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
Szesnasty Cel Zrównoważonego Rozwoju jest poświęcony promowaniu pokojowych
i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, zapewnieniu
wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych
i odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach.
Zadania
Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany
z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.
Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy
przemocy i tortur wobec dzieci.
Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz
zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel
bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz
zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.
-

Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich
szczeblach.
Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces
podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.
Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych
instytucjach międzynarodowego porządku prawnego.

Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację
urodzeń.
Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności,
zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.
Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę
międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności
w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania
terroryzmu i przestępczości.
Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na
rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fakty
Sądownictwo i policja znajdują się wśród instytucji najbardziej dotkniętych
korupcją.
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.
W 2011 roku w krajach dotkniętych wojną wskaźnik dzieci, które przestały
chodzić do szkoły podstawowej wyniósł 50%, co oznacza że 28,5 miliona dzieci w tych
krajach nie uczyło się. Sytuacja ta podkreśla wpływ niestabilności społecznych na
realizację jednego z głównych Celów Zrównoważonego Rozwoju: edukacji.
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.
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