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DEFINICJA
• Kwestię, na czym polega idea zrównoważonego rozwoju, 

można więc ująć w skrócie jako dążenie do dobrobytu
społeczeństwa, przy zachowaniu integralności ekosystemu. 
Dobrym przykładem jest redukcja plastikowych odpadów
zagrażających morskim stworzeniom, ale też poszukiwanie

alternatywnych źródeł zasilania. Właśnie dlatego poza
dążeniem do pełnego recyklingu swoich wyrobów, w 2020 r. 
zainstalowaliśmy turbinę wodną w strefie wału formującego, 

wykorzystując ciśnienie wody obrotowej, co pomogło nam
odzyskiwać jeszcze więcej energii.

• Współcześnie kwestię, czym jest zrównoważonyrozwój, 
rozszerza się również na inne dziedziny życia, opierając na
niej całokształt rozwoju społeczno-gospodarczego. Agenda 
ONZ dotycząca planu zrównoważonegorozwoju do roku

2030 zawiera 17 celów, wśród których znajdują się: dążenie
do poprawy zdrowia i jakości życia, zapewnienie

powszechnego dostępu do edukacji czy osiągnięcie równości
płci. Oczywiścieobejmuje ona też zagadnienia

środowiskowe, takie jak ochrona zasobów wodnych czy
leśnych. Kierując się wartościami opisanymi przez ONZ, 

ograniczamy zużycie wody świeżej i poprawiamy
efektywność jej oczyszczania. W trosce o środowisko dbamy
również o lasy, przeciwstawiając się wylesianiu i degradacji

bioróżnorodności.



ZERO GŁODU

Do 2030 roku wyeliminować głód i
zapewnić wszystkim ludziom, w 

szczególności ubogim i narażonym na
zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp

do bezpiecznej, pożywnej żywności w 
wystarczającej ilości przez cały rok.2.2 

Do 2030 roku wyeliminować wszystkie
formy niedożywienia. Do 2025 roku
zrealizować uzgodnione na szczeblu

międzynarodowym zadania dotyczące
zaburzeń rozwoju fizycznego wśród

dzieci poniżej piątego roku życia. 
Zapewnić pożywną żywność dla

dorastających dziewcząt, ciężarnych i
karmiących kobiet oraz osób starszych.



ŻYCIE POD WODĄ
Mimo to, części z nich zapewne nie zdążymy

nawet zobaczyć. Od rozpoczęcia rewolucji
industrialnej, kwasowość oceanów wzrosła o 26%. 

Dla wielu gatunków jest to po prostu nie do 
zniesienia. Przez zanieczyszczenia powodowane

transportem morskim, a także zanieczyszczeniami
spływającymi z lądu razem z rzekami i deszczami, 

powstają tzw. martwe strefy. Są to jałowe, morskie
pustkowia pozbawione jakiegokolwiek życia. W 

takie pustkowia w zastraszającym tempie
przeobrażają się też rafy koralowe – niszczone

zarówno przez zmiany w składzie chemicznym
wód, jak i nadmierne połowy, np. krewetek. 

Ponadto, w wyniku intensywnych połowów, giną
także cenne dla ekosystemów, nierzadko

chronione gatunki zwierząt, które łapane są w sieci
rybackie przypadkowo, jako tzw. “przyłów”. Do 
tego nie zapominajmy o morskim kłusownictwie, 

nielegalnym zabijaniu waleni, rekinów, żółwi i
innych, w celach konsumpcyjnych lub
medycznych. No i oczywiście plastiku

i mikroplastiku.



ŻYCIE NA LĄDZIE

Spośród wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju, Cel 15 jest chyba
najbardziej proekologicznym. Nawołuje on państwa członkowskie, żeby

“chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie
ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać

pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz
powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”. Jak wszystkie założenia

Agendy 2030, jest on nastawiony głównie na gospodarowanie i
wykorzystywanie zasobów przez ludzi w nieco bardziej zrównoważony
sposób, rzadko przyznając naturze wartość samą w sobie. Jest to jednak

nie drastyczny, pragmatyczny krok ku lepszej przyszłości. Czy mamy czas
na pragmatyzm środowiskowy – pozostaje kwestią sporną. Przyjrzyjmy
się jednak na czym polega problem i jakich wytycznych, dotyczących

rozwoju w sposób mniej inwazyjny względem Ziemi, musimy się trzymać
jako sygnatariusze Agendy.



ZRÓWNOWAŻONE MIAS TA I 
S POŁEC ZNOS C I

Gwałtowna urbanizacja jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI 
wieku. Z jednej strony rozwój miast przyczynia się do wzrostu

gospodarczego. Żaden kraj nie uzyskał statusu kraju średniego rozwoju, 
bez postępu procesu urbanizacji. Z drugiej strony urbanizacja wpływa na

dewastację środowiska naturalnego i pogarszanie warunków życia
mieszkańców. Zrównoważony rozwój może stymulować pozytywne

zmiany w funkcjonowaniu miast i życiu ich mieszkańców.

