TINERII SE IMPLICĂ
ÎN DEZVOLTAREA
DURABILĂ
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Cuvânt Înainte

Ține de noi! De fiecare dintre noi!
Pe când aveam 15 ani, la mine în liceu a apărut într-o zi un afiș ce îndemna la protejare împotriva bolilor
cu transmitere sexuală (BTS). Afișul promitea și o sesiune de informare, undeva în oraș. Deși la prima
vedere subiectul îmi părea ușor scandalos, curiozitatea a învins, așa că mi-am luat inima în dinți și am
sunat organizația nonguvernamentală ce apărea pe afiș. I-am întrebat dacă pot aduce colegi la
sesiunea lor informativă. Răspunsul lor afirmativ m-a încurajat și mi-a animat curiozitatea despre ce voi
afla.
Evenimentul în sine a fost foarte interesant, cu multe informații noi pentru mine. Cel puțin așa cred, căci
mai mult m-am simțit rușinat atunci când organizatorii se foloseau de banane ca să ne arate cum se
folosește un prezervativ. Tot ce îmi amintesc e că îmi ardeau obrajii și nu le puteam privi pe fete, nici
măcar cu coada ochiului.
Ulterior, după ce mi-am mai revenit, am realizat că am sute de colegi care au nevoie de astfel de
informații, așa că i-am întrebat pe voluntarii organizației respective dacă putem organiza o astfel de
sesiune chiar în liceul meu. Două săptămâni mai târziu, era rândul altor câteva zeci de tineri să se simtă
rușinați la demonstrația cu banana, iar eu eram deja privit în liceu fie drept curajos și cu inițiative mature
(de către conducere), fie drept arogantul care testează limitele rușinii (de către colegii de an).
Fără să știu, odată cu noțiunile despre folosirea prezervativului și despre BTS, am luat contact și cu
câteva obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD): ODD 3 Sănătate și bunăstare (unde se vorbește
despre HIV/SIDA, planificarea familială, educația sexuală și sănătatea reproductivă), precum și ODD 5
Egalitate de gen (care vizează lupta împotriva practicilor și tradițiilor care pot afecta integritatea fizică,
sănătatea mintală și sexuală a femeilor și fetelor).
De atunci, voluntariatul e nelipsit din viața mea. Fie că, alături de Centrul pentru Resurse Civice,
activăm pentru susținerea democrației sau milităm pentru protecția mediului, ori a incluziunii sociale,
ne regăsim deplin în voluntariat: intrăm în contact cu oameni din toate colțurile lumii și, împreună,
creionăm lumea la care visăm și o ajutăm să se dezvolte armonios.
La fel poți face și tu și oricine simte că dorește să facă ceva pentru o lume mai bună - una bazată pe
grijă și dragoste, fără discriminări, în care suntem toți egali și unde apa potabilă este norma, nu dotare
de lux. O societate axată pe binele oamenilor, în care instituțiile statului își fac datoria, iar cetățenii se
simt respectați și valorizați.
Te invit să pui și tu umărul pentru ca planeta să meargă pe drumul cel bun!
Acest material îți aduce Lumea mai aproape, te ajută să o înțelegi și să iei măsuri, acum când încă nu
este prea târziu.
Să ai o viață minunată, cu mult rost, atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău!

Cosmin Bârzan
Președinte - Centrul pentru Resurse Civice
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Cetățenia Globală
Eu sunt toți și toți sunt eu!
„The world in which we live is geographically one”
Martin Luther King, American Civil Rights Activist
Suntem 7.7 miliarde de oameni pe Pământ1 și se preconizează că în 2050, vom fi 9.8
miliarde2. Acum aproape 1600 de ani, în anul 450, Socrate, unul dintre cei aproximativ 200 milioane de
oameni3 de atunci, proclama țara sa de origine ca fiind „lumea”.
Tu te-ai întrebat vreodată ce presupune să fii cetățean global?
Cetățenie Globală este un termen dificil de încadrat într-o definiție exactă. De-a lungul
timpului a îmbrăcat înțelesuri din ce în ce mai cuprinzătoare și a căutat să creioneze un fel de conduită
a cetățenilor globali. Deși un astfel de „checklist” ar cuprinde deopotrivă cunoștințe, atitudini, și valori,
accentul este pus pe comportamentele care ne ajută să dezvoltăm împreună o lume corectă și care se
poate susține singură, o lume în care fiecare dintre noi poate accesa resursele de care are nevoie pentru
a-și atinge propriul potențial.
Comisia Națională pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă din Olanda, NCDO, definește
dimensiunea globală a cetățeniei drept o serie de „comportamente în acord cu principiile
dependenței reciproce, egalității și responsabilității comune de a rezolva problemele globale”
(Pollett și van Ongevalle, 2013).
În Europa, începând cu anii 70, Comisia Europeană a jucat un rol din ce în ce mai important
în încurajarea înțelegerii interculturale. Astfel, a căutat să se asigure că nu există modalități de repetare
a secolului de conflicte dintre națiunile Europei. Practic, e ca și cum lumea întreagă ar fi un stat din care
dispar granițele.

