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Rozwój, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom

możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 

i 169 zadań. 

Agenda to:

• Plan naprawy świata

• Plan przekształcenia świata

• Plan stworzenia świata lepszym z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach

Co to jest zrównoważony rozwój?



Każdy ma swoją rolę do spełnienia: państwa, sektor prywatny, naukowcy, organizacje pozarządowe, artyści, sportowcy i zwykli ludzie.

W promowanie globalnych Celów włączyło się wiele celebrytów pełniących funkcje:

• Posłańców Pokoju mianowanych przez Sekretarza Generalnego ONZ 

• Ambasadorów Dobrej Woli, orędowników, specjalnych wysłanników, partnerów powołanych przez agendy systemu ONZ

Są to: 

• Aktorzy 

• Koronowane głowy (książęta, księżne) 

• Politycy

• Piosenkarze, muzycy 

• Piłkarze, tenisiści

• Projektanci mody i modelki

• Szefowie kuchni

Na całym świecie powstało wiele partnerstw na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. 



Księżniczka Haya

Malala Yousafzai

Paulo Coelho Leonardo DiCaprio Jane Goodall Stevie Wonder

Charlize Theron Midori GotōMichael Douglas Lang LangEdward NortonYo-Yo Ma

Daniel Barenboim

Sekretarz Generalny ONZ powołuje Posłańców Pokoju

(Jordania) (dyrygent, Argentyna) (pisarz, Brazylia) (aktor, USA) (aktorka, UK) (muzyk, USA)

(muzyk, USA i Chiny) (aktor, USA) (aktor, USA) (aktorka, RPA) (skrzypaczka, Japonia) (Pokojowa Nagroda 
Nobla, Pakistan)

(pianista, Chiny)



Antonio Banderas (Hiszpania)
aktor (ubóstwo, równość płci)

UNDP mianował 10 Ambasadorów Dobrej Woli

Connie Britton
(USA), aktorka 

(ubóstwo, równość płci)

Bracia Roca
(Hiszpania)

szefowie kuchni 
(ubóstwo, głód)

Michelle Yeoh
(Malezja)
aktorka

Ubóstwo pozbawia 
nas potencjału, 

który tkwi w ludziach 
i uniemożliwia bycie 

tym, kim moglibyśmy 
być.



UNDP: Ambasadorzy Dobrej Woli

Haakon Magnus 
książę koronny Norwegii

(ubóstwo)

Misako Konno
(Japonia) 
aktorka

Marta Vieira da Silva (Brazylia), piłka nożna (ubóstwo, równość płci)

W swoim życiu otrzymałam 
wiele szans na odniesienie 

sukcesu. Stale myślę o tych, którzy 
byli tego pozbawieni. Wszyscy 

musimy coś zrobić, 
by pokonać ubóstwo.



Globalni Ambasadorzy Dobrej Woli ds. Walki z Głodem:

Ronaldinho
(Brazylia)

piłka nożna

José Mourinho
(Portugalia)
piłka nożna

Christina Aguilera
(USA)

piosenkarka

Kakà
(Brazylia)

piłka nożna

World Food Programme powołał Ambasadora Dobrej Woli, Specjalnego Ambasadora 
ds. Żywienia w Szkołach,  15 Globalnych Ambasadorów ds. Walki z Głodem 
oraz 3 Partnerów Celebrytów

Drew Barrymore
(USA)

aktorka

Michael Kors
(USA)

projektant mody

Paul Tergat
(Kenia)

maratończyk



Księżniczka Maha Chakri Sirindhorn
z Tajlandii 

Specjalny Ambasador ds. Żywienia w Szkołach

Rachel Weisz (UK) aktorka, 

sir Sean Connery (UK) aktor, 

Penelope Cruz (Hiszpania) aktorka

George McGovern (USA)

Ambasador Dobrej Woli
amerykański polityk

World Food Programme: Ambasadorzy i  Partnerzy Celebryci



Victoria Beckham
(UK) 

projektantka mody

UNAIDS:
Ambasadorzy 
Dobrej Woli

Naomi Watts
(UK)

projektantka 
mody

David Luiz
(Brazylia) 

piłka nożna

Annie Lennox
(UK)

piosenkarka

Michael Ballack
(Niemcy)

piłka nożna

Toumani Diabaté
(Mali)
muzyk

Wszyscy chcemy 
żyć w świecie, 
gdzie nikt nie 

umiera na 
choroby, którym 

możemy zapobiec 
i wyleczyć. 



