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#SDGsDecoded
SDGs
SDGs to skrót używany w odniesieniu do Celów
Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable
Development Goals), tj. 17 założeń przedstawionych w
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych z dnia 25 września 2015 r. (Agenda
2030).

Czym jest zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to sposób gospodarowania, w
którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie
zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych
pokoleń, przy jednoczesnym znajdowaniu rozwiązań
gwarantujących dalszy wzrost i aktywne włączenie w
procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając
im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu
gospodarczego.
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Czego dotyczą cele zrównoważonego rozwoju?

SDGs są zorientowane na takie priorytety jak zdrowie,
edukacja oraz żywienie, a także dotyczą szeregu
wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych,
dążąc do takiego przekształcania gospodarek, aby
stworzyć podstawy długotrwałego, zrównoważonego
wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

Kto jest odpowiedzialny za realizację Agendy 2030 w Polsce?

Każdy – bez wyjątku! Kompleksowość SDGs wymaga
szerokiego zaangażowania i odpowiedzialnej
współpracy na każdym szczeblu społeczeństwa, dlatego
istotne jest przełożenie globalnych celów na grunt
krajowy, regionalny, lokalny oraz uświadomienie
znaczenia Celów dla każdego człowieka. Agenda 2030
to uniwersalny plan rozwoju dla świata, który wymaga
dostosowania do realiów każdego państwa (stąd rola
państw we wdrażaniu Agendy jest kluczowa). Rolę
krajowego koordynatora wdrażania Agendy na
poziomie Polski pełni Ministerstwo Rozwoju. Polska
perspektywa działań na rzecz zrównoważonego i
odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego została
sformułowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju.

United Nations Association (UNA) Poland - Stowarzyszenie Narodów
Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i upowszechniające
wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prowadzimy
programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności
społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych, a także z
zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem
propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy oraz
aktywność obywatelską.
Program Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju działa już
od ponad dwóch lat, podczas jego trwania udało nam się szerzyć wiedzę
na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w licznych placówkach
szkolnych, na konferencjach, spotkaniach z urzędnikami, politykami oraz
mieszkańcami.
Zespół UNA Poland chce popularyzować wiedzę o SDGsach, ponieważ
wierzymy, że przyszłość naszej planety zależy od każdej i każdego z Nas.
Wierzymy, że liczą się pojedyncze działania, które dopiero przy ogólnej
współpracy nabierają wielkiego znaczenia. Celem tego biuletynu jest
przedstawienie 17 Celów w przystępnej formie, pokazując ich znaczenie dla
rozwoju świata. Chcemy także zachęcić do bycia aktywnym i zmieniania
świata Cel za Celem na lepsze!

Projekt pod patronatem

Cel 1. Wyeliminować
ubóstwo we wszystkich jego
formach na całym świecie
Założeniem
Celu
1.
jest
przede
wszystkim
wyeliminowanie skrajnego ubóstwa (koszt utrzymania
poniżej $1,9 na dzień) na całym świecie do 2030 roku
oraz zmniejszenie przynajmniej o połowę odsetka
mężczyzn, kobiet i dzieci cierpiących z powodu ubóstwa,
we wszystkich jego wymiarach, zgodnie z krajowymi
definicjami.

W Polsce, blisko 14%
gospodarstw domowych żyje
poniżej przyjętej granicy
ubóstwa (1043 zł miesięcznie
dla gospodarstw
jednoosobowych).

Na świecie 8% pracujących rodzin żyje w skrajnym
ubóstwie. Na każdych 100 mężczyzn wieku od 25 do 34
lat przypada 122 kobiety w tym samym wieku, które na
co dzień żyją w skrajnym ubóstwie.
Aby zrealizować Cel potrzebna jest stabilna polityka na
poziomie krajowym i międzynarodowym, która wspomoże
ubogich. Konieczne jest uwzględnienie w budżetach
państw środków dla krajów rozwijających się, aby robiły
to w sposób zrównoważony.

