
pavadinimus ir simbolius 
pirmą kartą parodėme Jung-
tinėms Tautoms – tai buvo 
tarsi netikėtas atradimas“, 
– sako Trollbäck. „Visi taip 
įsitraukia ir įsijaučia į reikalo 
sudėtingumą, kad kartais 
viskas atrodo neįveikiama, 
tačiau staiga visi supranta: 

taip, iš tikrųjų mes galime 
tai padaryti. Tai yra dizaino 
galia.“

Visi gali padėti
Jakob Trollbäck norėjo, kad 17 
esamų tikslų taptų atpažįstami 
visiems– suteikti galimybę 
žmonėms prisidėti prie globa-

Kaip pats išsamiausias ir am-
bicingiausias planas žmonijos 
istorijoje paverčiamas tokiu, 
kurį suprastų žmonės visame 
pasaulyje ir tai jiems rūpėtų? 
Tai nėra paprastas iššūkis, 
nes apibrėžti didelės apimties 
tikslai ir sunkiai suprantamuo-
se dokumentuose. Būtent 
tokia užduotis buvo iškelta 
dizaineriui Jakob Trollbäck: 
Darnaus vystymosi tikslai turi 
tapti prekės ženklu, kuris būtų 
suprantamas paprastiems 
žmonėms.

„Pasaulis neišspręs šių 
iššūkių, jeigu niekas nesu-

pras, kokia jų esmė“, – sako 
Trollbäck.

Trumpai ir paprastai
Pirmasis žingsnis buvo 
trumpai, paprastai ir po-
zityviai įvardyti kiekvieną 
tikslą. Pavyzdžiui, sudėtinga 
frazė „Saugokime ir taupiai 
naudokime vandenynų ir jūrų 
išteklius, užtikrindami tinka-
mą vystymąsi“

tapo šūkiu Life Below 
Water (liet. Gyvenimas po 
vandeniu). Tada kiekvienam 
tikslui buvo sukurtas ryškus, 
spalvingas simbolis lengvai 
suprantamoje simbolių siste-
moje. „Tai yra lyg periodinė 
pokyčių lentelė. Norėčiau, 
kad kas nors būtų filmavęs 
reakciją, kai mes naujuosius 
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Tai galiausiai įvyko praėjusių 
metų pabaigoje.

Visos pasaulio šalys 
susitarė dėl didžiulio masto 
plano įgyvendinimo – išspręsti 
daugelį didžiausių žmonijos 
problemų.

Šis planas pavadintas „Dar-
naus vystymosi tikslai“:  

17 tikslų, kuriuos mes, pasau-
lio gyventojai, norime pasiekti 
iki 2030 m.

Šie tikslai apima kovą su 
skurdu ir badu, kokybišką švie-
timą visiems ir dar daugelį kitų 
aktualių problemų. Trumpai 
tariant, būtina užtikrinti, kad 
visi galėtų gyventi gerai.

Vienas iš pasaulyje pirmau-
jančių pasaulinio vystymosi 
ekspertų, vyresnysis moksli-
nis bendradarbis Homi Kharas 
iš „Brookings Institution“ tiki, 

kad šie Darnaus vystymosi 
tikslai iš tikrųjų gali pakeisti 
pasaulį:

„Dabar yra vientisa sistema, 
jungianti įvairius vystomojo 
bendradarbiavimo komponen-
tus – saugumą, aplinkosaugą, 
žmogaus teises, humanitarinę 
pagalbą – šiuo metu jie visi 
gyvuoja kaip atskiri vienetai. 
Jie sujungiami įgyvendinant 
Darnaus vystymosi tikslus. Tai 
iš tiesų gali viską pakeisti iš 
esmės“, – sako Kharas.

Visuotinis pokytis
Kurdami geresnį gyvenimą 
žmonėms, neturėtume 
pamiršti gamtos – pagrindinės 
priežasties, dėl kurios mes 
čia esame. Dėl šios priežas-

ties daugelis tikslų yra susiję 
su gyvybės apsaugojimu 
sausumoje ir vandenynuose, 
tvarios gamybos užtikrinimu ir 
visuotinio atšilimo stabdymu.

Tačiau viena yra apibrėžti 
tikslus, o visai kas kita – juos 
įgyvendinti.

„Atsižvelgiant į Darnaus 
vystymosi tikslų apimtį ir 
ambicingumą, būtini radika-
lesni nei įprasta sprendimai“, 
– sako Kharas.

