Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi,
zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
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.
Jednakże przed miastami stoi wyzwanie związane z ich zarządzaniem – w jaki sposób
dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej
eksploatacji ziemi i nie nadwyrężając środków? Inne wyzwania dotyczą problemu
przeludnienia, braku funduszy na podstawowe usługi, braku odpowiedniego
budownictwa mieszkaniowego oraz pogarszającej się infrastruktury.
Wyzwania, w obliczu których stoją miasta, mogą być pokonane na wiele sposobów
pozwalających na ich dalszy rozwój i rozkwit, przy jednoczesnej poprawie
wykorzystania zasobów, redukcji stopnia zanieczyszczenia i ograniczeniu ubóstwa.
Chcemy budować taką przyszłość i takie miasta, w których każdy będzie miał wiele
możliwości życiowych, mógł korzystać z podstawowych usług, miał dostęp do energii,
mieszkalnictwa, transportu i innych dóbr.

Zadania
Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich,
bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także
poprawić warunki życia w slumsach.
Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych,
przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom
bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób
niepełnosprawnych i osób starszych.

Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną
urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu
i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.
Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego.
Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof
naturalnych, w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco
obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione
w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie
wrażliwych.
Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania
miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza
oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.
Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych
i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom,
dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.
Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia
pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie
krajowego i regionalnego planowania rozwoju.
Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających
z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia
inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków
i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy
rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich
poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na
lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030).
Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową
i techniczną, w budowaniu zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując
lokalne materiały.

Fakty
-

Połowa populacji ludzkiej – 3.5 miliarda ludzi – mieszka w miastach.

Do 2030 roku prawie 60% światowej populacji będzie zamieszkiwało obszary
miejskie.
W nadchodzących dekadach na kraje rozwijające się przypadnie 95% ekspansji
urbanistycznej.
-

828 milionów ludzi żyje w slumsach i liczba ta stale wzrasta.

Miasta na świecie zajmują zaledwie około 3% obszaru Ziemi, jednocześnie
zużywają one 60-80% energii i wytwarzają 75% emisji dwutlenku węgla.
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.
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