Prezentacja Ośrodka Informacji ONZ

Dlaczego Cele Zrównoważonego Rozwoju
są ważne dla młodych ludzi?

Slajd 1: strona tytułowa

Slajd 2: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Trochę historii: Cofnijmy się do roku 2000, kiedy to światowi przywódcy na Szczycie
Milenijnym przyjęli Deklarację Milenijną i osiem globalnych celów mających poprawić
sytuację w krajach rozwijających się do roku 2015. Milenijne Cele Rozwoju dotyczyły:
ograniczenia ubóstwa, edukacji, równości płci, ograniczenia śmiertelności dzieci,
zdrowia matek, ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/ADS i innych poważnych chorób,
ochrony środowiska oraz globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. Cele te w różnych
krajach zostały osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Ale co najważniejsze ich
realizacja udowodniła, że różne podmioty: rządy państw, sektor prywatny,
społeczeństwo obywatelskie, naukowcy mogą współpracować i odnosić sukcesy.
Współpraca ta była na tyle obiecująca, że postanowiono ją kontynuować na jeszcze
większą skalę. W 2015 roku na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju wszystkie państwa
członkowskie ONZ przyjęły Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17
globalnych Celów.
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Slajd 3: tabelka

Wszystkie państwa wyraziły gotowość do podjęcia wspólnych działań, by rozwiązać
globalne problemy współczesnego świata. Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą
wszystkich krajów, zarówno rozwijających się, jak i rozwiniętych. Obejmują 17 obszarów
działań. Wymieniają 169 zadań, które należy zrealizować do 2030 roku.

Slajd 4: Zrównoważony rozwój to:

Co to jest zrównoważony rozwój? ONZ podaje następującą definicję: Rozwój
zrównoważony, to jest taki rozwój, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez
ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. Dąży
on do: poprawy sytuacji ludzi i dobrobytu, chronienia naszej planety, pokoju i budowy
partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Slajd 5: Agenda na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2030, Cele Zrównoważonego Rozwoju
i 169 zadań to:

Agenda 2030 jest planem rozwoju świata, lub mówiąc dokładniej, planem ratowania
świata dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń.
Każdy ma swoją rolę do odegrania: państwa, sektor prywatny, organizacje pozarządowe
i przede wszystkim zwykli ludzie. Musimy uświadomić sobie, jaka przyszłość nas czeka,
jeśli nie podejmiemy żadnych działań już teraz. Musimy zmienić nasz sposób myślenia
i wzorce postępowania i zaszczepić tą zmianę wśród młodych ludzi. Aby zmienić świat
należy zacząć od zmiany świadomości młodych pokoleń.
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Slajd 6: Globalne problemy dotyczą wszystkich
ludzi

Kryzys humanitarny na świecie osiągnął niespotykaną dotąd skalę i przekracza granice
państw. Ponad 250 milionów ludzi to migranci - to tyle, co połowa liczby mieszkańców
Unii Europejskiej. Ponad 65 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich
domów - to tak jakby ludność całej Francji została przesiedlona. Już teraz w Europie
widzimy nasilający się problem imigracji uchodźców. A więc, problemy w innej części
świata mają wpływ na to, co dzieje się w danym kraju, mieście, otoczeniu.

Slajd 7: Cele są powszechne, niepodzielne i mają
przekształcić świat

Cele Zrównoważonego Rozwoju są niepodzielne i muszą być realizowane razem.
Osiągnięcie postępu w jednym obszarze wpływa na realizację innego Celu. Zmiany
klimatyczne wpływają na wszystkie obszary Celów.

Slajd 8: Globalne Cele a młodzi ludzie

Obecnie na świecie żyje więcej młodych niż kiedykolwiek w historii świata. W 2050 r.
obecnie młodzi ludzi będą mieli nieco ponad 50. lat. Aby utrzymać dotychczasowy styl
życia będziemy potrzebowali trzech takich planet jak Ziemia. Skąd je weźmiemy!?
Młodzi ludzie powinni zadbać o swoją przyszłość, mieć już teraz możliwość decydowania
o świecie. Powinni mieć wiedzę, co należy zrobić, by budować lepszą przyszłość.
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Slajd 9: Do 2030 roku musimy:

Cele Zrównoważonego Rozwoju mówią, co należy zrobić, by przekształcić świat. 4 Cel:
dobra jakość edukacji podkreśla, że należy uczyć o zrównoważonym rozwoju
i zrównoważonym stylu życia, o prawach człowieka i równości płci, promować kulturę
pokoju i niestosowanie przemocy. Podkreśla też potrzebę rozwijania globalnej edukacji
i wychowywania młodzieży w duchu globalnego obywatela.

Slajd 10: Do 2030 roku musimy:

Z kolei 12. Cel odpowiedzialna konsumpcja i produkcja podkreśla konieczność
zapewnienia dostępu do istotnych informacji i podniesieniu świadomości wszystkich
ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie
z naturą. Mówi o oszczędzaniu energii, godnej pracy, lepszej jakości życia. Takie wzorce
przyczyniają się do realizacji planów rozwojowych i ograniczenia ubóstwa. Wszyscy
musimy zmieniać swoje wzorce postępowania, by chronić naszą planetę.

Slajd 11: Platforma Celów Zrównoważonego
Rozwoju

Ośrodek Informacji ONZ stworzył Platformę Celów Zrównoważonego Rozwoju
www.onz.org.pl. Zawiera ona: opis wszystkich Celów, działania prowadzone przez ONZ
w Polsce, organizacje pozarządowe, studentów, kampanie ONZ, materiały tematyczne,
pliki do pobrania. Platforma będzie systematycznie rozwijana i wkrótce znajdą się na niej
materiały dla szkół, komiksy dla młodzieży i konspekty przykładowych lekcji.
Dążymy do stworzenia kompleksowej bazy informacji dotyczących Celów
Zrównoważonego Rozwoju i Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy
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szkoły do korzystania z platformy oraz dzielenia się z nami dobrymi praktykami. Dla szkół
i uczniów też jest miejsce na platformie.

Slajd 12: Ratowanie świata – przewodnik dla
leniwych

Musimy zmienić nasz sposób myślenia i wzorce postępowania oraz zaszczepić tę zmianę
wśród młodych ludzi. Kampania ‘Ratowanie świata – przewodnik dla leniwych’ pokazuje,
jak możemy to zrobić. Każdy może przyczynić się do polepszania świata, nawet ci
najbardziej leniwi. Kampania może być z powodzeniem przeprowadzona w szkołach.

Slajd 13: koniec prezentacji

Prezentację przygotowano w listopadzie 2016 r.
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