Shaping Our Future
Viitorul este în mâinile noastre
Numărul 4, septembrie 2020
Agenda 2030 împlinește 5 ani

Septembrie 2020 – 5 ani de la adoptarea Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă
Acum 5 ani, cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite
și-au luat angajamentul de a pune în practică cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Oprește-te un pic din agitația
zilnică și pune-ți întrebarea - "Eu ce pot face pentru a schimba în bine
lumea în care trăim?"
Răspunsul ți-l dăm tot noi: în primul rând, INFORMEAZĂ-TE!
Apoi, IMPLICĂ-TE! Și după, FĂ-I PE ALȚII SĂ SE IMPLICE!

Transformarea lumii noastre
Agenda 2030 - Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, pe înțelesul
copiilor
1.

Fără sărăcie înseamnă că toată lumea trebuie să pună umărul pentru ca noi toți
să avem îndeplinite nevoile de bază: toți avem nevoie de o casă sigură

2. Zero foame: Toată lumea să aibă acces la mâncare: o masă bună și nutritivă ne
ajută să muncim bine și să avem o stare bună
3. Toți oamenii au dreptul la medicamente, la a-și păstra sănătatea și starea de
bine prin mișcare, indiferent de locul în care locuiește, de vârstă sau de avere
4. Este vital ca fiecare dintre noi să învățăm să citim, să scriem și să socotim.
Absolut toți oamenii merită educație de calitate, astfel încât să poată reuși ce
își propun în viață
5. Băieții și fetele trebuie să aibă parte de tratament egal si de aceleași
oportunități: trebuie să promovăm egalitatea de gen în orice comunitate
6. Toată lumea are dreptul la apă curată și sanitație: conectarea gospodăriilor
din orașe, comune și sate la rețeau de apă potabilă și canalizare
7. În loc să folosim petrolul și alte resurse ce se epuizează, am putea folosi
energia solară fără limită, căci este regenerabilă, având astfel energie
accesibilă și curată
8. Munca ar trebui să fie sigură, în condiții de siguranță și deschisă tuturor: să
fie locuri de muncă bune și bine plătite pentru oricine, oriunde
9. Drumurile și podurile ar trebui să fie construite astfel încât să dureze și să
permită călătoriile tuturor în siguranță
10. Toți trebuie tratați corect și egal, căci toți merită o viață de calitate
11. Pe măsură ce populația crește ca număr, și așezările umane au nevoie să se
dezvolte în mod corect: au nevoie de locuințe adecvate pentru toți
12. Trebuie să fim responsabili atunci când folosim lucrurile! Să reciclăm, să
refolosim și să reducem consumul
13. Știm că lumea devine un loc din ce în ce mai cald, clima se schimbă, deci trebuie
să reducem poluarea și trebuie să acționăm în sensul acesta chiar acum!
14. Și peștii din apele continentale și oceanice trebuie protejați: toți ne putem
aduce contribuția la prevenirea pescuitului excesiv
15. Flora și fauna din pădurile noastre trebuie protejate, căci ele contribuie la
conservarea biodiversității
16. Avem nevoie de pace, justiție și instituții puternice, pentru a fi siguri că toți
oamenii sunt apărați și tratați corect.
17. În sfârșit, fiecare dintre noi și noi toți trebuie să cooperăm, să lucrăm
împreună pentru a face lumea mai bună pentru noi toți
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