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• Σήμερα σε όλο τον κόσμο 6 εκατομμύρια παιδιά
πεθαίνουν ετησίως προτού φθάσουν την ηλικία
των έξι ετών. Το νούμερο είναι ιλιγγιώδες, σε
παγώνει.
• Κι όμως, μόλις το 1990, ο αριθμός ήταν διπλάσιος,
πάνω από 12 εκατ. παιδιά.
• Ουδείς μπορεί να επαναπαύεται με τη βελτίωση
των στατιστικών, ιδίως συζητώντας για την παιδική
θνησιμότητα, όμως η πρόοδος υπήρξε αποτέλεσμα
της παγκόσμιας κινητοποίησης που πυροδότησαν
οι οκτώ διεθνείς αναπτυξιακοί στόχοι, τους
οποίους το 2001 συμφώνησαν να πετύχουν 192
χώρες-μέλη του ΟΗΕ.

• Σε Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015
ψηφίστηκε κείμενο, 17 συνολικά στόχων, τους
οποίους τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να υλοποιήσουν
έως το 2030.
• «Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, 2,6
δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν
αποκτήσει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, εκατομμύρια
ζωές έχουν σωθεί από την αύξηση της πρόσβασης
σε φάρμακα, εκατομμύρια θάνατοι από ελονοσία
και φυματίωση έχουν αποφευχθεί»

• Οι 17 στόχοι περιλαμβάνουν την εξάλειψη της
φτώχειας παντού, την εξάλειψη της πείνας, τη
διασφάλιση της υγείας και της καθολικής
ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, την επίτευξη
της ισότητας των φύλων, τη διασφάλιση της
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και την
πρόσβαση σε φθηνές, αξιόπιστες και σύγχρονες
μορφές ενέργειας, την προώθηση αξιοπρεπούς
εργασίας για όλους, τη διασφάλιση βιώσιμων
καταναλωτικών προτύπων, την ανάληψη
άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.

1. Μηδενική Φτώχεια
• Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της,
παντού
• Τα ακραία ποσοστά φτώχειας έχουν μειωθεί κατά
περισσότερο από το ήμισυ από το 1990.
• Η φτώχεια είναι κάτι περισσότερο από την έλλειψη
εισοδήματος και πόρων για τη διασφάλιση ενός
βιώσιμου τρόπου ζωής. Η εκδήλωσή της
περιλαμβάνει την πείνα και τον υποσιτισμό, την
περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και άλλες
βασικές υπηρεσίες, την κοινωνική διάκριση και
αποκλεισμό, καθώς και την έλλειψη συμμετοχής στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2. Μηδενική Πείνα
• Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής
ασφάλειας και βελτίωση της διατροφής,
καθώς και προώθηση της αειφόρου γεωργίας
• Είναι καιρός να επανεξετάσουμε τον τρόπο που
μεγαλώνουμε,
να
μοιραζόμαστε
και
καταναλώνουμε την τροφή μας. Αν γίνει σωστά,
η γεωργία, δασοκομία και αλιεία μπορούν να
προσφέρουν θρεπτική τροφή για όλους και να
δημιουργήσουν αξιοπρεπή εισοδήματα.

3. Καλή υγεία και ευημερία
• Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της
καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες
• Η εξασφάλιση υγιούς ζωής και η προώθηση της
ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες είναι
απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυξη. Έχουν
γίνει σημαντικά βήματα στην αύξηση του
προσδόκιμου ζωής και η μείωση ορισμένων από
τις θανατηφόρες αιτίες που σχετίζονται με την
παιδική και μητρική θνησιμότητα.

4. Ποιοτική εκπαίδευση
• Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και
ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες
για δια βίου μάθηση
• Η απόκτηση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης είναι το
θεμέλιο για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων
και την αειφόρο ανάπτυξη. Σημαντική πρόοδος έχει
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της αύξησης της
πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα
και αύξησης των ποσοστών εγγραφής στα σχολεία,
ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα κορίτσια.

5. Ισότητα των φύλων
• Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση
όλων των γυναικών και των κοριτσιών
• Ενώ ο κόσμος έχει σημειώσει πρόοδο προς την
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των
γυναικών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας (συμπεριλαμβανομένης της ίσης
πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών), οι γυναίκες και τα κορίτσια
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία σε
κάθε μέρος του κόσμου. Η ισότητα των φύλων δεν
είναι μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,
αλλά μια απαραίτητη βάση για έναν ειρηνικό και
βιώσιμο κόσμο.

6. Καθαρό νερό - αποχέτευση
• Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και
αποχέτευση για όλους
• Καθαρό, προσβάσιμο νερό για όλους αποτελεί
ουσιαστικό μέρος του κόσμου που θέλουμε να
ζήσουμε. Υπάρχει αρκετό γλυκό νερό στον πλανήτη
για να επιτευχθεί αυτό. Αλλά λόγω της κακής
οικονομίας ή φτωχής υποδομής, κάθε χρόνο
εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως παιδιά, πεθαίνουν
από ασθένειες που σχετίζονται με την παροχή
ανεπαρκούς ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής.

7. Φτηνή και καθαρή ενέργεια
• Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές
ενέργειας για όλους
• Η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για σχεδόν κάθε
μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία που αντιμετωπίζει ο
κόσμος σήμερα. Είτε πρόκειται για τις θέσεις εργασίας,
την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, την παραγωγή
τροφίμων ή την αύξηση των εισοδημάτων, η
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους είναι αναγκαία. Η
βιώσιμη ενέργεια είναι μια ευκαιρία – μεταμορφώνει
ζωές, οικονομίες και τον πλανήτη.

