JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
„Everything we do during and after this crisis [COVID-19] must be with a strong focus on building
more equal, inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of
pandemics, climate change, and the many other global challenges we face.” – António Guterres
(Sekretarz Generalny ONZ)
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawiera 17 założeń - Celów
Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals – SDG), zatwierdzonych przez
wszystkie państwa członkowskie ONZ we wrześniu 2015 roku, których osiągnięcie planowane jest do
2030 roku. Plan opracowany był na 15 lat, jednakże pandemia miała gigantyczny wpływ na wszystkie
Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jak mamy działać w pięciu głównych obszarach takich jak ludzie,
planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo, kiedy mamy ograniczony kontakt ze sobą, a rządy nie
próbują poradzić sobie z upadającymi gospodarkami.
Pandemia cofnęła niektóre nasze wieloletnie wysiłki, przykładem tego może być pierwszy od
22 lat wzrost ubóstwa. Co prawda dane pokazują, że przed pandemią cel zakończenia biedy na
świecie do 2030 roku (SDG1) nie był do końca możliwy, specjaliści szacowali, że do tego czasu 6%
globalnej populacji wciąż żyłaby w skrajnym ubóstwie, lecz przez pandemię około 11 milionów ludzi
może znaleźć się w ubóstwie.
Największy ciężar spadł jednak na pracowników służby zdrowia. Pandemia również rzuciła
światło na braki w personelu medycznym. Ponad 40% krajów ma mniej niż 10 doktorów w
przeliczeniu na 10 000 ludzi. Powszechna opieka zdrowotna zakłada łatwy dostęp wszystkich ludzi do
usług medycznych, które są im potrzebne. W 2017 roku tylko 12%-27% populacji w krajach o niskim
przychodzie zapewniono pełny, bezpłatny dostęp do opieki medycznej. Jednak pandemia zaburzyła
plany podlegające temu celowi, a dostęp do pomocy medycznej jest jeszcze bardziej ograniczony
zwłaszcza w biednych regionach. Przypływ pacjentów z zakażonych koronawirusem oraz obostrzenia
sprawiły również, że duża część osób z innymi przypadłościami nie otrzymuje odpowiedniej opieki.
Ciągłe siedzenie przed komputerem i uciekająca coraz dalej perspektywa powrotu do szkoły,
jest dla większości z nas niepocieszająca. SDG4 mówi o zapewnieniu dobrej, jakości edukacji, co jest
teraz szczególnie trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony dostęp do urządzeń mobilnych
oraz Internetu dużej części uczniów na całym świecie, przez co tworzą się jeszcze większe
nierówności w poziomie edukacji ludzi. Szacuje się, że obecnie, co najmniej 500 milionów dzieci
oraz młodzieży na świecie nie ma możliwości uczenia się.
Pandemia pokazała również jak bardzo potrzebna jest realizacja celu 11 (SDG11), mówiącego
o zrównoważonych miastach oraz społeczeństwach. Około 90% zakażonych to osoby zamieszkujące
ośrodki miejskie, więc potrzebny jest nam łatwy dostęp do ogólnych usług miejskich. Ze względu na
restrykcje istnieje zapotrzebowanie na przykład na większą ilość środków transportu publicznego, by
zachowywać odpowiednie odległości pomiędzy pasażerami. Możemy mieć tylko nadzieję, że władze
wyciągną wnioski oraz wprowadzą zmiany, które znacznie wpłyną na polepszenie, jakości oraz
mobilności życia na terenach miejskich.

Punkt 13 Celów (SDG13) to działalność w dziedzinie klimatu, zaangażowanie w realizację
tego celu można szczególnie dostrzec u młodych ludzi. Podczas pandemii jesteśmy ograniczeni, jeśli
chodzi o przemieszczanie się, pracujemy w domu, uczymy się w domu i dzięki temu mniej
ingerujemy w środowisko naturalne. Dane pokazują, że w tym roku emisja gazów cieplarnianych
spadła o 6%, jednak nie jest to dostateczny procent do zatrzymania globalnego ocieplenia do 1,5°C.
Pomimo, iż ograniczona działalność człowieka pomogła w krótkiej regeneracji ekosystemów to
problemy z bioróżnorodnością oraz globalnym ociepleniem są wciąż bardzo groźne.
Rok 2020 pewnie każdy z nas żegnał bez łez, jednak skutki wydarzeń z tego roku będą
ciągnęły się za nami. Sekretarz Generalny ONZ - António Guterres w raporcie opisującym realizację
Agendy 2030 w 2020 roku, wspomina, że przez pandemię COVID-19 zostaliśmy uświadomieni jak
bardzo potrzebujemy postanowień takich jak Agenda 2030 czy Porozumienie paryskie. Mimo, że
COVID-19 drastycznie wpłyną na wszystkie państwa, to podczas walki z pandemią nie możemy
zapominać o potrzebie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają doprowadzić do
polepszenia standardów życia na całym świecie.
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