Skurdas sumažėjo perpus
Ankstesnių Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų (2000–2015) 
sėkmė suteikia pagrindo 
optimizmui. Nuo 1990 m. 
didelis skurdas jau sumažintas 
perpus, iš dalies dėl šių tikslų 
apibrėžimo, kaip teigia Homi 
Kharas.

„Pasaulio lyderiai yra am-
bicingesni, kai žino, kad ir kiti 
kažką daro, Niekas nenori būti 
paskutinis!“

Redakcinis straipsnis

Lietuva kartu su kitomis Jungti-
nių Tautų šalimis įsipareigojo per 
15 metų įgyvendinti 17 darnaus 
vystymosi tikslų. Siekiame ne tik 
mažinti ekstremalaus skurdo ap-
raiškas, bet ir kurti sąlygas oriam 
žmogaus gyvenimui, mažinti 
skirtumus tarp išsivysčiusių ir 
besivystančių šalių. 

Prisidėti prie darnaus pasaulio 
kūrimo galime ne tik materialiai,  
bet ir perteikdami reformų patirtį,  
savanoriška veikla, ar keisdami 
vartojimo įpročius, rinkdamiesi 
sąžiningos prekybos prekes, 
ir diegdami gamtą ir energiją 
tausojančias technologijas. Tik 
bendromis pastangomis galime 
užtikrinti gyvenimą saugiame 
ir darniame pasaulyje ateities 
kartoms. Tokią atsakomybę 
prisiėmėme tapdami Jungtinių 
Tautų, Europos Sąjungos ir kitų 
tarptautinių organizacijų šeimos 
nariais. Tokią atsakomybę kie-
kvienas jaučiame ir kaip mūsų 
Planetos gyventojas.

1990 2015

20 amžiaus aštuntąjį dešim-
tmetį pasaulio gyventojų 
skaičius sparčiai augo, todėl 
daugelis žmonių susirūpino, 
kad gyventojų perteklius 
prives prie pasaulinio bado. 
Tačiau nuo tada gyventojų 
skaičiaus augimas sulėtėjo. 

Didžiausias gimstamumas 
buvo 1964 metais– kiekvienai 
moteriai tada teko vidutiniškai 
po 5,1 vaiko.

Šiandien gimstamumo  
rodiklis sumažėjęs iki 2,5 
vaiko vienai moteriai.

Užsacharės Afrikoje mote-
rys turi daugiausiai vaikų, ta-
čiau gimstamumo rodiklis čia 
taip pat sumažėjo vidutiniškai 
nuo 6,8 iki 5 vaikų.

Žemėlapyje pavaizduota 
kiekvienos šalies pažanga nuo 
1990 metų. / tgj
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europiečių mano, kad 

svarbu padėti žmonėms, 
gyvenantiems besivys-

tančiose šalyse
Šaltinis: Užjūrio vystymosi  

institutas (ODI)

68 MILIJARDAI €
Daugiau nei pusę paramos 

vystymuisi lėšų visame 
pasaulyje skiria Europos 

Sąjunga ir jos narės 
Šaltinis: Europos Bendrija (EC)

3 200 000 000
žmonių turėjo 

interneto ryšį 2015 
metų pabaigoje, iš 

jų 2 milijardai yra iš 
besivystančių šalių 

Šaltinis: Jungtinių Tautų vystymo 
programa (UNDP)

Pasaulio rodikliai

Gerosios pasaulio žinios – tarp-
tautinė žurnalistinio sąmonin-
gumo kampanija ir iniciatyva, 
įkurta Danijoje. Mes skelbiame 
naujienas apie pažangos ir 
vystymosi sprendimus, ben-
dradarbiaudami su Jungtinėmis 
Tautomis, Europos Sąjunga, 
vyriausybinėmis ir nevyriausy-
binėmis organizacijomis ir priva-
taus sektoriaus bendrovėmis. 
Daugiau informacijos: 
www.worldsbestnews.dk 

Gimstamumo rodiklis
(vienai moteriai tenkantis 
vaikų skaičius)
Mažiau nei 2
Nuo 2 iki 3
Nuo 3 iki 4
Nuo 4 iki 5
Nuo 5 iki 6
Nuo 6 iki 7
Daugiau nei 7

Gimstamumas

Duomenys: Pasaulio bankas | Iliustracija: Malte Kristiansen

Linas Linkevičius,  
Lietuvos Respublikos užsienio  
reikalų ministras 

Aitvarą skraidinantis berniukas Maniloje, Filipinuose
Nuotrauka: CC BY-NC-ND Azijos plėtros bankas

Nuotrauka: CC BY-NC-ND „Gelbėkit vaikus“ Nuotrauka: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopija 2014/Ose

lių pokyčių ir pajusti dalyvavi-
mo jausmą.

