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Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
1-2. slajd
Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015







We wrześniu 2015 w Nowym Yorku odbył się Szczyt Zrównoważonego Rozwoju. Ponad 150
światowych przywódców przyjęło nową, śmiałą agendę rozwoju świata - Agendę na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju.
Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym
świecie. Jest ona uniwersalną i zintegrowana wizją lepszego świata.
Nowa Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań.
Od 1 stycznia 2016 r. realizowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju, które mają być
osiągnięte do 2030 roku.
Cele służą eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach, zmniejszeniu nierówności
i zwalczaniu zmian klimatycznych.
Wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte zobowiązane są do realizacji
Celów.

3. slajd
Co stanowi fundament Celów Zrównoważonego Rozwoju?







Ludzie - należy wyeliminować ubóstwo i głód we wszystkich formach (Cele 1, 2, 3, 4, 5 i 6).
Dobrobyt - należy zapewnić wszystkim ludziom godne i satysfakcjonujące życie (Cele 7, 8, 9,
10 i 11).
Nasza planeta - należy chronić Ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska poprzez
zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi
oraz poprzez podejmowanie pilnych działań przeciwdziałającym zmianom klimatycznym (Cele
12, 13, 14 i 15).
Pokój na świecie – należy budować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, wolne od strachu
i przemocy. Nie ma zrównoważonego rozwoju bez pokoju, jak i nie ma pokoju bez
zrównoważonego rozwoju (Cel 16).
Partnerstwo – należy zmobilizować środki potrzebne do wdrożenia Agendy na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju poprzez rewitalizację globalnego partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju (Cel 17).

Jakie są cechy Celów Zrównoważonego Rozwoju?
Cele są powszechne
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Dotyczą wszystkich państw oraz wszystkich ludzi.
Stajemy przed szansą poprawienia warunków życia ludzi na całym świecie. Cele odnoszą się
zarówno do nierówności pomiędzy krajami, jak i do nierówności panujących wewnątrz państw.
Biorą pod uwagę różne realia i możliwości.
Każdy może się włączyć do działań - leży to w interesie każdego człowieka.

Cele są niepodzielne



Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju inicjuje działania na wielu poziomach: rządów
państw, przedstawicieli sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców
i wszystkich zainteresowanych.
Cele Zrównoważonego Rozwoju są współzależne. Muszą być realizowane razem. Nie da się
wyeliminować głodu bez zapewnienia pokoju i zwalczania zmian klimatycznych. Nie będzie
równość płci, jeśli wszystkim nie zapewni się dostępu do edukacji.

Cele mają przekształcić świat



Istotnym elementem Celów Zrównoważonego Rozwoju jest to, by żadna osoba, żaden region,
kraj czy grupa ludzi nie pozostała pominięta.
To agenda dla planety - naszego wspólnego domu. To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju
i partnerstwa.

4. slajd
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie




W regionach rozwijających się jedna na pięć osób żyje za mniej niż $1,25 dziennie. Kolejne
miliony ludzi utrzymują się przy życiu za niewiele więcej niż $1,25 dziennie.
Ponad 800 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, tyle co łączna liczba mieszkańców Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
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.

5. slajd
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz
promować zrównoważone rolnictwo





Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej
degradacji.
Co dziewiąta osoba na świecie cierpi z powodu głodu. A do 2050 roku liczba osób cierpiących
na głód wzrośnie dwukrotnie. Dlatego też potrzebna jest głęboka zmiana globalnego systemu
rolniczego i żywnościowego.
Zmiany klimatyczne wywierają duży wpływ na środowisko, od którego zależy nasze życie.
Zwiększają one ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie.
Wielu ludzi nie jest już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i jest zmuszona
migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia.

6. slajd
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt


Każdego dnia umiera o 17,000 mniej dzieci niż w roku 1990. Jednak nadal co roku ponad 6
milionów dzieci umiera przed ukończeniem piątego roku życia.
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Zrobiono duży krok do przodu jeśli chodzi o wydłużenie średniej oczekiwanej długości życia
i ograniczenie najczęstszych przyczyn zagrażających życiu dzieci i matek.
Znaczny postęp uczyniono w zakresie zwiększenia dostępu do czystej wody i odpowiednich
warunków sanitarnych, zmniejszenia zachorowań na malarię, gruźlicę, polio oraz
rozprzestrzeniania się zakażeń HIV/AIDS.
Jednakże należy znacznie zwiększyć wysiłki na rzecz całkowitej eliminacji wielu chorób
i rozwiązania licznych problemów w obszarze zdrowia, zarówno tych istniejących od dawna,
jak i tych nowo powstających.

