Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25.
septembra 2015 soglasno sprejeta A G E N D A
2 0 3 0 Z A T R A J N O S T N I R A Z V O J , ki predstavlja
zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti
za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti,
zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje
in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne
agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in
enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in
varnosti za vse ljudi in skupnosti.
Ti ukrepi za trajnostni razvoj so akcijski načrt za
ljudi, planet Zemljo ter blaginjo vseh. Poleg tega,
da utrdi mir, je njegov namen predvsem zagotoviti
več svobode na svetu.
Največji globalni izziv predstavlja odprava revščine
v vseh njenih oblikah in v vseh slojih, saj je le to
pogoj za trajnostni razvoj. Program izvajajo vse
partnerske države in deležniki.
S cilji trajnostnega razvoja bomo lažje osvobodili
človeštvo revščine in pomanjkanja, predvsem pa
rešili in ohranili naš planet.
17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega
razvoja priča o razponu in daljnosežnosti nove
ga svetovnega programa. Cilji izhajajo iz želje po
nadgradnji razvojnih ciljev tisočletja in uresničitvi
vsega, kar tem ni uspelo. Njihov namen je tudi uve
ljavitev človekovih pravic za vse, enakost spolov
in krepitev vloge vseh žensk in deklic. So medse
bojno povezani in neločljivi ter enakopravno zdru
žujejo vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja:
ekonomsko, družbeno in okoljsko.
V ospredje so postavljeni naslednji cilji trajnostne
ga razvoja:

LJUDJE
Odpraviti vse oblike in razsežnosti revščine in lako
te ter zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko dostojno,
enakopravno in v zdravem okolju izkoriščali svoje
danosti.

Z E M L JA
Obvarovati naš planet pred uničenjem, tudi z vzdrž
no porabo in proizvodnjo, trajnostnim ravnanjem
z naravnimi viri in nujnimi ukrepi glede podnebnih
sprememb, tako da bo Zemlja lahko zadovoljevala
potrebe današnje in prihodnjih generacij.

B L AG I N JA
Zagotoviti, da bodo vsi ljudje živeli človeka vredno
življenje v blaginji ter da bo gospodarski, družbeni
in tehnološki napredek v sozvočju z naravo.

MIR
Spodbujati miroljubno, pravično in vključujočo
družbo, v kateri ne bo ne strahu ne nasilja. Trajnost
ni razvoj ni mogoč brez miru in mir ni mogoč brez
trajnostnega razvoja.

PA R T N E R S T VO
Zagotoviti sredstva za izvedbo programa s prenov
ljenim globalnim partnerstvom za trajnostni razvoj,
v duhu okrepljene solidarnosti po vsem svetu, s
posebnim poudarkom na potrebah najrevnejših in
najbolj občutljivih ter s sodelovanjem vseh držav,
vseh deležnikov in vsega človeštva.
Medsebojne povezave in prepletenost ciljev traj
nostnega razvoja so bistvenega pomena. Če uspe
celovito uresničiti hotenja iz programa, se bosta
življenje in svet korenito izboljšala.

Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu

Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo
prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo

Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro
počutje v vseh življenjskih obdobjih

Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve
ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih,
trajnostnih in sodobnih virov energije

Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast,
polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo
in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije

Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi

Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta
in naselja

ODGOVORNA
PORABA
IN PROIZVODNJA

Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam
in njihovim posledicam

Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire
za trajnostni razvoj

Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo
trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti
širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta
pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti

Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj,
vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati
učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno
partnerstvo za trajnostni razvoj

Vir: https://www.ifla.org/ldp/iap
Vir: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_
mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_
humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/

Knjižnice pomenijo priložnost za vse
Knjižnice spodbujajo ljudi k lastnemu razvoju
Knjižnice ponujajo dostop do svetovnega znanja
Knjižničarji zagotavljajo strokovno vodstvo
Knjižnice so del družbe, ki je usmerjena k različnim ciljem
Knjižnice morajo imeti aktivno vlogo v razvojni politiki
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