Eu sunt cetățean global pentru că:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Cetățenia globală are la bază 3 principii esențiale: o Rețea de oameni interconectați,
Regularitatea sau uniformizarea șanselor și Rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm cu toții.
Conform lui Osler și Starkey (2005), ea se manifestă prin 4 elemente: drepturi, responsabilități,
participare și identitate.
1
2
3

http://www.worldometers.info/world-population/
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html
http://www.ecology.com/population-estimates-year-2050/
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DREPTURI

Ce drepturi ai în calitate de Cetățean Global?

RESPONSABILITĂȚI

Ce responsabilități ai în calitate de Cetățean Global?

PARTICIPARE

Cum te implici în societate?

IDENTITATE

Ce spun toate acestea despre cine ești?

Cetățenia globală:
❑ Reflectă aspecte și ideologii sociale
❑ Dezvoltă abilitățile necesare într-o economie globalizată
❑ Promovează valori universale
❑ Încurajează implicarea socială bazată pe înțelegerea realității și problemelor lumii.
Indiferent de timpul în care ne-am născut, cu toții aparținem aceluiași Pământ, aceleiași lumi.
În contextul acesta, cetățenia globală este un concept dinamic, care se adaptează pe măsura ce lumea
se schimbă. Absoarbe transformările și face uz atât de noile tehnologii cât și de valorile generațiilor
anterioare. Este, dacă vrei, un fel de mediere între societăți astfel încât fiecare să fim incluși. Poți explica
cetățenia globală drept echilibrul dinamic, față de care, oricât de mult s-ar distanța unele națiuni, găsim
căi de a ne întoarce la centru, respectiv, la drepturile, responsabilitățile, participarea și identitatea
pe care fiecare le dobândim la naștere.
Cetățenia globală naște un nou ideal - acela al implicării civice globale.
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Dezvoltare Durabilă
„Sustainable development: Holding our world in trust for our children”
Michael Meacher, British politician

O realitate dificil de privit și de… asumat
Populăm Pământul de câteva sute de mii de ani. În acest timp am reușit să:

❑ Defrișăm anual aproximativ 73000 de km pătrați de păduri 4. Pentru început, aceasta
presupune distrugerea habitatului multor specii de animale și păsări, declanșarea de alunecări de teren,
și diminuarea cantității de oxigen pe care o producem. Fără îndeajuns copaci care să filtreze nivelul de
dioxid de carbon, încurajăm încălzirea globală și amenințăm fiecare organism, inclusiv pe noi.
❑ Deversăm miliarde de litri de petrol și milioane de tone de deșeuri în mări și oceane.
În 2010, se măsuraseră peste 8 milioane de tone de deșeuri5, majoritatea plastic. Astfel, punem în
primejdie ecosistemele marine și reducem biodiversitatea otrăvind sau sufocând specii de animale din
sau de deasupra apelor.
❑ Depindem de cărbune și combustibili fosili pentru energie. Arzându-i, eliberăm în aer
cantități covârșitoare de dioxid de carbon, ceea ce, în primul rând, scade calitatea aerului respirat, iar
alături de creșterea temperaturilor, accentuează și multiplică numărul cazurilor de astm și cancer. În al
doilea rând, emanăm dioxid de sulf și oxizi de azot, vapori care se ridică și rămân stocați în nori, iar la
saturație avem parte de ploi acide6. Ploile acide dăunează tuturor organismelor vii. Pământul absoarbe
acidul, ceea ce duce la scăderea cantității de nutrienți și, ulterior, la culturi de calitate scăzută. Copacii
preiau toxinele, ceea ce le afectează frunzele și ucide încet păduri întregi, iar apele mici și lacurile pierd
specii întregi de pești.
4
5
6

https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation
https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/acid-rain/
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❑ Ne expunem din ce în ce mai mult la radiații și încălzire globală. Noxele și substanțele
chimice de care aminteam mai sus subțiază stratul protector de ozon, afectând plantele extrem de
sensibile la raze ultraviolete, precum grâul și orzul, culturi indispensabile oamenilor. Mai mult, aceasta
duce la creșterea temperaturii globale, deci, topirea blocului Arctic de gheață, deci creșterea nivelului
oceanelor, deci inundații.
❑ Poluăm în așa măsură încât 2.4 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă 7.
❑ Provocăm schimbări de climă. De-a lungul timpului, dezvoltarea neglijentă a industriei și
a diverselor tehnologii a fost corelată cu poluarea și creșterea temperaturilor globale. Astfel, pe de o
parte, suntem martorii unei intensificări a fenomenelor naturale, precum uraganele și, pe de altă parte,
la creșterea și prelungirea secetelor și a valurilor de căldură.