Cel 2. Wyeliminować głód,
osiągnąć bezpieczeństwo
żywnościowe i lepsze
odżywianie oraz promować
zrównoważone rolnictwo
Głównym założeniem Celu 2. jest wyeliminowanie głodu
oraz wszelkich form niedożywienia i zapewnienie wszystkim
ludziom dostępu do bezpiecznej i pożywnej żywności.
Obecnie na świecie liczba ludzi głodujących sięga 821
milionów. Złe odżywianie powoduje śmierć 45% dzieci
poniżej 5 roku życia na całym świecie, to daje 3.1 miliona
dzieci na całym świecie rocznie. Bez konkretnych działań
do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć do 2 miliardów!
Aby zrealizować Cel należy podwoić wydajność oraz
utworzyć system zrównoważonego rolnictwa, który będzie
przystosowywał się do zmian klimatycznych. Niezbędne jest
również zwiększenie inwestycji w infrastrukturę obszarów
wiejskich czy drobnych producentów żywności.

W Polsce z programu
dożywiania korzysta aż 700
tys. dzieci.

Cel 3. Zapewnić wszystkim
ludziom w każdym wieku
zdrowe życie oraz promować
dobrobyt
Założeniem Celu 3. jest zapewnienie dostępu do wysokiej
jakości, przystępnej cenowo, powszechnej opieki
zdrowotnej oraz lekarstw, a także wspieranie badań
przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym.

W Polsce, mimo poprawy
statystycznej długości życia
choroby układu krążenia
(odpowiedzialne za ok. 45,1%
zgonów) oraz nowotworowe
(25,4%) wciąż stanowią
wyzwanie dla polskiej służby
zdrowia.

400 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej, a 7 milionów ludzi
rocznie umiera z powodu zanieczyszczeń powietrza. Co 2
sekundy umiera osoba w wieku 30-70 lat z powodu
chorób nowotworowych lub układu krążenia.
Do zrealizowania Celu niezbędna jest promocja dobrej
jakości życia i powszechnego dostępu do świadczeń
zdrowotnych, zwiększenie naboru i szkoleń w placówkach
ochrony zdrowia.

Cel 4. Zapewnić wszystkim
edukację wysokiej jakości oraz
promować uczenie się przez całe
życie
Głównymi założeniami Celu 4. jest zmniejszenie nierówności
płci oraz zapewnienie wszystkim dzieciom możliwość
uzyskania nieodpłatnej, równej, dobrej jakości edukacji na
poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
265 milionów dzieci na świecie w wieku 6-17 lat nie
uczęszcza do szkoły, a 617 milionów młodych ludzi nie
potrafi czytać, pisać i liczyć.
Aby zrealizować Cel potrzebna jest budowa większej ilości
placówek edukacyjnych. Trzeba również zwiększyć liczbę
stypendiów oraz liczbę szkoleń dla nauczycieli.

Według OECD jedynie
28% Polaków ma wyższe
wykształcenie.

Cel 5. Osiągnąć równość płci
oraz wzmocnić pozycję kobiet
i dziewcząt
Założeniem Celu 5. jest wyeliminowanie wszelkich form
dyskryminacji i
przemocy wobec kobiet oraz
zapewnienie im równego udziału w pełnieniu funkcji
przywódczych na wszelkich szczeblach.

Poziom zatrudnienia Polek
wynosi 63%, podczas gdy dla
mężczyzn wynosi on 77%.
Jedynie ok. 19% członków
zarządu, przewodniczących i
dyrektorów dużych spółek
stanowią kobiety.

W ciągu ostatniego roku na świecie 18% kobiet
doświadczyło przemocy ze strony partnera, a aż 200
milionów było ofiarą okaleczenia organów płciowych.
Pomimo spadku małżeństw nieletnich, aż 750 milionów
dziewczyn wzięło ślub w wieku poniżej 18 roku życia.

Do zrealizowania Celu potrzebne jest zapewnienie
świadczeń publicznych i społecznych. Ponadto, kluczowe
jest rozpowszechnienie ochrony zdrowia seksualnego
oraz równego sprawowania kontroli nad usługami
finansowymi
oraz
korzystania
z
zasobów
gospodarczych i naturalnych.