8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική
ανάπτυξη
• Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
• Περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού
εξακολουθεί να ζει με το ισοδύναμο περίπου US $
2 την ημέρα. Και σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου,
το να έχεις μια δουλειά δεν εγγυάται τη
δυνατότητα να ξεφύγεις από τη φτώχεια. Αυτή η
αργή και άνιση πρόοδος απαιτεί από εμάς να
επανεξετάσουμε και να ανανεώσουμε τον
εξοπλισμό των οικονομικών και κοινωνικών
πολιτικών μας με στόχο την εξάλειψη της
φτώχειας.

9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
• Δημιουργία ευέλικτων υποδομών, προώθηση της
βιώσιμης εκβιομηχάνισης και προώθηση της
καινοτομίας
• Οι επενδύσεις σε υποδομές – μεταφορές, την
άρδευση, την ενέργεια και την τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνιών – είναι ζωτικής
σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και
την ενδυνάμωση των κοινοτήτων σε πολλές χώρες.
Από καιρό έχει αναγνωριστεί ότι η αύξηση της
παραγωγικότητας και των εισοδημάτων, καθώς και η
βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης απαιτούν
επενδύσεις σε υποδομές.

10. Λιγότερες ανισότητες
• Τη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των
χωρών
• Η διεθνής κοινότητα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς
την άρση των ανθρώπων από τη φτώχεια. Τα πιο
ευάλωτα έθνη – οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι
μεσόγειες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά
νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη – συνεχίζουν να
κάνουν βήματα μείωσης της φτώχειας. Ωστόσο, η
ανισότητα εξακολουθεί να υφίσταται και υπάρχουν
μεγάλες διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και άλλων
θεμάτων.

11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
• Κάντε τις πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς,
διαλλακτικές και βιώσιμες
• Οι πόλεις είναι κέντρα για τις ιδέες, το εμπόριο, τον
πολιτισμό, την επιστήμη, την παραγωγικότητα, την
κοινωνική ανάπτυξη και πολλά άλλα. Στην
καλύτερη εκδοχή τους, οι πόλεις έχουν δώσει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να εξελιχθούν
κοινωνικά και οικονομικά. Ωστόσο, υπάρχουν
πολλές προκλήσεις για τη διατήρηση πόλεων με
τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζουν να δημιουργούν
θέσεις εργασίας και ευημερία, ενώ δεν θα
αποστραγγίζουν τη γη και τους πόρους.

12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
• Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης
και παραγωγής
• Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή σημαίνει
προώθηση την επάρκειας πόρων και ενέργειας,
των βιώσιμων υποδομών, και την παροχή
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, οικολογικές και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και καλύτερη
ποιότητα ζωής για όλους. Η εφαρμογή τους θα
συμβάλει στην επίτευξη των συνολικών σχεδίων
ανάπτυξης, τη μείωση των μελλοντικών
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
δαπανών, την ενίσχυση της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της φτώχειας.

13. Δράση για το κλίμα
• Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος και τις επιπτώσεις της
• Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον κάθε χώρα σε
κάθε ήπειρο. Διαταράσσει τις εθνικές οικονομίες και
επηρεάζει τις ζωές, κοστίζει ακριβά στους ανθρώπους,
τις κοινότητες και τις χώρες σήμερα και ακόμη
περισσότερο αύριο. Οι άνθρωποι βιώνουν σημαντικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες
περιλαμβάνουν μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες,
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, και πιο ακραία
καιρικά φαινόμενα. Οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
προωθούν την κλιματική αλλαγή και συνεχίζουν να
αυξάνονται.

14. Ζωή στο νερό
• Διατήρηση και αειφόρος χρήση των ωκεανών,
των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων
• Οι ωκεανοί του κόσμου – η θερμοκρασία, η
χημεία, τα ρεύματα και η ζωή τους – οδηγούν
τα παγκόσμια οικοσυστήματα που κάνουν τη Γη
κατοικήσιμη για την ανθρωπότητα. Τα όμβρια
ύδατά μας, το πόσιμο νερό, ο καιρός, το κλίμα,
οι ακτές, μεγάλο μέρος της διατροφής μας, και
ακόμη και το οξυγόνο του αέρα που
αναπνέουμε, όλα τελικά παρέχονται και
ρυθμίζονται από τη θάλασσα.

15. Ζωή στη στεριά
• Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση
της απερήμωσης, την ανάσχεση και αντιστροφή
της υποβάθμισης του εδάφους, ανάσχεση της
απώλειας βιοποικιλότητας
• Τα δάση καλύπτουν το 30 τοις εκατό της
επιφάνειας της Γης και εκτός από την παροχή
επισιτιστικής ασφάλειας και καταφύγιο, τα δάση
αποτελούν το κλειδί για την καταπολέμηση της
αλλαγής του κλίματος, την προστασία της
βιοποικιλότητας και των σπιτιών του γηγενούς
πληθυσμού.

16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
• Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνιών
• Ο 16ος στόχος των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
είναι αφιερωμένος στην προώθηση ειρηνικών
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την
αειφόρο ανάπτυξη, την παροχή πρόσβασης στη
δικαιοσύνη για όλους, και την οικοδόμηση
αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

17. Συνεργασία για τους στόχους
• Αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας
για την αειφόρο ανάπτυξη
• Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για τη βιώσιμη
ανάπτυξη
απαιτεί
συνεργασίες
μεταξύ
κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της
κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι συνεργασίες
χωρίς αποκλεισμούς χτισμένες πάνω σε αρχές
και αξίες, σε ένα κοινό όραμα και κοινούς
στόχους που θέτουν τους ανθρώπους και τον
πλανήτη στο κέντρο, απαιτούνται σε παγκόσμιο,
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

