Το 2015 , οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σύμφωνα με τον Αντόνιο
Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ «είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο
ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση
για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να
επενδύσουμε στην ευημερία των νέων».

Τα 10 Πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη σύμφωνα με τον ΟΗΕ
10. Οι Στόχοι είναι η απόλυτη λίστα δράσεων μέχρι το 2030: Έχουμε θέσει 17
Στόχους για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο έως το 2030. Κι αυτό μπορούμε να το

πετύχουμε δίνοντας τέλος στη φτώχεια, καταπολεμώντας τις ανισότητες και
αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή. Καλό δεν ακούγεται;
9. Οι Στόχοι είναι δικοί μας: Οι Στόχοι δεν τέθηκαν κεκλεισμένων των θυρών από
μια ομάδα μυστικών ιθυνόντων. Διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνεργασία και των
193 Κρατών Μελών, ΜΚΟ αλλά και ανθρώπων όπως εσείς.
8.Οι Στόχοι είναι Παγκόσμιο: Οι Στόχοι έρχονται να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε
όλον τον κόσμο. Έτσι, είτε βρίσκεστε στο Ναϊρόμπι, στη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο ή το
Μπανγκαλόρ, οι Στόχοι σας αφορούν.
7.Οι Στόχοι έχουν πρακτική εφαρμογή: Οι Στόχοι δεν αποτελούν απλές υποσχέσεις
για το μέλλον. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για το πώς θα
πετύχουμε την αλλαγή, πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε και πως θα εξασφαλίσουμε
τη συμμετοχή όλων σε αυτή.
6.Οι Στόχοι δεν αποκλείουν κανένα: 17 Στόχοι ίσως είναι πολλοί ένας πιο
στρόγγυλος αριθμός όπως το 10 αντιθέτως δε θα αρκούσε, και αυτό αιτιολογείται
εύκολα. Οι Στόχοι απευθύνονται τόσο σε νέους όσο και ηλικιωμένους ανθρώπους,
σε μικρές και μεγάλες χώρες, σε κατοίκους αγροτικών περιοχών και όσους μένουν
σε μεγαλουπόλεις. Δημιουργήθηκαν για να μην αποκλείουν κανέναν.
5.Οι Στόχοι θα δώσουν τέλος στην απόλυτη φτώχεια: Δεν είναι η πρώτη φορά που
ο κόσμος έχει θέσει στόχους για την εξάλειψη της απόλυτης φτώχειας. Οι
προηγούμενοι Στόχοι , οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, συνέβαλαν στην
εξάλειψη της απόλυτης φτώχειας μειώνοντάς την στο μισό από τον καθορισμό τους
το 2000 έως σήμερα. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα. Αυτό όμως δεν φτάνει.
Οι Στόχοι έχουν στόχο να δώσουν τέλος σε κάθε μορφής φτώχειας, παντού στον
κόσμο έως το 2030. Επιπλέον, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν οικονομική ανάπτυξη
με συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού και την προστασία του περιβάλλοντος
για τις επόμενες γενιές.
4.Οι Στόχοι θα καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή: Η κλιματική αλλαγή
αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά σύγχρονα ζητήματα με συνέπειες σε όλες τις
χώρες και όλες τις ηπείρους. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο οι Στόχοι
επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις όλων για μια κοινή αντιμετώπισή της:
κυβερνήσεων, επαγγελματικών τομέων και φυσικά τις δικές σας.
3.Οι Στόχοι: Όλοι για έναν και ένας για όλους: Κανένας στόχος δεν είναι πιο
σημαντικός από τον άλλον κι όλοι λειτουργούν συμπληρωματικά για όλους τους
άλλους. Για παράδειγμα: η πρόσβαση στην ενέργεια θα επιτρέψει σε ένα παιδί να
μελετήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προέρχεται από

κάποια πηγή παραγωγής ηλιακής ενέργειας, μέτρο που αντιμετωπίζει την κλιματική
αλλαγή την ώρα που η βιομηχανία ηλιακών συλλεκτών μπορεί να συμβάλει στην
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας
2.Οι Στόχοι θα αλλάξουν τον επιχειρηματικό χάρτη του κόσμου: Για μεγάλο
χρονικό διάστημα, η οικονομική ανάπτυξη είχε αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Οι
Στόχοι επιδιώκουν να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας
οικονομίας έτσι ώστε η τελευταία να μην παραβιάζει τα εργατικά δικαιώματα και
να μην προκαλεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
1.Οι Στόχοι σας χρειάζονται: Η ανάληψη δράση δεν είναι αποκλειστική υπόθεση
των κυβερνήσεων, αλλά υπόθεση όλων, κι αυτό περιλαμβάνει κι εσάς. Ξεκινάει από
κάτι μικρό που μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες. Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός εκείνων που είναι ενημερωμένοι για τους Παγκόσμιους Στόχους για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι κι η επιτυχία τους. Ας ενημερωθούμε,
λοιπόν, όλοι για τους Παγκόσμιους Στόχους, για το τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος
τους.

