Dlaczego Cele Zrównoważonego Rozwoju
są tak ważne dla każdego człowieka?
Świat stoi w obliczu ogromnych wyzwań, począwszy od szeroko rozpowszechnionego
ubóstwa, zwiększających się nierówności, braku szans na prowadzenie lepszego życia
w dobrobycie, po zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i degradację środowiska.
Obecnie na świecie:
- ponad 800 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie,
- co dziewiąta osoba na świecie cierpi z powodu głodu,
- ponad 1 miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody,
- ponad 200 milionów cierpi z powodu bezrobocia,
- co drugie dziecko nie chodzi do szkoły na terenach objętych konfliktami zbrojnymi,
- ponad 750 milionów ludzi to analfabeci,
- ponad 250 milionów osób to migranci,
- 130 milionów ludzi, aby przeżyć potrzebuje pomocy humanitarnej.
Kryzys humanitarny na świecie osiągnął już niespotykaną dotąd skalę i przekracza granice
państw.
Musimy zmienić świat na lepsze, tak aby każdy człowiek mógł godnie żyć w poczuciu
bezpieczeństwa oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. We wrześniu 2015 r. na Szczycie
Zrównoważonego Rozwoju światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju zawierającą siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, które mają
być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie. Agenda i Cele są niczym innym jak
planem rozwoju świata, realizowanym przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się,
jak i rozwinięte. Budową świata bez głodu i ubóstwa, w którym ludzie będą równi i wszyscy
będą korzystać z osiągnięć rozwojowych.
Cele Zrównoważonego Rozwoju skupiają się na ludziach i dobrobycie, naszej planecie i pokoju
oraz globalnym partnerstwie. Nie ma zrównoważonego rozwoju bez pokoju, tak jak nie ma
pokoju bez zrównoważonego rozwoju. Musimy działać na wszystkich płaszczyznach - nie da
się wyeliminować głodu bez zapewnienia pokoju i zwalczania zmian klimatycznych; nie będzie
równości płci, jeśli wszystkim nie zapewni się dostępu do edukacji. Bieda to coś więcej niż brak
przychodów i środków potrzebnych do życia. Bieda to głód, niedożywienie, ograniczony

dostęp do edukacji i podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie oraz brak
udziału w procesie decyzyjnym.
Cele Zrównoważonego Rozwoju mają przekształcić świat na lepsze. Żadna osoba, żaden
region, kraj czy grupa ludzi nie może zostać pominięta. Zrównoważone Cele Rozwoju są dla
wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo i głód; zdrowie i edukacja; równość płci;
dostęp do wody i energii; praca i wzrost ekonomiczny; przemysł i infrastruktura; nierówność
w krajach i między krajami; zrównoważone miasta; konsumpcja i produkcja, zmiany
klimatyczne, ochrona mórz i oceanów; ochrona lasów i bioróżnorodność; sprawiedliwe,
pokojowe i inkluzywne społeczeństwa oraz rewitalizacja globalnego partnerstwa.
To poszczególne państwa decydują, które Cele i w jaki sposób będą realizowane. Opracowują
krajowe strategie, plany i programy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą wszystkich państw oraz wszystkich ludzi.
Nie zbudujemy lepszego świata bez globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego
rozwoju i bez działań wielu stron: rządów państw, przedstawicieli sektora prywatnego,
społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki i kultury oraz zwykłych ludzi.
Zapewne każdy przyzna, że chciałby żyć w lepszym świecie i nie martwić się o swoją przyszłość
i przyszłość swoich dzieci i wnuków. Jeśli chcemy budować lepszy świat, musimy zacząć od
siebie. Jeśli wszyscy podejmiemy działania, to razem zmienimy świat. Musimy promować Cele
Zrównoważonego Rozwoju, podejmować akcje uświadamiające, ogłaszać kampanie społeczne
zachęcające ludzi do podejmowania działań. Wszyscy musimy zaangażować się w budowę
lepszego świata dla obecnego i przyszłych pokoleń.

-

Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
(25 września 2016 r.)