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom
dostęp do wody i warunków
sanitarnych poprzez zrównoważoną
gospodarkę zasobami wodnymi
Priorytetem Celu 6. jest zrównoważone użytkowanie wody,
ale także rozwiązywanie problemu jej niedoboru i
zanieczyszczenia. Chodzi również o zapewnienie wszystkim
ludziom dostępu do odpowiednich warunków higienicznosanitarnych.
Niedobór wody dotyka ponad 40% ludzi na świecie; 30%
populacji nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a
60% nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. Ponad 80%
nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności
człowieka wpływa do rzek lub mórz.
Aby zrealizować Cel, należy zapewnić powszechny dostęp
do wody pitnej, zmniejszyć zanieczyszczenie wód oraz
ograniczyć stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

Problem braku bieżącej
wody, w tym ciepłej oraz
brak łazienki i/lub toalety
dotyka 11,4% polskich
gospodarstw domowych.

Cel 7. Zapewnić wszystkim
dostęp do źródeł stabilnej,
zrównoważonej i nowoczesnej
energii po przystępnej cenie
Założeniem Celu 7. jest zapewnienie powszechnego
dostępu
do
energii,
poprawa
efektywności
energetycznej i rozpowszechnienie energii odnawialnej.

Polska od wielu lat zmaga
się ze spadkiem wielkości
wskaźnika energochłonności
finalnej gospodarki oraz
racjonalnego
wykorzystywania istniejących
zasobów energetycznych.

Obecnie 3 miliardy ludzi nie mają dostępu do czystego
paliwa i są narażeni na wysoki poziom zanieczyszczenia
powietrza. Około miliarda ludzi nie ma dostępu do
elektryczności. Ponadto, energia stanowi około 60%
światowej emisji gazów cieplarnianych.
Do zrealizowania Celu potrzebujemy znacząco
zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii oraz
podwoić wskaźnik efektywności zużycia energii. Prócz
tego, ważna jest międzynarodowa współpraca,
ułatwiająca dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych
usług energetycznych.

Cel 8. Promować stabilny,
zrównoważony i inkluzywny wzrost
gospodarczy, pełne i produktywne
zatrudnienie oraz godną pracę dla
wszystkich ludzi
Założeniem
Celu
8.
jest
stworzenie
warunków
umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej
jakości i wykonywanie jej w godziwych warunkach w wieku
produkcyjnym. Cel skupia się również na wyeliminowaniu
przymusowej pracy, szczególnie dzieci.
Połowa światowej populacji żyje za około 2 USD dziennie,.
Na całym świecie jest ok. 188 milionów ludzi bez pracy, a
udział kobiet na rynku pracy wynosi 63%.
Aby zrealizować Cel 8. potrzebne jest zapewnienie
godnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia za pracę dla
społeczności międzynarodowej, a także ochrona praw
pracowniczych.

Największym problem w
Polsce jest bezrobocie
mieszkańców wsi oraz
młodzieży, w wieku 15-24
lat, które utrzymuje się na
wysokim poziomie 15,9%.

Cel 9. Budować stabilną
infrastrukturę, promować
zrównoważone uprzemysłowienie
oraz wspierać innowacyjność
Założeniem Celu 9. jest zrównoważona modernizacja
infrastruktury i przemysłu, zwiększając tym samym
efektywność wykorzystania zasobów oraz stosowaniu
przyjaznych dla środowiska technologii.
W krajach rozwijających się tylko ok. 30% produkcji
rolniczej podlega uprzemysłowieniu, dla porównania w
krajach wysoko rozwiniętych odsetek ten wynosi 98%.

Aż 44% firm w Polsce
deklaruje, że nie wdrożyło
strategii badawczo –
rozwojowej ze względu na
brak jej korzyści
biznesowych.

Aby zrealizować Cel potrzebne jest
rozszerzanie
badań
naukowych
i
podniesienie
poziomu
technologicznego przemysłu, zwiększenie dostępu do
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dążenie
do zapewnienia powszechnego dostępu do internetu.