Folosind metode de cultivare industrială și nu numai, diminuăm considerabil resursele
Pământului de minerale naturale. Avem, cumva, impresia că resursele naturale sunt interminabile și că
le putem folosi fără consecințe. Dar lucrurile stau „puțin” diferit.
Capacitatea maximă a Pământului în materie de apă potabilă și alimente pe care le poate
produce acoperă aproximativ 10 miliarde de oameni8. După cum menționam în capitolul trecut, în 2050,
se preconizează că vom ajunge la 9.8 miliarde de locuitori.
Amenințăm singuri, de câteva sute de ani încoace, viitorul vieții pe Pământ.
Cu toate acestea, devenim, totuși, din ce în ce mai conștienți de astfel de practici risipitoare și
de impactul lor asupra tuturor formelor de viață de pe planetă. Recunoscându-ne rolul în provocarea lor
și făcând uz de conduita, atitudinile și comportamentele unor cetățeni globali, putem să le diminuăm
dacă nu chiar să le rezolvăm.
7
8

https://www.worldwildlife.org/threats/pollution
https://www.livescience.com/16493-people-planet-earth-support.html
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Dezvoltarea Durabilă - o rezolvare de… asumat
Despre aceasta este dezvoltarea durabilă - despre a folosi inteligent și eficient resursele pe
care le avem la dispoziție; într-atât de inteligent și eficient încât generațiile care urmează să se bucure
de standarde înalt-calitative ale vieții lor pe Pământ.
Dezvoltarea durabilă este o stare de fapt care presupune armonie între ființele umane și
lumea naturală și un context în care ele prosperă împreună. Dezvoltarea durabilă este despre a face
lumea un loc mai bun ACUM, fără a o distruge pentru generațiile viitoare.

În 1992, Organizația Națiunilor Unite definea dezvoltarea durabilă astfel:
Dezvoltarea durabilă este o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite
capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Pentru a verifica dacă practicăm principiile dezvoltării durabile, ne-am putea întreba:
Putem face asta din nou și din nou și din nou... pentru totdeauna?
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Checklist pentru Dezvoltare Globală… Durabilă

Dezvoltarea Economică Echilibrată și Echitabilă

❑ Susține creșterea economică prin practici care protejează planeta
❑ Asigură niveluri înalte de ocupare a forței de muncă pentru maximizarea profiturilor private
❑ Se manifestă în contextul unei guvernări eficiente care asigură respectarea drepturilor și
libertăților tuturor lucrătorilor

❑ Urmărește extinderea piețelor prin promovarea comerțului echitabil
❑ Măsoară distribuirea beneficiilor dezvoltării economice către toate nivelurile

Coeziunea Socială și Incluziunea

❑ Caută satisfacerea nevoilor umane primare, respectiv să asigure nivelul minim de
❑
❑
❑
❑
❑

alimentație nutritivă, accesul la îngrijire medicală de bază, și condiții de trai adecvate care
includ utilitățile de bază pentru fiecare individ
Se manifestă în contextul unei guvernări eficiente care asigură respectarea și protecția
drepturilor umane, politice și sociale, astfel încât fiecare individ să se simtă în siguranță
Garantează fiecărui individ dreptul la liberă exprimare, la alegerea propriei religii, liberul
arbitru și accesul la justiție
Asigură fiecărui individ accesul liber la idei, informații și comunicare, oriunde în lume
Asigură fiecărui individ oportunități de a contribui ca membru al societății, încurajând
utilizarea tehnologiilor adecvate
Urmărește creșterea echității sociale

Protecția Mediului și Utilizarea Responsabilă a Resurselor Naturale

❑ Țintește reducerea poluării aerului, apelor și solului, asigurând fiecărui individ accesul la apă
potabilă și facilități de sănătate

❑ Practică un nivel înalt de protecție a mediului
❑ Caută reducerea deșeurilor
❑ Asigură conservarea și protejarea resurselor naturale astfel încât ele să fie disponibile și
generațiilor următoare

