Idéer för din Rider!
Artister för miljön har här samlat några hållbarhetsidéer inom olika områden som lätt kan klippas in i er
befintliga rider, beroende på typ av arrangemang. Texterna som du kan anpassa och brodera ut så att de
passar just dig som artist, innehåller relevanta krav som leder till en mer hållbar bransch och framtid.
Kom ihåg att du som artist är en förebild för många i din omgivning och med den välförtjänta
uppmärksamheten och popularitet du har som artist har följer en möjlighet att påverka samhället positivt.
Med många små åtgärder i det dagliga når vi tillsammans en stor effekt.
Vi ser i idag hur kraven på olika aktörer att hållbarhetsanpassa sin verksamhet ökar, och i oss närstående
branscher som möten- och event finns idag ett antal standarder för hållbarhet (ISO 20121, APEX,
Miljömärkt Event m.fl.). Gemensamt för dessa och allt framgångsrikt hållbarhetsarbete är kunskap. Artister
för Miljön arbetar kontinuerligt för att utbilda Sveriges artistkår i hållbarhet.
Välkommen på nästa utbildning! Se: artisterformiljon.se

Varför hållbara gig!
Samhället har aldrig tidigare förbrukat så mycket resurser eller skapat så mycket avfall; vi bidrar i ökande
takt till oåterkalleliga förändringar av extremt stora och komplexa system som vårt klimat och sprider i
princip okontrollerat kemikalier som påverkar våra egna hormonella system men också växt- och djurlivet.
Vi experimenterar glatt med naturen och överutnyttjar våra matreserver samtidigt som vi utarmar den
biologiska mångfalden. Därtill slösar vi på ett märkligt sätt med det vi dyrt producerat och slänger till
exempel upp mot häften av all mat som produceras i västvärlden.
Samtidigt sker mycket av denna vår utveckling så att vi på norra halvklotet kortsiktigt ökar vårt välstånd på
bekostnad av livskvaliteten för dem som lever i syd. Men gemensamt för hela planeten är att förtroendet i
samhället eroderas och vårt samhällsbygge hotas av egennytta och ökade klyftor, något som det visar sig
att alla förlorar på.
Slutsatsen blir lätt att vi inte kan fortsätta på detta sätt. Denna insikt sprider sig snabbt i alla delar av
samhället i takt med att den oroskänsla så många av oss har i magtrakten nu sakta börjar röra sig upp
mot hjärnan. Business as usual is no longer an option! helt enkelt.
Men lätt förlamas vi i vår vilja att bidra till förändring av känslan att ”vi är en så liten del av systemet” och
att ”våra åtgärder inte kan göra skillnad”. Inget kan vara mer fel. Det är just vi som individer som alla
tillsammans kan besluta oss för att vara en del av lösningen istället för problemen.
Denna unika möjlighet delar alla medborgare med politiker och ledare i näringslivet: att inte bara säkra sin
verksamhet inför framtiden utan också kraftfullt bygga in ett försprång för Sverige och vårt varumärke i
världen genom att i rätt takt börja röra sig mot en hållbar verksamhet. Helt enkelt säkra en bättre
livskvalitet nu och i framtiden.
Varsågod att använda detta i sin helhet eller att klippa och klistra in i din egen rider, efter behag
(ange källa: Artister för Miljön).
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Berättelsen
Vi rekommenderar att ni som arrangörer väljer att berätta om ert hållbarhetsarbete för publiken. Använd
gärna flera olika kanaler. Bra exempel på att tydliggöra sitt engagemang och arbete är att Svanenmärka
sig, följa ISO 20121, Miljömärkt event eller annat tredjepartskontrollerat system.