WHO

James Chau
(UK)

Ambasador Dobrej Woli 
ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju 

i Zdrowia
dziennikarz

Peng Liyuan
(Chiny)

Ambasador Dobrej Woli 
ds. Gruźlicy i HIV/AIDS

piosenkarka

Yohei Sasakawa
(Japonia)

Ambasador Dobrej Woli 
ds. Eliminacji Trądu

przewodniczący Fundacji Nippon



Malala Yousafzai
(Pakistan)

Posłanka Pokoju 

UNESCO mianowała 54 Ambasadorów Dobrej Woli i Orędowników oraz Specjalnego Wysłannika.

Forest Whitaker
(USA)

Specjalny Wysłannik

aktor

Michael Schumacher
(Niemcy)

Orędownik
kierowca wyścigowy

Jean Michel Jarre
(Francja)

Ambasador Dobrej Woli 
muzyk

Valdas Adamkus
(Litwa)

Ambasador Dobrej Woli 
były premier Litwy

Jedno dziecko,
jeden nauczyciel, 

jedna książka 
i jeden długopis 

mogą zmienić świat.



Maria Sharapova (Rosja)

Ambasador Dobrej Woli (UNDP) 
tenisistka

Placido Domingo 
(Hiszpania)

Ambasador Dobrej Woli 
(UNESCO)

tenor

Rigoberta Menchu Tum
(Gwatemala)

Ambasador Dobrej Woli 
(UNESCO)

orędownik praw człowieka

Didier Drogba
(Wybrzeże Kości Słoniowej)

Ambasador Dobrej Woli (UNDP)
piłka nożna

(zdrowie, edukacja)

Inwestowanie w dzieci to klucz 
do budowy lepszej przyszłości.



UN WOMEN: Ambasadorzy Dobrej Woli

Nicole Kidman
(USA i Australia)

aktorka

Anne Hathaway
(USA)

aktorka

Emma Watson
(UK)

aktorka

Miałam dobry start w życiu – rodzice nie kochali mnie 
mniej, dlatego że urodziłam się dziewczynką (…) Nie 
wszystkie kobiety mogą korzystać z przysługujących 

im praw, tak jak ja.



Nikolaj Coster-Waldau
(Dania)

Ambasador Dobrej Woli (UNDP)
aktor 

(ubóstwo, równość płci)

Kobiety stanowią połowę populacji ludzkiej. 
Znaczna liczba kobiet nie korzysta z tych 
samych praw co mężczyźni.



FAO: Ambasadorzy Dobrej Woli

Céline Dion
(Francja)

piosenkarka

Susan Sarandon
(USA)

aktorka

Raoul Bova
(Włochy)

aktor

Lea Salonga
(Filipiny)

piosenkarka

Iker Casillas
(Hiszpania)  

Ambasador Dobrej Woli (UNDP)
piłka nożna
(ubóstwo)



Gisele Bundchen
(Niemcy) 

Ambasador Dobrej Woli (UNEP)
modelka

Możemy korzystać z czystej i bardziej zrównoważonej energii, 
która może przekształcić nasze życie, gospodarki i Ziemię. 
Nadszedł czas byśmy żyli w harmonii z naturą i korzystali 
z alternatywnych źródeł energii, które nie uszczuplą cennych 
zasobów naturalnych. Musimy podjąć ogromny wysiłek, 
by przyśpieszyć proces przekształceń. Nasze zdrowie zależy 
od zdrowia naszej planety.

3 miliardy ludzi żyje w ubóstwie energetycznym. 
Dostęp do energii to także możliwość 
korzystania z czystych kuchenek i materiałów 
opałowych, co przyczynia się do poprawy 
zdrowia i chroni środowisko.