Cel 10. Zmniejszyć
nierówności w krajach i
między krajami
Założeniem Celu 10. jest zapewnienie równych szans,
dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr oraz
zmniejszanie istniejących nierówności poprzez eliminowanie
dyskryminacji we wszelkiej jej formie.
Prawie 30% różnic dochodowych wynika z nierównego
statusu kobiet i mężczyzn w gospodarstwach domowych.
Kobiety częściej żyją poniżej 50% mediany dochodu.
Do zrealizowania Celu potrzebne jest umożliwienie
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym
wszystkich ludzi, bez względu na przynależność. Ponadto,
warto zadbać o realizację polityk mających na celu poprawę
dobrostanu i stopniowe dążenie do osiągnięcia równości w
społeczeństwie.

W Polsce najczęściej dochodzi
do dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną
(49%), pochodzenie etniczne
lub narodowe (44%) oraz
tożsamość płciową (42%).

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla
ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi,
zrównoważonymi oraz
sprzyjającymi włączeniu
społecznemu
Głównym założeniem Celu 11. jest zapewnienie dostępu
wszystkim ludziom do odpowiednich, bezpiecznych i
przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych
usług.
Miasta na świecie zajmują zaledwie ok. 3% obszaru
Ziemi, jednocześnie zużywając 60-80% energii i
wytwarzając 75% emisji dwutlenku węgla.

W Polsce zanieczyszczenia
powietrza przyczyniają się
do przedwczesnej śmierci
ponad 51 tys. Polaków.

Do zrealizowania Celu niezbędne jest obniżenie
wskaźnika negatywnego oddziaływania miasta na
środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość
powietrza oraz gospodarowanie odpadami. Ponadto
potrzebne jest finansowe i techniczne wsparcie krajów
najmniej rozwiniętych w budowaniu zrównoważonych
budynków, przy wykorzystaniu lokalnych materiałów.

Cel 12. Zapewnić wzorce
zrównoważonej konsumpcji i
produkcji
Założenia Celu 12. związane są z promowaniem
efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej
infrastruktury, dostępu do podstawowych usług oraz
lepszej jakości życia.
Co roku około 1/3 całej wyprodukowanej żywności (ok.
1,3 mld ton) marnuje się w domach lub sklepach albo
psuje się z powodu złego transportu czy zbiorów.
Środkiem do zrealizowania Celu jest zapewnienie
zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych,
zmniejszenie o 50% marnowanej żywności w
sprzedaży detalicznej, konsumpcji czy produkcji oraz
poziomu generowania odpadów poprzez redukcję i
recykling.

Skala marnowania
żywności w Polsce wynosi 9
mln ton rocznie, to aż 235
kg na mieszkańca.

Cel 13. Podjąć pilne działania w
celu przeciwdziałania zmianom
klimatu i ich skutkom
Założeniem Celu 13. jest zwiększenie poziomu
edukacji, świadomości oraz potencjału ludzkiego i
instytucjonalnego w zakresie łagodzenia zmian
klimatu, a także ograniczenia skutków zmian klimatu.

Około 74% badanych Polaków
uważa, że zagrożenia
środowiska związane z
ociepleniem klimatu i emisją
dwutlenku węgla do atmosfery
są istotnym problemem lecz
aż 5% – bagatelizuje ich
znaczenie.

Od 1990 roku emisja dwutlenku węgla na świecie
wzrosła o prawie 50%, a w latach 2000-2010 rosła
szybciej niż w każdej z trzech poprzednich dekad.
Aby zrealizować Cel wymagane jest wzmocnienie
zdolności adaptacyjnych i odporności na zagrożenia
klimatyczne i klęski żywiołowe we wszystkich krajach, a
także
promowanie
efektywnych
działań
i
mechanizmów na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatu.

