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17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let
(2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle
udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci
OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny
členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i
občané ze všech kontinentů. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25.
září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for
Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož
součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Cíle udržitelného rozvoje

 17 Goals to Transform Our World 

Zdoj: Informační centrum OSN (osn.cz)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/


Které globální výzvy zde lze zmínit?

Poznáte některý z těchto cílů udržitelného
rozvoje?

Jaký je vztah mezi cíli udržitelného rozvoje a
prezentovanou kategorií?

 

https://wordwall.net/resource/21606421

https://wordwall.net/resource/21606421


Mnohým chybí jídlo, čistá pitná voda a hygiena; v roce 2017 bylo podle odhadů chronicky
podvyživeno 821 milionů lidí;

Kvalitní život

V roce 2015 žilo asi 736 milionů lidí z méně než 1,90 USD denně;

Nejméně 400 milionů lidí nemá základní zdravotní péči a každé 2 sekundy někdo ve věku
30 až 70 let předčasně zemře na nepřenosné nemoci (např .: kardiovaskulární
onemocnění, rakovina, cukrovka nebo chronické respirační onemocnění);

40 % světové populace trpí nedostatkem vody a 2,3 miliardy nemají přístup k základní
hygieně. 



1 ze 4 dívek v rozvojových zemích nechodí do školy

Férová společnost

57 milionů dětí ve věku základní školy nechodí do školy (polovina z tohoto počtu žije v
subsaharské Africe);

Záruka kvalitního vzdělávání a zajištění toho, aby všichni lidé na celém světě měli přístup ke
stejným příležitostem, se ukázaly jako hlavní globální výzvy a překážky spravedlivé
společnosti ve všech zemích.

1% světové populace vlastní 40% světového bohatství.



Téměř 300 milionů z 520 milionů obyvatel venkova nemá přístup na silnice v 25 zemích

Odpovědný rozvoj

 2,6 miliardy lidí používá nebezpečné a neefektivní systémy vaření.

759 milionů lidí nemá přístup k elektřiněDo roku 2030 je třeba vytvořit 600 milionů nových
pracovních míst, aby udržely krok s růstem populace v produktivním věku

Každou minutu se nakoupí 1 milion plastových lahví na pití.

Každý rok se vyhodí 5 bilionů plastových sáčků na jedno použití.

Každý člověk vyprodukuje asi 7,3 kg elektronického odpadu, ale pouze 1,7 kg se recykluje.



Přestože odlesňování zpomalilo, stále pokračuje po celém světě a degradace půdy a
desertifikace se zvýšily.

Naše planeta

 V současné době hrozí vyhynutí přibližně 1 milionu živočišných a rostlinných druhů, což je
nejvyšší počet v historii lidstva.

Ve většině regionů se kvalita vody v důsledku organického a chemického znečištění od
roku 1990 výrazně zhoršila a více než 75 procent sladkovodních zdrojů se nyní věnuje
plodinám a živočišné výrobě.

Přežití mnoha společností a biologických podpůrných systémů planety je ohroženo.



Udržitelný rozvoj je nemožný bez míru a efektivních partnerství, která neohrožují
bezpečnost všech lidí na světě.

Bezpečný svět

 V roce 2017 bylo 68,5 milionu lidí násilně vysídleno v důsledku pronásledování, konfliktů, násilí
nebo porušování lidských práv.

Zatímco regiony planety se těší míru, bezpečí a prosperitě, jiné se ocitly v nekonečných
cyklech konfliktů a násilí, které vede k hrubému porušování lidských práv.