Zhao Wei
(Chiny)

Ambasadorka, Globalne Przymierze 
na rzecz Czystych Kuchenek
aktorka



Wagner Moura
(Brazylia)

Ambasador Dobrej Woli (ILO)
aktor

ILO powołała Ambasadora Dobrej Woli oraz Orędowników:

Orędownicy:

• Collin Farell (USA) Walka z niewolnictwem, kampania EndSlaveryNow
aktor

• Ron Howard (USA) Walka z niewolnictwem, kampania EndSlaveryNow
reżyser

• Ken Watanabe (Japonia) Walka z niewolnictwem, kampania EndSlaveryNow
aktor

• Hans Zimmer (Niemcy) Walka z pracą dzieci, kampania Red Card to Child Labour
muzyk

• Olivia Wilde (USA) Walka z pracą dzieci, kampania Red Card to Child Labour
aktorka

• Nicolas Cage (USA) Wspiera sprzeciw wobec pracy dzieci
aktor

• Robin Wright (USA) Działa na rzecz podpisania przez 50 krajów Protokłu do 
Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, kampania 50 for Freedom
aktorka

• Sharon Stone (USA) Walka z dyskryminacją osób z HIV/AIDS w miejscu pracy
aktorka



UNIDO: Ambasadorzy Dobrej Woli

ds. małych zakładów wytwórczych

Janne Vangen Solheim
(Norwegia, CEO of Janusfabrikken AS)

ds. przemysłu w Afryce

HAI Helen
(Chiny, CEO of Made in Africa Initiative)

ds. przemysłu rolniczego

Marc Van Montagu
(Belgia, naukowiec) 

ds. lepszej przyszłości na Ziemi

Marcos Pontes
(Brazylia, astronauta)



Yusra Mardini
Uchodźca z Syrii

Członek Refugee Team, 
letnie igrzyska olimpijskie, Rio de Janeiro w 2016 r.

pływaczka

Wojna nadała mi nowe imię, nową rolę, nową 
tożsamość: uchodźca. Nagle musiałam uciekać, 
zostawić wszystko za sobą i ratować swoje życie. 
Opuścić swój dom, bliskich, przyjaciół i biec przed 
siebie. Straciłam swoją narodowość, tożsamość, 
imię. Od tej chwili stałam się uchodźcą. (…)

Chcę zachęcić wszystkich uchodźców do 
kontynuowania swojej edukacji.



Yann Arthus-Bertrand
(Francja) 

Ambasador Dobrej Woli (UNEP)
dziennikarz

Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, 
koniecznie musimy wykorzystać możliwości 
tkwiące w miastach, a także ludzkie zdolności 
i pomysły. Jeśli chcemy zmienić świat, to razem 
musimy odkryć go na nowo, a to właśnie miasta 
są najlepszym miejscem, by to zrobić.



Jack Johnson 
(USA)

Ambasador Dobrej Woli (UNEP) 
aktor

Zanim nasz obiad trafi na stół, to przeciętnie 
pokonuje 1500 mil, rozpoczynając swoją podróż 
na polu. Ale żywność nie musi podróżować przez 
połowę świata. Gdy robimy zakupy na lokalnym 
rynku, nasze pieniądze pozostają na miejscu, 
wspierając lokalne społeczności i rolników. Kiedy 
wybierasz żywność organiczną, inwestujesz 
w zdrową żywność i czyste środowisko.



Don Cheadle
(USA)

Ambasador Dobrej Woli (UNEP)
aktor

Leonardo DiCaprio
(USA)

Posłaniec Pokoju
aktor

(zmiany klimatyczne)

Zmiany klimatyczne to prawda. To dzieje się 
teraz.  Jest to najpilniejsze zagrożenie dla 
wszystkich gatunków. Musimy wszyscy razem 
pracować, by  powstrzymać zmiany 
klimatyczne i nie możemy już dłużej zwlekać. 

Myślę, że wszyscy zgadzamy się, że zmiany 
klimatyczne naprawdę zachodzą i musimy wiele 
zrobić, by im przeciwdziałać. Przegramy jeśli nie 
zbierzemy się w jednym miejscu i nie znajdziemy 
sposobu na dotarcie do tych, którzy nie są z nami.  
Do tych wszystkich, którzy co prawda nie stanowią 
większości, ale są dużą częścią społeczeństwa. 
Musimy stworzyć zjednoczony front. 



