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ÖSTERSJÖUTMANINGEN: 
FEM VÅGOR AV HANDLING FÖR ÖSTERSJÖN
 
Vi bjuder in aktörer kring Östersjön för att skydda vårt gemensamma hav. På samma gång ber vi aktörerna att ansluta sig till Östersjöutmaningens omfattande nätverk, där medlemmarna delar information, förverkligar projekt och lär sig tillsammans för att förbättra tillståndet i våra lokala vattendrag. Tillsammans förverkligar vi vår vision om ett rent, produktivt och gemensamt Östersjön. 
 
Helsingfors och Åbo stad, initiativtagare för Östersjöutmaningen 
 
VÅR GEMENSAMMA VISION 
Östersjön - ett rent, produktivt och gemensamt hav
GEMENSAMMA UTMANINGAR 
Ett rent Östersjön är ett produktivt Östersjön. Vi är medvetna om utmaningarna med att använda havet för olika ändamål och samtidigt förbättra dess tillstånd. Vi utmanar oss själva och vår organisation att arbeta för Österjöns välmående och att förstärka känslan av delaktighet i och ansvar för våra lokala vattendrag.  
VÅR GEMENSAMMA RESPONS 
För att minska den belastning som vår egen verksamhet förorsakar på Östersjön och för att stöda havets återhämtning, antar vi den gemensamma utmaningen, med frivilliga åtgärder utöver de krav som lagen och vår kärnverksamhet ställer.  
 
VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR
För att förverkliga vår vision förbinder vi oss till följande gemensamma målsättningar:
 
1.          Klara kustvatten 
         Vi förbinder oss att minska läckaget av näringsämnena fosfor och kväve från olika källor som         belastar och eutrofierar våra vattendrag och Östersjön.
2.          En välmående havsnatur
         Vi förbinder oss att minska halten av skadliga ämnen, nedskräpning och buller i havsomgivningen         och vi främjar hållbar användning av havet.
3.          En ren och trygg sjöfart
         Vi förbinder oss att minska och förebygga vatten- och luftutsläpp från olika fartyg, samt att         säkerställa att olje- och kemikalieolyckor förebyggs i tillräcklig grad.
 
4.          En planmässig användning av vattenområden
         Vi förbinder oss att beakta förändringar både i miljön och i mänsklig aktivitet vid planeringen av
         vattenområdenas användning. Dessutom främjar vi synergieffekterna av olika användningsformer         samt förebygger eventuella kommande intressekonflikter.
 
5.          Ett aktivt Östersjömedborgarskap
         Vi förbinder oss att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och om hur man kan förbättra det.         Vi lyfter även fram kopplingen mellan havets tillstånd, konkurrenskraft och möjligheterna att dra         ekonomisk nytta av havet. Dessutom förstärker vi erfarenheterna av och delaktigheten i         Östersjöfrågor hos olika aktörer.
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MED VÅRA UNDERSKRIFTER BEKRÄFTAR VI ATT VÅR ORGANISATION ANTAR UTMANINGEN, GÅR MED I ÖSTERSJÖUTMANINGENS NÄTVERK OCH FÖRBINDER OSS FÖR PERIODEN 2014 -2018: 
1. 	att jobba för vår gemensamma vision,
2. 	att under de kommande 12 månaderna påbörja en eller flera Östersjöåtgärder som är
	kopplade till följande teman, och att sedan komplettera det egna Östersjöåtgärds-
	programmet med nya åtgärder
a. Klara kustvatten
Våra åtgärder:
b. En välmående havsnatur 
Våra åtgärder:
c. En ren och trygg sjöfart 
Våra åtgärder:
d. En planmässig användning av vattenområden 
Våra åtgärder:
e. Ett aktivt Östersjömedborgarskap
Våra åtgärder:
3.          samt att meddela Östersjöutmaningens sekretariat om hur arbetet fortskrider efter         12 månader, och i fortsättningen på begäran.
Underskrifter
Ort
Datum
Returadressen för blanketten och mera information om Östersjöutmaningen finns på vår webbplats www.ostersjoutmaningen.net
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