„Noriu pasakyti, kad kie-
kvienas turi savo mėgstamiau-
sią tikslą. Patikėkite manimi, 

man jie visi svarbūs, tačiau 
svarbiausias – 13 tikslas: 
klimato kaita. Tačiau norint 
pasiekti šį tikslą, būtinas 4 
tikslas:

švietimas, o švietimui būti-
nas 5 tikslas: lyčių lygybė.

Kaip matote, aš kuriu savo 
pokyčių istoriją ir visi gali 
tai padaryti. Visi gali padėti 
pakeisti pasaulį.“

Jakob Trollbäck sukūrė  
pasaulinių tikslų  
piktogramas ir spalvas
Photo © Trollbäck+Company»
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”Pasaulis neišspręs 
šių iššūkių, jeigu 
niekas nesupras, 
kokia jų esmė.

”Atsižvelgiant  
į Darnaus vystymosi 
tikslų apimtis ir 
ambicingumą, būtini 
radikalesni nei 
įprasta sprendimai

MES TURIME PLANĄ – 
IŠGELBĖTI PASAULĮ

Visi gali padėti pakeisti pasaulį, o Darnaus 
vystymosi tikslų kūrimas gali priartinti mus 
prie šio siekio.

DEMOGRAFINIO SPROGIMO IŠVENGTA

ĮKVĖPTI POKYČIAMS SU
DIZAINO GALIA

Kas yra Gerosios 
pasaulio žinios?

Tai daug sudėtingesnis iššūkis nei skrydis į mėnulį. Jungtinės 
Tautos nustatė bendrą tikslą mums visiems – Žemę padaryti tvaria 
planeta iki 2030 m.

mūsų pasaulis
mūsų orumas
mūsų ateitis

mūsų pasaulis
mūsų orumas
mūsų ateitis

DARNAUS VYSTYMOSI 
TIKSLAI 
Thomas Gringer Jakobsen
Gerosios pasaulio žinios



Pasaulis turi didelį planą.
Jis toks didelis, kad nereikė-
tų stebėtis, jeigu kas nors 
suabejos, ar yra galimybių jį 
įgyvendinti. Tačiau naujausi 

įvykiai rodo, kad optimizmui 
pagrindo tikrai yra.

Puikūs rezultatai
Darnaus vystymosi tikslų 
pirmtakai – vadinamieji Tūks-
tantmečio vystymosi tikslai 
( Millennium Development 
Goals), per nustatytą laiką 
įgyvendinamų tikslų rinkinys, 

sudarytas valstybių vadovų 
2000 m. 2015 metais jiems 
pavyko suvienyti, paremti ir 
išplėsti pastangas, siekiant 
įveikti kai kuriuos didžiausius 
pasaulio iššūkius. Nors kai 
kurie Tūkstantmečio vysty-
mosi tikslai nebuvo visiškai 
įgyvendinti, rezultatai buvo 
puikūs.

Nuo 1990 metų vaikų 
mirtingumo rodikliai visame pa-
saulyje sumažėjo daugiau nei 
perpus. Gimdyvių mirtingumas 
sumažėjo beveik tiek pat.

Nuo 2000 metų mokyklos 
nelankančių vaikų skaičius 
visame pasaulyje sumažėjo 
beveik perpus – tai vos keli pa-
darytos pažangos pavyzdžiai.

GEROSIOS PASAULIO ŽINIOS

Švietimas yra  
kertinis kovos su 
skurdu akmuo.

Bendros pastangos
Daugelis mano, kad Tūkstan-
tmečio vystymosi tikslai yra 
Jungtinių Tautų tikslai, tačiau 
iš tikrųjų nė vienas asmuo ar 
organizacija nebuvo atsakingi 
už juos. Šių tikslų padeda 
siekti daugybė viešųjų, 
privačių ir pelno nesiekiančių 
organizacijų iš išsivysčiusių ir 
besivystančių šalių, veikiančių 
tiek drauge, tiek pavieniui.

„Pasaulyje įsigali platesnis 
ir labiau suderintas požiūris, 
atspindintis norą bendradar-
biauti, dalytis atsakomybe ir vi-
sapusiškiau žvelgti į pasaulines 
problemas ir jų sprendimus, 
sujungiant kilusius klausimus ir 
įtraukiant visuomenę“, – sako 
Erik Lundsgaarde, Danijos 
instituto tarptautinių studijų 
vyresnysis tyrėjas.