"Dezvoltarea umană durabilă va avea loc atunci când toți oamenii pot să-și
îndeplinească viața fără a degrada planeta"
(Global Footprint Network 2003)
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Dimensiunile Dezvoltării Durabile
Dezvoltarea durabilă ne propune să gândim în perspectivă, pe termen lung. Pentru aceasta,
e nevoie de acțiuni în cel puțin trei dimensiuni diferite: protecția mediului, dezvoltarea economică,
și incluziunea socială. Practic, vine cu idei și soluții pentru următoarele întrebări:
- Cum putem utiliza resursele naturii păstrând, în același timp, echilibrul
ecosistemelor?
Protecția mediului condiționează dezvoltarea durabilă. Petrolul și cărbunele, spre exemplu,
sunt resurse neregenerabile. E nevoie de mii de ani pentru ca acestea să se formeze natural
și nu pot fi înlocuite în ritmul în care le consumăm. Apa, vântul și soarele, în schimb, pot fi
considerate resurse durabile. Folosindu-le pe acestea din urmă pentru a crea energie,
protejăm planeta și asigurăm locuri de muncă pentru anii următori.
- Cum ne putem satisface nevoia de bunăstare și valorifica oportunitățile de a inova în
armonie cu natura și oamenii?
Tot ceea ce dezvoltăm pentru a cumpăra și comercializa începe de la o resursă naturală. Cu
cât ne folosim resursele mai inteligent, cu atât suntem mai sustenabili. Mai mult decât atât, cu
cât ne dezvoltăm sisteme care încurajează comerțul echitabil și cu cât acordăm mai mulă
atenție produselor pe care le cumpărăm și felului în care sunt ele manufacturate, cu atât
putem asigura un context economic curat și echitabil.
- Cum putem să asigurăm progresul social, sincronizat, într-un context care ne dezbină
din ce în ce mai mult?
Activăm într-un context în care dezechilibrele și diferențele din cadrul aceleiași comunități sunt
norma și nu excepția. Oamenii, însă, sunt și o resursă extraordinară de idei și soluții, cu un
potențial fantastic pentru a crea. Dar ca să putem funcționa la parametrii ideali, avem nevoie
de un anume context - unul în care ne simțim în siguranță, avem acces la educație de calitate
și la oportunități, ne putem hrăni atât și așa cum avem nevoie pentru a duce o viață sănătoasă,
avem acces la medicamente, etc. Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite există premisele
inovației, oportunităților și progresului.
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Cei 5 P ai Dezvoltării Durabile
În termenii Agendei 2030, dezvoltarea durabilă se susține pe 5 piloni - cei 5 P ai Dezvoltării
Durabile: Populația, Planeta, Parteneriatul Global, Pace și Prosperitate.

1. Populația
Agenda 2030 își propune să asigure fiecărui om posibilitatea de a-și valorifica potențialul propriu
într-un mediu sănătos, în condiții de demnitate și egalitate, începând cu eradicarea sărăciei și a
foamei, în toate formele și dimensiunile lor.

2. Planeta
Agenda 2030 își propune să protejeze planeta prin măsuri urgente de stopare a schimbărilor climatice,
de gestionare eficientă a resurselor naturale, și de modificare a alegerilor individuale în ceea ce
privește atât producția, cât și consumul.
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3. Parteneriat Global
Agenda 2030 cu toate dezideratele ei poate fi realizată doar în condițiile unui parteneriat global bazat
pe responsabilitate comună. Întocmai întregirii unui puzzle, fiecare parte implicată - guvern, mediu
corporate, organizații non-guvernamentale, indivizi, etc. - își asumă un rol activ în întărirea celor mai
sărace și vulnerabile state.

4. Pace
Agenda 2030 speculează foarte bine faptul că cele două nevoi esențiale ale oamenilor sunt acelea de
a se simți în siguranță și de a fi iubiți. Aceasta presupune societăți pașnice și inclusive, comunități din
care lipsește violența de orice fel și care mizează pe apartenență și pe a nu lăsa pe nimeni în urmă.

5. Prosperitate
Agenda 2030 își propune ca fiecare persoană să se poată bucura de o viață prosperă, în care
progresul economic, social și tehnologic au loc în acord cu natura.

Esența Agendei 2030 stă în 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) al căror scop
este acela de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pentru toată lumea, în
prezent și în viitor. Ele acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității
ținând cont, în același timp, și de strategiile de dezvoltare economică.
ODD-urile stabilesc, practic, niște parametri între care ne-ar prinde bine să ne încadrăm
pentru a utiliza eficient resursele naturale. Pentru atingerea lor, însă, e necesar ca fiecare parte
interesată sau grup social să-și asume un rol activ - guvernele să creeze cadrul strategic și legal,
sectorul privat să contribuie cu resurse financiare și consultanță, sectorul academic cu cercetare,
societatea civilă cu deschidere, interes și inițiative individuale, etc.
Agenda 2030 poate fi atinsă doar în contextul eforturilor colective.
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Ajutând persoanele care au mai puțini bani să aibă în continuare acces egal la servicii
de bază, forță de muncă, terenuri, tehnologie și să poată crea companii pentru a
crește din punct de vedere economic
Oferindu-le acces la servicii de asistență socială, precum asistența medicală.
Sprĳinind comunitățile afectate de catastrofe și conflicte legate de schimbările
climatice
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Micșorează cantitatea de deșeuri pe care o produci, astfel încât resursele care sunt în
mod obișnuit aruncate să fie redirecționate către persoanele mai sărace
Cumpără bunuri obținute etic
Începe un proiect de reabilitare ecologică care pregătește oamenii și oferă experiență
de muncă
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Încurajând practicilor agricole durabile
Crescând investițiile în infrastructura rurală și în cercetare-dezvoltare agricolă
Asigurând buna funcționare a piețelor de produse alimentare și accesul la informațiile
din domeniu
Sprĳinind micii fermieri prin creșterea producției agricole și a veniturilor, în special cele
ale femeilor și comunităților indigene
Îmbunătățind programele sociale pentru copii, mame și bătrâni, care să le asigure
siguranța hranei
Anticipând și prevenind probleme precum seceta, inundațiile și alte dezastre
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