Cel 14. Chronić oceany, morza
i zasoby morskie oraz
wykorzystywać je w sposób
zrównoważony
Założeniem Celu 14. jest ochrona ekosystemów morskich
i przybrzeżnych oraz zrównoważone gospodarowanie
nimi, wzmacnianie odporność ekosystemów i podjąć
działania zapewniające dobry stan i produktywność
oceanów.
Obecnie ok. 30% światowych zasobów ryb jest
przełowionych, a ok. 60% jest poławianych na
najwyższym możliwym poziomie.
Aby zrealizować Cel należy zapobiegać i znacznie
zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń
morza, w szczególności odpadów stałych oraz
skutecznie uregulować kwestie połowów, w tym
wyeliminować nadmierne, nielegalne połowy ryb.

56% wszystkich odpadów
znajdujących się na
bałtyckich plażach to
tworzywa sztuczne, a w
samym morzu, może zalegać
aż 810 ton zagubionych sieci.

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz
promować zrównoważone
użytkowanie ekosystemów
lądowych
Założeniem Celu 15. jest wdrażanie zrównoważonego
gospodarowania lasami, zahamowanie procesu ich
wylesiania, zwalczanie pustynnienia, odtworzenie
zdegradowanych obszarów, powstrzymanie utraty
różnorodności biologicznej oraz objęcie ochroną
zagrożone gatunki i zapobieganie ich wyginięciu.

W Polsce sektor leśnodrzewny wypracowuje ok.
2% PKB, zatrudniając 375
tys. Polaków.

Aby zrealizować Cel należy podjąć znaczące działania
zmniejszające degradację naturalnych siedlisk,
promować sprawiedliwy podział korzyści płynących z
wykorzystania zasobów genetycznych, a także
mobilizować
znaczące
fundusze
w
celu
zrównoważonego gospodarowania lasami.

Cel 16. Promować pokojowe i
inkluzywne społeczeństwa,
zapewnić wszystkim ludziom dostęp
do wymiaru sprawiedliwości oraz
budować instytucje sprzyjające
włączeniu społecznemu
Głównym założeniem Celu 16. jest zapewnienie dostępu do
wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich ludzi oraz
tworzenie skutecznych, odpowiedzialnych i przyjaznych
instytucji na wszystkich szczeblach.
Co 5 minut na świecie, z powodu przemocy, śmierć ponosi
jedno dziecko, a co dziesiąte dziecko jest wykorzystywane
seksualnie przed ukończeniem 18. roku życia.
Do zrealizowania Celu należy zmniejszyć poziom przemocy
we wszystkich jej formach, szczególnie wobec dzieci oraz
związany z nią wskaźnik śmiertelności. W dodatku
kluczowym jest wyeliminowanie nadużycia handlu ludźmi i
bronią, a także wzmocnienie adekwatnych instytucji
krajowych poprzez współpracę międzynarodową.

W 2020 roku Polska zajęła
62. miejsce w
międzynarodowym
rankingu wolności prasy
(Press Freedom Index).

Cel 17. Wzmocnić środki
wdrażania i ożywić globalne
partnerstwo na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Priorytetem Celu 17. jest wzmocnienie globalnego
partnerstwa i spójności polityk na rzecz
zrównoważonego rozwoju oraz zmobilizowanie
środków finansowych dla krajów rozwijających się.

W czerwcu 2017 r.
Ministerstwo Rozwoju
zainicjowało
inicjatywę Partnerstwo na
rzecz realizacji SDGs w Polsce,
dotychczas do Partnerstwa
przystąpiło ponad 120
podmiotów.

Aby zrealizować Cel należy zwiększyć partnerstwa
wielostronne wspierające wiedzą, kompetencjami,
technologią i środkami finansowymi plany realizacji
wszystkich celów zrównoważonego rozwoju w
krajach rozwijających się.

Zasięgnij wiedzy o
zrównoważonym rozwoju

www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030
www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-celezrownowazonego-rozwoju/2860
kampania17celow.pl
www.v4sdg.com
unstats.un.org/sdgs/report/2019/
ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-developmentgoals/eu-approach-sustainable-development-0_pl
www.globalgoals.org
www.iisd.org/
globalna.ceo.org.pl/czym-sa-cele-zrownowazonego-rozwoju

#CeleZrówoważonegoRozwoju #CzasDziałać
#SustainableDevelopmentGoals #TimeToAct
#SDGsDecoded
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