Bokning och tillresande
Vid biljettbokningstillfälle skall transport med lokaltrafik lyftas fram. Upplevelsepaket skall alltid som första
val ha tågtransport. Hotell som rekommenderas skall vara Svanenmärkta. Det skall tydligt framgå hur man
bokar för den som har behov av tillgänglighetsanpassat besök. Bokning skall vara tillgänglig på svenska
och engelska. Gärna system med e-ticket. Eventuella taxisamarbeten skall prioritera miljötaxi.

Säkerhet
System för systematisk brandskyddskontroll skall vara i drift. Alla nödutgångar skall vara tydligt utmärkta,
fria och lättöppnade. Återsamlingsplats skall vara tydligt angiven. God tillgång på synligt placerade testade
brandsläckare. Första hjälpen utrustning skall finnas. Hjärtstartare är ett bra komplement. Nolltolerans mot
illegala droger skall gälla.

Crew och volontärer
Avtalslön och goda arbetsförhållanden skall gälla. Mångfald välkomnas och volontärer kan gärna
rekryteras från kreativa utbildningar eller bland personer med rehabiliteringsbehov eller arbetssökande.
Vakter skall vara auktoriserade eller godkända. Minst en medarbetare med första hjälpen utbildning skall
vara i tjänst. Personer som serverar alkohol skall kunna alkohollagen. Alla medarbetare skall vara väl
informerade om brand och utrymningsrutiner. Alla bör ha någon form av kunskap inom hållbarhet, denna
lilla gratis resurs kan vara basen: http://youtu.be/UwXRjbtkEek

Mat och dryck
God mat av bra kvalitet med stor andel vegetariskt. Lokalt producerad mat med säsongsvariation skall
eftersträvas. Bra utbud av ekologiskt och Fairtradeprodukter. Matens serveras med ett minimum av
engångsartiklar och i förekommande fall ej plastbaserade. Retursystem för flergångsplastglas och flaskor
för dryck. Fatöl och läsk i tappsystem prioriteras. Buteljerat vatten skall ej finnas. Vattenstationer för
påfyllning av egna flaskor skall finnas. System för återvinning av organiskt avfall. Alla
serveringsutrymmen inne och ute skall vara rökfria.
Loger, resa och boende
Vi reser hest med tåg och lokaltrafik eller miljötaxi och bor på Svanenmärkta hotell. I vår loge skall fri Wifi
finnas men inget engångsmaterial och flaskvatten skall vara ersatt av kranvatten i karaff.

Scen och Salong
Hörslinga och skall finnas. Handikapplatser skall vara VIP och enkelt tillgängliga. Handikapptoalett skall
finnas. Synskadade skall erbjudas assistans vid entrén. Eventuella blommor och uppskattning ersätts
gärna med bidrag till (fyll här i lämplig mottagare ni valt att stödja) vilket jag/vi kommer att annonsera från
scen. Om ni vill ge blommor så välj gärna Fairtrademärkta och utan plast- eller cellofanomslag.
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Omgivningar
Använd gärna Svanenmärkt städbolag. Vid campingmöjligheter skall pantsystem finnas för att undvika
”engångstält”. Erbjud gärna fri Wifi. System för kontinuerlig kontroll av toalettstädning skall vara i bruk.
Rökning skall vara förbjuden på hela området, inne samt ute. Anpassad trevlig rökplats med askkoppar
kan gärna erbjudas.

Återvinning
Återvinning bland publik och bakom kulisserna skall ske i minst 5 fraktioner (papper, plast, returburkar &
flaskor m.m.). Bra om statistik på volymer kan följas.

Energi
LED ljus skall prioriteras vid nyinköp och inhyrning. Dieselelverk får ej användas och Bra Miljövalmärkt el
är ett önskemål. Tomgångskörningsförbud för leveranser skall gälla.

Försäljning
Promotionprodukter skall vara godkända av oss eller vara av uppenbar lokal produktion och god kvalitet.

Välkomna att lägga till mer och dela gärna dessa förslag med alla andra medlemmar på vår
Facebook sida www.facebook.com/ArtisterForMiljon
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