14

Începe o fermă de viermi și folosește vermicompostul pentru a îmbunătăți solul
Donează sau oferă-te voluntar unei organizații neguvernamentale (ONG) care se
concentrează pe securitatea alimentară productivă
Promovează conceptul de redistribuire responsabilă a produselor alimentare
Fă lobby pentru mai multe politici de îngrĳire a solului la nivel de stat
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Educându-ne cu privire la prevenirea și abuzul de droguri, alcool, ori boli mintale
Educându-ne despre planiﬁcarea familială, educația sexuală și sănătatea reproductivă
Facilitând accesul la serviciile de îngrĳire, precum medicamente, vaccinuri, etc.
Consolidând capacitatea de diagnosticare și prevenție a riscurilor pentru sănătate
Eliminând epidemiile de HIV/SIDA, hepatită, etc.
Reducând numărul de decese sau vătămări din accidente rutiere
Intensiﬁcând investițiile din domeniul sănătății, atât pentru cercetare-dezvoltare, cât și
pentru recompensarea echitabilă a forței de muncă din țările în curs de dezvoltare
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Organizează cursuri de formare în acordarea primului ajutor (colaborând cu Fundația
pentru SMURD, spre exemplu)
Dezvoltă-ți obiceiuri zilnice sănătoase
Alătură-te și contribuie la campanii care vizează reducerea poluării
Testează cunoștințele comunităților indigene pentru sănătate și bunăstare
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Asigurând educația de bază pentru ﬁecare persoană
Crescând numărul profesorilor instruiți și caliﬁcați
Eliminând inegalitățile privind oportunitățile educaționale între bărbați și femei, ale
copiilor cu dizabilități, ale indigenilor și victimelor conflictelor
Crescând numărul de burse pentru învățământul superior disponibile țărilor în curs de
dezvoltare
Oferind mai multe oportunități (burse) de formare tehnică și profesională
Construind, îmbunătățind, și modernizând facilitățile educaționale
Promovând educația pentru dezvoltarea durabilă
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Organizează discuții și evenimente "verzi" în școli, colegii, universități și locuri de
muncă
Crează o „comunitate de dezvoltare durabilă” - un cadru în care cei din jur pot încerca
exemple de practici ale unei vieți sustenabile. Este un loc în care oricine poate vizita și
experimenta tehnologii cu emisii scăzute de carbon cum ar ﬁ sobele solare sau
încălzitoarele de apă solare, spre exemplu. Este un experiment în învățarea socială și
un exercițiu de înțelegere a riscurilor legate de mediu.

generaction.resursecivice.ro

CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Adoptarea unor politici și legislații solide pentru promovarea egalității de gen
Recunoscând și valorizând munca femeilor la domiciliu
Facilitând accesul femeilor la resursele economice și naturale, la tehnologie, la
serviciile de bază și ﬁnanciare și la dreptul de proprietate
Asigurând egalitatea de șanse în luarea deciziilor de orice fel - politice, sociale și
economice
Sistând toate formele de discriminare și violență împotriva tuturor femeilor și fetelor
Sistând toate practicile și tradițiile care pot afecta integritatea ﬁzică, sănătatea mintală
și sexuală a femeilor și fetelor
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Asigură-te că prejudecățile de gen sunt conștient luate în considerare și atenuate
Asigură-te că colegele tale se simt în siguranță și libere să se exprime
Organizează sau implică-te în campanii de informare și sensibilizare pentru
combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Asigurându-ne că ﬁecare persoană are acces la apă potabilă
Asigurându-ne că ﬁecare persoană are acces la salubrizare (canalizări sigure și buna
gestionare a deșeurilor) și are acces la educație privind obiceiurile pentru o igienă
sănătoasă
Monitorizând calitatea apei pentru a reduce contaminarea
Eﬁcientizând utilizarea și reutilizarea apei
Crescând gradul de conștientizare al provocărilor și soluțiilor legate de accesul la apă
potabilă
Protejând și refăcând ecosistemele legate de apă, precum pădurile, munții, zonele
umede și râurile
Implementand managementul integrat al resurselor de apă
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Plantează arbuști în cartierul tău sau participă la acțiuni de împădurire
Învăță tu și învață-i și pe colegii tăi cum să citească un contor de apă
Urmărește și oprește posibilele surse de poluare a apei
Încearcă să-ți reduci timpul petrecut la duș la 5 minute

generaction.resursecivice.ro

CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Asigurând ﬁecărei persoane accesul la energie ﬁabilă și modernă
Promovând eﬁciența energetică
Facilitând accesul la cercetarea privind energia ecologică
Folosind preponderent surse de energie curată, precum energia solară, eoliană,
termică și biomasă
Investind în infrastructura energetică și noile tehnologii pentru serviciile energetice
Cooperând la nivel internațional pentru a extindere infrastructura energetică
Colaborând pentru a dezvolta noi resurse energetice regenerabile
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