7. slajd
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie





Co drugie dziecko nie chodzi do szkoły na terenach objętych konfliktami zbrojnymi.
Ponad 750 milionów ludzi to analfabeci. To tak jakby mieszkańcy całej Europy nie umieli czytać
i pisać.
Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego
rozwoju.
Należy podjąć dalsze wysiłki na rzecz zrealizowania Celu w zakresie powszechnej edukacji. Na
przykład, mimo , iż w skali globalnej osiągnięto równość chłopców i dziewcząt w dostępie do
edukacji na poziomie podstawowym, to tylko niektóre państwa zrealizowały ten cel
w odniesieniu do wszystkich poziomów edukacji.

8. slajd
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt






Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej
i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych
i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom
oraz całej ludzkości.
Dokonano postępu w kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na świecie.
Jednak nadal w każdej części świata można zaobserwować dyskryminację i przemoc wobec
kobiet i dziewcząt.
Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego
świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie.

9. slajd
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną
gospodarkę zasobami wodnymi





Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody dla każdego człowieka.
Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby
związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną
umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.
Ponad 1 miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, to tak jakby cała Europa
i Stany Zjednoczone nie miały do niej dostępu.
Niedostatek wody i jej słaba jakość mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe.
Ograniczają także szansę biednych rodzin na podjęcie edukacji. Susza dotyka jedne
z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.
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10. slajd
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej
i nowoczesnej energii po przystępnej cenie





Co piata osoba na świecie nie ma dostępu do nowoczesnej elektryczności.
Energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, stanowiąc około 60% światowej emisji
gazów cieplarnianych. Ograniczenie węgla w produkcji energii jest kluczowym celem
długoterminowym polityki klimatycznej.
Energia jest konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce
ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe
dochody.
Zrównoważona energia to szansa na lepszą przyszłość, może ona bowiem przekształcić życie
człowieka, całe gospodarki, a nawet naszą planetę.

11. slajd
Cel 8: Promować silny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi






Obecnie jest ponad 200 milionów bezrobotnych, to ponad 5 razy więcej niż liczba mieszkańców
Polski.
Około połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość 2 USD dziennie. W zbyt wielu
miejscach posiadanie pracy wcale nie chroni przed ubóstwem.
Brak perspektyw na godziwą pracę, zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do
naruszenia
umowy
społecznej,
która
stanowi
podstawę
społeczeństw
demokratycznych. Zgodnie z nią, wszyscy mają korzystać z dokonanego postępu. Tworzenie
nowych miejsc pracy wysokiej jakości pozostaje poważnym wyzwaniem dla wszystkich
gospodarek świata po 2015 roku.
Należy stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki jej wykonywania dla
całej ludności w wieku produkcyjnym.

12. slajd
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać
innowacyjność





W wielu krajach rozwijających się brakuje podstawowej infrastruktury drogowej, kanalizacji
sanitarnej i wodnej, elektryczności i technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Inwestowanie w infrastrukturę ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw.
Wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne
od inwestowania w infrastrukturę.
U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp
technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. Bez
technologii i innowacji nie będzie industrializacji, a bez industrializacji nie będzie rozwoju.

13. slajd
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami


Nie stawimy skutecznie czoła nierównościom dochodowym, jeśli nie zapewnimy wszystkim
równych możliwości rozwojowych.
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Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w dążeniu do wyciągania ludzi
z ubóstwa. Mimo to, wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy
dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr.
Udało się zmniejszyć nierówność dochodową między krajami, ale nierówność ta nasiliła się
wewnątrz poszczególnych krajów. Coraz bardziej staje się jasne, że sam wzrost gospodarczy
nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Konieczne jest, by każdy człowiek mógł korzystać
z inkluzywnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego
rozwoju - ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Uwzględnianie potrzeb osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinno stać się
powszechną zasadą stosowaną w politykach dążących do zmniejszenia nierówności.

14. slajd
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi
włączeniu społecznemu





Połowa populacji ludzkiej – 3.5 miliarda ludzi – mieszka w miastach.
Miasta są ośrodkami kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego, to
tu także rodzą się nowe idee. Gdy miasto rozkwita, ludzie czerpią korzyści z rozwoju
społecznego i ekonomicznego.
Należy dążyć do pomyślnego rozwoju miast, tworzenia miejsc pracy, rozwiązania problemu
przeludnienia, braku funduszy na podstawowe usługi, braku odpowiedniego budownictwa
mieszkaniowego oraz pogarszającej się infrastruktury.
Gwałtowna urbanizacja wywiera wpływ na wielkość zasobów słodkiej wody, ilość ścieków,
środowisko naturalne i zdrowie publiczne. Z drugiej strony, wysoki poziom urbanizacji przynosi
wzrost wydajności i prowadzi do rozwoju innowacyjności technologicznej, przy jednoczesnym
zmniejszaniu konsumpcji surowców i energii.