Lewis Pugh
(UK)

Patron Oceanów (UNEP)
sportowiec

Cody Simpson
(Australia)

Orędownik Oceanów (UNDP)
piosenkarz

Wiem, że chroniąc nasze oceany, 
chronimy naszą przyszłość. 

Dorastałem nad oceanem bawiąc się na 
plaży. Zrobię wszystko co możliwe, aby 
chronić oceany. Dokładnie to,
co i wy powinniście robić. 



Edward Norton
(USA)

Posłaniec Pokoju ds. Bioróżnorodności
aktor

Li Bingbing
(Chiny) 

Ambasador Dobrej Woli (UNEP)
aktorka

Ziemia traci swój niewiarygodnie 
bogaty wachlarz gatunków roślin 
i zwierząt. Ludzkość musi na nowo 
połączyć się z naturą. 

Powinnyśmy być strażnikami natury, a nie 
jej wrogami. Jest niezwykle ważne, byśmy 
dokonywali świadomych i mądrzejszych 
wyborów, które nie będą zagrażać 
gatunkom, ani tym małym, ani tym dużym.  



Daniel Craig
(UK)

Orędownik ONZ na rzecz Wyeliminowania Min i  Zagrożeń Wybuchami
aktor

Michael Douglas
(USA)

Posłaniec Pokoju
aktor

Naszym zadaniem jest budowanie świata, 
w którym ludzie dobrej woli i środki będą 
mieć przewagę nad bronią wojenną. 
Jesteśmy winni naszym dzieciom tworzenie 
bezpiecznego i pokojowego świata. 

W ciągu naszego życia możemy 
położyć kres dewastacjom 
spowodowanym wybuchami 
min lądowych. Naprawdę 
mamy szansę, by ta kwestia 
stała się przestarzałą. 



UNHCR

Angelina Jolie 
(USA)

Specjalna Wysłanniczka
aktorka

11 Ambasadorów Dobrej Woli m.in.:
Cate Blanchett

(Australia) 
aktorka

Barbara Hendricks 
(Ameryka i Szwecja)

Honorowa Dożywotnia Ambasadorka 
Dobrej Woli

śpiewaczka operowa

Najbardziej bolesną sprawą dla uchodźcy 
jest to, że któregoś dnia wstajesz i widzisz, 
że straciłeś swoją wolność i już nie możesz 
sam decydować o swoim życiu. 

Proszę wszystkich, by zrozumieli, że 
w czasach gdy 65 mln osób uciekło przed 
konfliktami, stoimy w obliczu światowych 
wojen. Nie możemy tego ignorować 
i odwracać się do tych ludzi plecami.



Ian Somerhalder (USA)

Ambasador Dobrej Woli (UNEP)
aktor

Współpraca, partnerstwo, nabyte umiejętności, 
pasja i wiedza – wszystko to leży u podstaw tworzenia 
światowych zmian, które będą odporne na wstrząsy. Kiedy 
połączymy nasze odważne głosy, echo nabierze ogromnej 
mocy i zagłuszy sprzeciw.



Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF

Sir Roger Moore
(UK) 
aktor

Shakira
(Kolumbia) 
piosenkarka

Ricky Martin 
(USA) 

piosenkarz

Lionel Messi
(Argentyna)
piłka nożna

Serena Williams 
(USA) 

tenisistka

Priyanka Chopra
(Indie) 

aktorka



Ambasadorzy Dobrej Woli ogłoszeni przez Polski Komitet Narodowy UNICEF

Małgorzata Foremniak
aktorka

Robert Lewandowski
piłka nożna

Magdalena Różdżka
aktorka

Majka Jeżowska
piosenkarka

Artur Żmijewski
aktor

Robert Korzeniowski
sportowiec



Dziękuję za uwagę.

Mariola Ratschka
p.o. Dyrektora

facebook.com/UnicPoland
twitter.com/UNICWarsaw
unic.un.org.pl
un.org.pl

https://outreach.un.org/mop/isotope-goodwill-ambassadors

Cele Zrównoważonego Rozwoju i celebryci
(październik 2017 r.)

http://www.facebook.com/UnicPoland
http://www.twitter.com/UNICWarsaw
http://www.unic.un.org.pl/
http://www.un.org.pl/
https://outreach.un.org/mop/isotope-goodwill-ambassadors