Dlatego włączamy się w procesy planowania i odnawiania miast w sposób
sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i poprawie jakości

życia obywateli, rewitalizację zniszczonych dzielnic oraz modernizację
miejskich usług komunalnych. Istotnym elementem jest również

wspieranie rozwoju lokalnych zdolności do reagowania na sytuacje
kryzysowe. Polska pomoc angażuje się w planowanie rozwoju miast, w 

tym infrastruktury transportowej.



RÓWNOŚĆ PŁCI

• Wzmocnienie pozycji kobiet jest kluczowe dla zwalczania ubóstwa, nierówności i przemocy
wobec nich. Wiele Celów Zrównoważonego Rozwoju zawiera zadania odnoszące się do
równości kobiet i mężczyzn.

• Aby zapewnić równe prawa dla kobiet i mężczyzn na całym świecie, niezbędne są głębokie
zmiany w ustawodawstwie. Co prawda, 143 państwa członkowskie ONZ zagwarantowały
w swoich Konstytucjach równość mężczyzn i kobiet przed 2014 r., to jednak 52 państwa nadal
tego nie uczyniły. W wielu krajach dyskryminacja ze względu na płeć wciąż jest zauważalna
w normach prawnych i społecznych.

• W życiu gospodarczym i politycznym wciąż istnieją nierówności oparte na płci. Poczyniono
pewne postępy, jednak od dziesięcioleci kobiety zarabiają średnio o 24% mniej niż mężczyźni.
W 2015 r. kobiety stanowiły jedynie 22% wszystkich parlamentarzystów na świecie. Jest to
powolny wzrost w ciągu dziesięciolecia - w 1995 r. odsetek ten wynosił 11.3 %.

• Przemoc wobec kobiet jest pandemią, która dotyczy wszystkich państw, nawet tych, które
osiągnęły godne uznania postępy w innych dziedzinach. Na całym świecie 35 procent kobiet
doświadczyło fizycznej i / lub seksualnej przemocy ze strony partnera lub innej osoby.

• Kobiety mają prawo do równości we wszystkich dziedzinach życia. Prawo to musi być
uwzględnione w krajowych systemach legislacyjnych i prawnych. Należy dążyć do zwalczania
dyskryminacji na tle płci wszędzie tam, gdzie się pojawi.



KONIEC Z UNÓST WEM

• Nierówne traktowanie ze względu na płeć wpędza kobiety w biedę, pozbawia je
podstawowych praw i uniemożliwia wyjście z ubóstwa. Na całym świecie
odbiera kobietom szanse na godne życie i życie w dobrobycie. Statystycznie
rzecz biorąc, kobiety posiadają mniejsze oszczędności i trudniej jest im
pokonywać przeciwności.

• Ubóstwo wiąże się z wieloma zagrożeniami, a dyskryminacja sprawia, że
w czasach kryzysu kobiety bardziej niż mężczyźni są na nie narażone.

• Dziewczęta z ubogich rodzin dwa razy częściej wychodzą za mąż w bardzo
młodym wieku w porównaniu do dziewcząt z zamożniejszych rodzin. Zbyt
wcześnie rodzą dzieci i muszą podołać nowym obowiązkom, tracąc możliwość
uczenia się i nadzieję na lepszą przyszłość.

• Wśród właścicieli ziemskich na całym świecie kobiety stanowią zaledwie 20%.
W rolnictwie, z powodu nierównego dostępu do kredytów, ziarna, technologii
oraz wiedzy rolniczej, kobiety nie mają warunków do rozwijania swoich
gospodarstw na takim poziomie, jak mężczyźni. Ponadto, w wielu państwach
obowiązuje prawo uniemożliwiające kobietom dziedziczenie ziemi na równych
warunkach z mężczyznami.



DOBRE ZDROWIE I 
JAKOŚĆ ŻYCIA

• Zapewnienie ochrony zdrowia na najwyższym poziomie jest
fundamentalnym prawem każdego człowieka.

• Państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do wprowadzenia
powszechnego dostępu do usług zdrowotnych w zakresie zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego. Istnieje jednak wiele czynników
spowalniających ten proces. Więcej niż 225 milionów kobiet nadal
nie ma dostępu do antykoncepcji. W regionach rozwijających się,
wskaźnik umieralności matek jest 14 razy wyższy niż w regionach
rozwiniętych, a tylko połowa kobiet ciężarnych otrzymuje minimalny
standard opieki przedporodowej.

• Odnotowano, że obecnie na świecie główną przyczyną śmierci kobiet
w wieku rozrodczym są choroby, wynikające z zespołu nabytego
niedoboru odporności - AIDS. Spowodowane jest to nierówną
sytuacją społeczną i ekonomiczną, która ogranicza kobietom dostęp do
systemu ochrony zdrowia.

• System ochrony zdrowia musi być dostosowany do potrzeb kobiet
i dziewcząt, muszą być zapewnione wysokiej jakości i łatwo dostępne
usługi zdrowotne. Trzeba skończyć ze złymi praktykami związanymi
z przemocą ze względu na płeć i dyskryminacją, które poważnie
narażają zdrowie kobiet.



LINK DO 
FILMU • https://youtu.be/lBY9TXCz9hA



DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
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