La evenimente, folosește cutii-ﬁerbinți
Înlocuiește becurile și tuburile convenționale cu echivalente LED
Instalează un panou fotovoltaic pentru a furniza energie electrică
Participă la „Earth Hour” - renunță la folosirea energiei electrice pentru o oră pe an.
Anul acesta are loc sâmbătă, 30 martie, între 20.30 - 21.30 EET.
Informează-te, practică și promovează propriile obiceiuri pentru consumul eﬁcient de
energie electrică
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Eradicând munca forțată, munca copiilor, sclavia și traﬁcul de ființe umane
Creând oportunități de angajare și formare profesională pentru tinerii din afara
sistemului de educație sau tinerii șomeri
Promovând munca decentă și mediile de lucru sigure pentru toți: bărbați, femei, tineri,
persoane cu handicap și lucrători migranți
Promovând politici care încurajează antreprenoriatul și crearea de locuri de muncă
Asigurând utilizarea eﬁcientă a resurselor naturale în cadrul activităților economice
Încurajând și consolidând cooperarea internațională pentru a sprĳini creșterea
economică și crearea de locuri de muncă decente în țările în curs de dezvoltare
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Organizează cursuri de formare periodică pentru sustenabilitate
Instalează tehnologii verzi în instituția în care îți desfășori activitatea și evidențiază-le
pentru vizitatori
Construiește în contextul tău o comunitate care promovează dezvoltarea durabilă în
care persoane din exterior sunt invitate să încerce tehnologii ecologice, să învețe, și
să dobândească noi competențe pentru un viitor just și durabil.
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Facilitând tuturor accesul la internet, la noile tehnologii și la comunicare (în special
celor care trăiesc în țările cel mai puțin dezvoltate)
Furnizând noi locuri de muncă și promovând eﬁciența resurselor și a energiei
Alocând resurse pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, încurajând, astfel, inovația
Asigurând accesul micilor întreprinderi la credite și suport tehnic pentru dezvoltare
Asigurând că societățile promovează dezvoltarea durabilă și nu dăunează mediului
Încurajând industrializarea ecologică
Dezvoltând infrastructură durabilă și rezistentă pentru a sprĳini dezvoltarea economică
și bunăstarea umană
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Investighează și planiﬁcă (și concepe un buget, chiar) pentru a moderniza durabil
infrastructura în instituția ta (iluminat, electricitate, izolație, apă etc.)
Folosește experiența de la inițiativa anterioară pentru a-ți informa și educa colegii
Dezvoltă o comunitate de durabilitate și faceți demonstrații „verzi”, ușor de accesat
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Asigurând un cadru legislativ care ia în seamă nevoile tuturor oamenilor și protejează
persoanele defavorizate și oamenii vulnerabili, indiferent de venit, sex, vârstă,
handicap, rasă, clasă, etnie, religie și oportunitățile pe care le are
Crescând venitul minim în regiunile sărace, care au cea mai mare nevoie
Promovând principiul tratamentului comercial diferențiat
Încurajând asistența pentru dezvoltare și investițiile străine directe în țările în curs de
dezvoltare
Promovând incluziunea socială la nivel global, ajutând populația să migreze în
siguranță, ordonat, pentru a găsi oportunități
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Încearcă să empatizezi cu oamenii din categorii sociale defavorizate și să le înțelegi
realitatea și nevoile
În grupul tău, încercați să economisiți lunar sume modice pe care să le donați ulterior
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Oferind locuințe sigure, racordate la serviciile de bază și accesibile tuturor
Investind în rețele de transport public sigure, organizate, care nu dăunează mediului
înconjurător și care sunt special concepute pentru a servi copiilor, femeilor și
persoanelor vulnerabile
Implicând comunitățile în planiﬁcarea și gestionarea urbană
Gestionând mai bine impactul orașelor asupra mediului, prin monitorizare calității
aerului, administrarea eﬁcientă a deșeurilor și crearea de spații verzi
Protejând patrimoniul cultural și natural
Crescând rezistența orașelor la dezastre, precum cutremurele
Pregătind comunitățile în gestionarea corespunzătoare a resurselor de care dispun și
pentru a face față schimbărilor climatice
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Implementează inițiative de monitorizare a cetățenilor
Demonstrează principiile de dezvoltare durabilă îngrijind grădina din jurul blocului tău
Încurajează-ți cercul imediat de cunoștințe (familia, colegii și prietenii) să cunoască și
să participe la procesele locale de evaluare și planiﬁcare a mediului și a patrimoniului

23

Proiect European Presedinție: un parteneriat între FOND, Fingo, CROSOL și CONCORD.

CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Reducând, individual, cantitatea de deșeuri alimentare la jumătate prin cei trei R Reducem, Reutilizăm, și Reciclăm
Reducând amprenta ecologică individuală prin raționalizarea modului în care
producem și consumăm bunuri și resurse
Încurajând practicile de responsabilitate socială și ecologică ale companiilor mari
Raționalizând subvențiile ineﬁciente la combustibili
Dezvoltând noi tehnologii și metode de producție și consum durabile
Asigurând îndeplinirea acordurilor internaționale pentru manipularea substanțelor
chimice dăunătoare, protejând, deci, aerul, apa și solul
Informând și educând publicul larg cu privire la instrumentele necesare unui trai
armonizat cu natura
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Participă la ateliere sau evenimente de informare pe teme de mediu
Caută pe Internet informații despre eficiența campaniilor de curățare
Aﬂă cum funcționează în prezent depozitul local de deșeurilor și cum poți lucra în mod
pozitiv cu autoritățile locale pentru îmbunătățirea condițiilor
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Crescând gradul de conștientizare și pregătirea oamenilor pentru gestionarea
pericolelor legate de climă și dezastre naturale
Consolidând rezistența și capacitatea de adaptare a țărilor la riscurile legate de climă
și dezastre naturale
Ajutând regiunile vulnerabile, precum statele insulare, să devină mai rezistente
Abordând problemele legate de schimbările climatice la nivel guvernamental, în
politici, strategii și planiﬁcare
Alocând resurse pentru combaterea problemelor legate de schimbările climatice
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Pentru a ajuta la reglarea temperaturii în timpul verii, plantează pomi fructiferi cu
rădăcini mici în apropierea ferestrelor care primesc lumină solară sau în spații
deschise
Încearcă panourile fotovoltaice pentru economisirea și producerea energiei electrice.
Aceasta reduce, în același timp, emisiile de dioxid de carbon.
Organizează un centru demonstrativ pentru practici mai puțin dăunătoare mediului
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Protejând ecosistemele marine și de coastă
Prevenind și reducând poluarea marină și a impactului ei asupra acidiﬁcării oceanelor
Sistând pescuitului excesiv, practicile de pescuit distructive și / sau ilegale și eliminând
subvențiile pentru pescuit care contribuie la acestea
Conservând cel puțin 10% din zonele costiere și marine
Sporind cunoștințele științiﬁce, capacitatea de cercetare și a tehnologiei marine pentru
îmbunătățirea sănătății oceanelor
Sprĳinind ﬁnanciar țările mai sărace și insulele mici pentru a proteja a-și a gestiona
mai bine resursele marine
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Citește raportul despre zonele marine protejate din Africa de Sud și întreabă-te cum ar
putea ﬁ astfel de concepte aplicate în regiunea sau țara ta?
Ține prezentări scurte despre oceane și coastă colegilor și prietenilor tăi
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Protejând și conservând ecosistemele și speciile pe cale de dispariție
Asigurând resursele ﬁnanciare pentru gestionarea durabilă a pădurilor
Reducând defrișările și încurajând reîmpădurirea prin plantarea mai multor copaci
Oprind deșertiﬁcarea, restabilind terenurile degradate și a solului
Sistând vânătoarea necontrolată și traficul de specii protejate de floră și faună
Împărtășind beneﬁciile obținute din utilizarea resurselor genetice și facilitând accesul
la astfel de resurse
Reducând impactul speciilor străine invazive asupra ecosistemelor terestre și a apei
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Organizează redarea ﬁlmului Acasă sau a altor asemenea documentare
Începe un grup de inițiativă pentru protecția biodiversității din zona ta
Dacă te pasionează, alătură-te organizațiilor locale pentru a te implica în procesele de
evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare strategică a mediului
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Promovând legi și politici nediscriminatorii, combătând corupția și criminalitatea
organizată și prevenind violența și terorismul
Încetând abuzul, exploatarea, traﬁcul și toate formele de violență și tortură împotriva
copiilor
Asigurând acces egal la justiție pentru ﬁecare persoană, atât în țara lor cât și la nivel
internațional
Asigurând participarea cetățenilor la pace și justiție prin consultarea lor
Asigurând tuturor copiilor o identitate și înregistrarea nou născuților
Asigurând tuturor accesul liber la informații
Consolidând instituțiile pentru a preveni violența, terorismul și criminalitatea
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-
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Organizează întâlniri cu prietenii pentru a discuta legi sau evoluții ale politicilor care vă
afectează cel mai mult și cum vă puteți implica
Sprĳină eforturile locale de pace, justiție și siguranță în zona ta, chiar dacă acest lucru
nu reprezintă un interes principal pentru tine
Participă la evenimentele organizațiilor care promovează pacea și justiția
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CUM NE PROPUNEM SĂ ATINGEM ACEST OBIECTIV PÂNĂ ÎN 2030?
-

