuksesta sekä innovaatiosta ja elinkeinoelämän
kehityksestä kestävää yhteiskunnan kehitystä varten.
Vuoteen 2050 mennessä on luotu hyviä edellytyksiä oppimiseen,
koulutukseen ja työhön koko elämän ajaksi. Kaikilla on mahdollisuus
kehittää tietojaan ja osaamistaan, mikä johtaa töihin ja kehittää
elinkeinoelämää.

Tavoitealueella on 6 osatavoitetta vuoteen 2030
mennessä. Esimerkiksi on edellytyksiä innovatiiviselle
uudistumiselle kestävässä yhteiskunnan kehityksessä
sekä kunnankonsernin sisällä että yhteistyössä julkisen
sektorin, elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja
korkeakoulujen kanssa.
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3. TURVALLINEN JA
HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE
ÖREBROSSA
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Kyse on siitä, ettei ketään jätetä kehityksen ulkopuolelle ja että asukkaat,
joilla on erityistarpeita, saavat mahdollisuuden saavuttaa täyden
potentiaalinsa. Tähän sisältyvät tukitoimet ja ratkaisut henkilöille heidän
tarpeidensa mukaisesti, mutta lähtökohtana on, että tavoitealueet 1 ja 2
on myös jo saavutettu.
Vuoteen 2050 mennessä kaikilla on mahdollisuus saavuttaa täysi
potentiaalinsa omista edellytyksistään, tarpeistaan ja oikeuksistaan.
Ketään ei jätetä kehityksen ulkopuolelle, ja lasten oikeudet varmistetaan
aina.
Kaikille, joilla on väli- tai pitkäaikainen tuen tai toimenpiteiden tarve
kunnalta, tarjotaan tasavertaisia ja -arvoisia hyvinvointipalveluja, jotka
edistävät osallistamista ja itsenäistä elämää. Jokainen henkilö on osallinen
omien hyvinvointipalvelujensa muotoilemisessa parhaan mahdollisen
terveyden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Tavoitealueella on 4 osatavoitetta vuoteen 2030
mennessä. Esimerkiksi toimintarajoitteisten
henkilöiden erot vaikutettavissa olevaan terveyteen
tulee puolittaa lähtökohdasta vuosi 2020 lähtien.
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4. ÖREBRO LUO
ELINYMPÄRISTÖJÄ
HYVÄLLE
ELÄMÄNLAADULLE
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Kyse on tilallisista rakenteista, jotka yhdessä tekevät kunnan taajamista ja
maaseudusta osallistavia, turvallisia, vastustuskykyisiä ja kestäviä.
Fyysisellä suunnittelulla, kestävällä hallinnolla ja elinympäristöjemme
kehityksellä luodaan kestäviä asutusrakenteita ja infrastruktuureja
samalla kun maa- ja vesialueiden taloudellinen hoito on korkealuokkaista.
Vuoteen 2050 mennessä on vahvistettu yhteistyötä Örebron kaupungin
sisällä sekä sen ja kunnan taajamien ja maaseudun sekä muiden alueiden
välillä. Tämä myötävaikuttaa siihen, että Örebron kunta on yhtenäinen,
monitoiminen ja rikassisältöinen kunta, joka vastaa tarpeita ja elintapoja
ajan mittaan.

Tavoitealueella on 12 osatavoitetta vuoteen 2030
mennessä. Silloin pitää esimerkiksi asutetun alueen
ympäristön kaupungin taajamissa,
yhteisvaikutuksessa viheraluerakenteiden ja sen
ekojärjestelmän palveluiden kanssa myötävaikuttaa
yhteiskuntaan, joka on hyvin varustettu selviämään
ilmastonmuutosten meille aiheuttamista haasteista.
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5. ILMASTOPOSITIIVINEN
ÖREBRO TERVEINE EKOJÄRJESTELMINEEN JA
HYVINE BIOLOGISINE
MONIMUOTOISUUKSINEEN
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Kyse on vähentyneestä ilmastovaikutuksesta, kestävästä vesi- ja
elintarvikehuollosta sekä siitä, että maata, vettä ja luonnon voimavaroja
käytetään ja hallinnoidaan ekologisesti kestävällä tavalla siten, että
biologinen monimuotoisuus maisemissa vahvistuu ja ympäristötavoitteet
saavutetaan.
Vuoteen 2050 mennessä Örebron kunnasta on tullut ilmastopositiivinen
kunta hyvinvoivine ekojärjestelmineen ja hyvine biologisine
monimuotoisuuksineen. Voimavarojen käyttö on kestävää ja
ilmastokuormitus henkilöä kohti on tasolla, joka, jos sitä sovelletaan
globaalisti, ei vaaranna maapallon ilmastoa.

Tavoitealueella on 13 osatavoitetta vuoteen 2030
mennessä. Esimerkiksi Örebron kunta myötävaikuttaa
elintarvikehuollon kestävään järjestelmään, jossa
kotimaisten elintarvikkeiden kulutus on lisääntynyt ja
paikallinen tuotanto on varmistettu.
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6. KESTÄVÄ JA
RESURSSITEHOKAS
ÖREBRO
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Kyse on voimavaroista ja resurssitehokkaana olemisesta, samoin
välttämättömästä muutoksesta yhteiskunnallisesti hyödylliseen ja
kiertävään talouteen. Tavoitealueella käsitellään sekä sosiaalisia,
taloudellisia ja ekologisia voimavaroja.
Vuoteen 2050 mennessä on ekologinen jalanjälki sekä Örebron
kunnankonsernista että Örebron kunnasta maantieteellisenä alueena
korkeintaan yksi maapallo. Örebron kunnan tuotanto- ja kulutusmalli
perustuu kiertotalouteen. Olemassa olevia resursseja huolletaan, jaetaan
ja käytetään uudelleen samalla kun materiaalia kierrätetään. Uusien
tavaroiden ja palveluiden kulutus on kestävää siten, ettei tuotanto
muodosta uhkaa ekojärjestelmille tai ihmisten terveydelle ja oikeuksille.
Kunnankonsernin työntekijät ovat tärkeä resurssi, jolle annetaan oikeus
edellytyksiin ja mahdollisuuksiin kehittyä.

Tavoitealueella on 6 osatavoitetta vuoteen 2030
mennessä. Esimerkiksi ruokahävikin tulee olla
mitätön ja välttämättömät ruoka- ja
pakkausjätteet kierrätetään.
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Tämä on lyhennetty versio Kestävä Örebromme
-ohjelmasta, joka on Örebron kunnan kestävän
kehityksen ohjelma. Ohjelma kuvaa poliittisen
tahdon suunnanilmausta, arvoperustaamme
sekä Örebron kunnan - maantieteellisenä
alueena - kestävän yhteiskuntakehityksen
tavoitteita vuoteen 2050 asti.
Kestävä Örebromme -ohjelman tavoitteet
innostavat, tukevat ja antavat meille ne
kannustimet, joita tarvitsemme
myötävaikuttaaksemme koko maailmaa
koskevaan kestävään muutokseen.

Teemme tämän yhdessä!
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