15. slajd
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji




Jeśli, zgodnie z szacunkami, populacja świata do 2050 roku wzrośnie do 9,6 miliarda ludzi, to
do prowadzenia dotychczasowego stylu życia będziemy potrzebować bogactw naturalnych w
ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia
energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych
miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja dąży do tego, by ‘dokonać czegoś lepiej
i więcej przy użyciu mniejszych środków’. Dotyczy wszystkich – przedsiębiorców
i konsumentów, decydentów, badaczy i naukowców, sprzedawców, mediów, organizacji
współpracy rozwojowej i innych.

16. slajd
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom


Obecne zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach.
Zakłócają one rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym
społeczeństwom.
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Ludzie doświadczają poważnych skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą
wzorców pogodowych, podniesieniem poziomu morza oraz ekstremalnymi zjawiskami
pogodowymi.
Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki. Jeśli nie podejmiemy
działań, to zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu w obecnym stuleciu
zwiększy się do ponad 3⁰ Celsjusza, a w niektórych regionach świata będzie ona jeszcze
wyższa.
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic
państwowych. Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na
całym świecie. Kwestia ta wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych
na szczeblu międzynarodowym.

17. slajd
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony






Ponad trzy miliardy ludzi polega na morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej, aby
utrzymać się przy życiu.
Temperatura oceanów, skład chemiczny, prądy i życie w nich panujące napędzają światowe
ekosystemy, bez których życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe.
Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe, sporo naszej żywności, a nawet
tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz, które działają jak regulator.
Od wieków przez morza i oceany prowadzą ważne szlaki handlowe i transportowe.
Uważne zarządzanie tymi niezastąpionymi zasobami jest kluczem do zrównoważonej
przyszłości.

18. slajd
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych,
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces
degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej






Lasy pokrywają 30% powierzchni Ziemi. Zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe
i schronienie dla różnych form życia; odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian
klimatycznych i ochronie bioróżnorodności.
Lasy stanowią główne źródło utrzymania dla około 1,6 miliarda ludzi, w tym około 70 milionów
ludności rdzennej.
Co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a trwająca degradacja terenów suchych
doprowadziła do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 miliarda hektarów.
Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze
wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. Zjawiska te wpływają na życie i utrzymanie milionów
ludzi doświadczających ubóstwa.
Obecnie podejmowane są wysiłki dążące do lepszego zarządzania lasami oraz przeciwdziałania
pustynnieniu.

19. slajd
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do
wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne
instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
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Cel służy zmniejszeniu poziomu przemocy we wszystkich formach; wyeliminowaniu nadużyć,
wykorzystywania, handlu ludźmi; promowaniu rządów prawa na poziomie krajowym
i międzynarodowym oraz zapewnieniu wszystkim równego dostępu do wymiaru
sprawiedliwości.
Należy znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa, rozwijać skuteczne,
odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach.
Koszt korupcji, łapówkarstwa, kradzieży i unikania podatków w krajach rozwijających się
wynosi 1,26 bilionów USD rocznie. Fundusze te mogłyby posłużyć do poprawy losu tych, którzy
żyją za mniej niż 1,25 USD przez okres przynajmniej sześciu lat.
Rządy prawa i rozwój są silnie powiązane i nawzajem się wzmacniają. Właśnie dlatego są one
konieczne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym
i międzynarodowym.

20. slajd
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju





130 milionów ludzi na całym świecie, aby przeżyć potrzebuje pomocy humanitarnej.
Skuteczna realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy
między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim na szczeblu
globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
Potrzebujemy pilnych działań, które zmobilizują, przekierują i odblokują biliony dolarów
w sektorze prywatnym i pozwolą wykorzystać ich transformacyjną moc do realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju.
Inwestycje długoterminowe, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, są potrzebne
w najważniejszych sektorach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Należą do nich: sektor
zrównoważonej energii, infrastruktura, transport, a także sektor technologii informacyjnokomunikacyjnych.

21. slajd



Zmiany rozpoczynają się od Ciebie. Każdy może się przyczynić do zmiany świata. Nawet Ci
najbardziej leniwi znajdą sposób, by coś zrobić. Jeśli wszyscy podejmiemy działania, to razem
zmienimy świat.
Więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju dowiesz się na stronie Ośrodka Informacji ONZ
www.onz.org.pl. Znajdziesz tam opis wszystkich Celów wraz zadaniami i faktami. O Celach
informuje
także
Facebook
www.facebook.com/UnicPoland/
i
Twitter
https://twitter.com/UNICWarsaw
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