Asigurând că toate țările care au aderat la Agenda 2030, alocă resurse proprii pentru a
îndeplini aceste obiective până în 2030
Introducând obiectivele globale în planurile naționale
Respectând deciziile politice și asigurând consecvența în implementarea acestora
Conlucrând cu organizațiile și persoanele specializate sau cu experiență vastă în
diverse teme legate de Obiectivele Globale
Facilitând îmbunătățirea datelor și gestionarea statisticilor pentru a putea evalua
progresul ﬁecărei țări și pentru a urmări îndeaproape atingerea obiectivelor globale
CE POȚI FACE TU PENTRU A CONTRIBUI?

-

Gândește global, dar acționează local - atunci când iei o decizie, întreabă-te "Care ar
ﬁ cea mai durabilă opțiune de urmat aici?"
Citește Economia Sacră de Charles Eisenstein și înﬁințează un grup de discuții în jurul
acestor idei
Implică-te și motivează-i și pe cei din jurul tău să se implice în adoptarea unor alegeri
durabile în ceea ce privește propriul stil de viață

29

Proiect European Presedinție: un parteneriat între FOND, Fingo, CROSOL și CONCORD.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Pentru a face față provocărilor curente, precum globalizarea, accentuarea inegalităților sau
problemele de mediu, România are nevoie să abordeze dezvoltarea cu un suflu nou. Astfel, în calitate
de Stat Membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, România susține Agenda 2030
prin încurajarea atingerii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă de către instituțiile locale
răspunzătoare.
Strategia 2030 națională este una orientată către cetățean, centrată pe inovație și
încrederea în instituțiile statului și capacitatea acestora de a servi nevoile fiecăruia. Mai mult, este
nevoie ca toate demersurile din această sferă să se desfășoare într-un mediu curat și în mod
echilibrat.
Strategia 2030 presupune dezvoltarea României pe 3 piloni:
1. Economic - în direcția garantării creșterii economice pe termen lung. România și-a propus să
creioneze cultura antreprenorială în care cetățenii să se poată realiza material și aspirațional.
2. Social - creând o societate coezivă care să ducă la creșterea nivelului de trai al tuturor. Prin
îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, prin reducerea inegalităților dintre femei și
bărbați, ori cele dintre mediul urban și cel rural, și prin creșterea încrederii între cetățeni,
aceștia se pot simți apreciați și sprijiniți. Doar după acoperirea nevoilor de bază, putem,
fiecare dintre noi, să creăm, efectiv, un mediu propice dezvoltării noastre și șă ajutăm
comunitățile din care facem parte. Pilonul social se concentrează și pe întărirea simțului civic
al românilor.
3. Mediu - protejând natura putem regla și controla impactul și legătura om - mediu. Acest pilon
se concentrează pe conștientizarea responsabilității pe care fiecare dintre noi o are și și-o
asumă.
În clasamentul a 156 de țări care și-au asumat Agenda 2030, potrivit raportărilor din 2018,
România ocupa locul 44, cu un scor general de 71.2 puncte. Nivelul maxim (100) indică optimul
tehnic, iar „0” este scorul sub care se situează 2.5% din țările evaluate.
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Sunt, deci, două obiective în direcția
cărora România ar avea nevoie să depună eforturi
mai mari pentru atingerea lor, respectiv reducerea
inegalităților și viața acvatică. În rest, predominând
portocaliul, aceasta presupune arii extinse pe care
am avea de lucrat intens pentru atingerea Agendei
2030 naționale. Obiectivele în cadrul cărora ne
poziționăm cel mai bine sunt ODD 1 (Fără
Sărăcie), ODD 7 (Energie Curată și la Prețuri
Accesibile), ODD 8 (Muncă Decentă și Creștere
Economică), ODD 11 (Orașe și Comunități
Durabile), ODD 13 (Acțiune Climatică) și ODD 15
(Viață Terestră). ODD 6 (Apă Curată și Sanitație)
este colorat cu gri din lipsa datelor pentru mai mulți
indicatori.

Strategia națională de dezvoltare
durabilă își propune, deci, să genereze valoare
adăugată pentru a îmbunătăți continuu calitatea
vieții oamenilor, a relațiilor dintre ei și armonizarea
cu mediul natural - toate acestea acumulând noi
cunoștințe și inovând.

Instrumente si resurse pentru cetățenie globală
The Global Goals by GLBLCTZN

SDGs in Action

Global Hero
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