Nauja kelionė
Tūkstantmečio vystymosi 
tikslai paskatino visapusišką 
požiūrį į visuotinius iššūkius, 
sujungiant vystymosi ir aplin-
kosaugos veiksmų planus. 
Jie nuėjo ilgą kelią įkvėpdami 
pasaulį penkiolika metų iš 
eilės ir suartino tarptautinę 
visuomenę ir bendruomenes. 
Tai geras ženklas Darnaus vys-
tymosi tikslams ir jų kelionei į 
2030 m. 

Didžiosios žaliosios Sacharos 
ir Sahelio sienos iniciatyva yra 
Afrikos vykdomas projektas, 
kurio siekis įspūdingas: už-
auginti 8 000 km ilgio medžių 
ir kitų augalų liniją per visą 
Afrikos žemyną. JŠio projekto 
tikslas yra parūpinti maisto, 
darbo ir užtikrinti ateitį milijo-

nams žmonių, gyvenantiems 
klimato kaitos „fronto linijos“ 
regione.

Dykumėjimas ir žemės 
degradacija kelia grėsmę 
maisto saugumui ir milijonų 
žmonių pragyvenimo šaltiniui 
sausringose Afrikos zonose. 

Nuo 2000 metų Europos Są-
junga išsiuntė daugiau nei 120 
rinkimų stebėjimo misijų.

Pagalba per rinkimus ir 
rinkimų stebėjimo misijos 
yra demokratijos stiprinimo 
pagrindas.

„Jie tapo plačiai pripažintu 
visuomenės pasitikėjimo ir 
rinkimų proceso sąžiningumo 
užtikrinimo įrankiu“, – sako  

„Atsižvelgiant į šiuos svar-
bius uždavinius, Didžioji žalioji 
siena gali būti svarbi sudėti-
nė sprendimo, suteikiančio 
žmonėms geresnes ekonomi-
nes perspektyvas, galimybę 
apsisaugoti nuo klimato 
kaitos, galimybę pasilikti ir pri-
sidėti prie politinio stabilumo 
atkūrimo jaunimui, kuris ketina 
išvykti dėl darbo trūkumo, 
dalis“, – sako Alexander Asen, 
Jungtinių Tautų konvencijos 
dėl kovos su dykumėjimu pa-
saulinio susitarimo, vieno pa-
grindinių iniciatyvos partnerių 
kartu su ES ir Afrikos Sąjunga, 
ryšių specialistas.

Afrikos Sąjunga teigia, kad 
jau įvykdyta 10–15 % sienos 
projekto. Baigta siena gali 
tapti didžiausia žmogaus 
sukurta konstrukcija visoje 
Žemėje. / hz
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GEROSIOS PASAULIO ŽINIOS

Berniukai žaidžia tinklinį Etiopijoje
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Viskas prasideda 
mokykloje

17 Darnaus vystymosi tikslų 
yra tokie ambicingi, kad gali 
atrodyti neįtikėtinai sunku 
pasiekti visus šiuos didelius, 
svarbius ir tarpusavyje susiju-
sius tikslus. Nuo ko pradėti?

Pasak profesoriaus Jeffrey 
D. Sachs, pripažinto darnaus 
vystymosi specialisto, yra 
vienas tikslas, kuris padės 
siekti kitų:

„Iš visų investicijų, kurios 
būtinos siekiant darnaus vys-
tymosi, svarbiausias yra  
4 tikslas: kokybiškas išsilavini-
mas“, – sako Sachs.

„Jeigu galime garantuoti, 
kad visi pasaulio vaikai, prade-
dant nuo darželio ir baigiant 
vidurine mokykla, gaus ko-
kybišką išsilavinimą, tai reikš 
pasaulio gerovės proveržį ir 
galimybę pasiekti kitus 16 
Darnaus vystymosi tikslų.  
Tai reikštų skurdo panaikinimą 
ir suteiktų žmonėms gali-
mybę būti sveikiems ir dirbti 
tinkamą darbą, būti aktyviais 
demokratijos dalyviais.“

Apskritai, pasaulis padarė 
didelę pažangą, siekda-
mas užtikrinti visų žmonių 
švietimą. Šiandien daugiau 
nei devyni iš dešimties vaikų 
lanko mokyklą.

Dauguma mokyklos nelan-
kančių vaikų gyvena konflikto 
zonose, todėl reikia daugiau 
pastangų taikai ir stabilumui 
užtikrinti, kad iki 2030 metų 
mokyklą lankytų visi vaikai.

Apžvalgininkai Ildiko Kosztolni ir Juan Ribó Chalmeta per 
Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Tunise.
Nuotrauka: Ezequiel Scagnetti © Europos Sąjunga

Didžioji žalioji siena yra visos Afrikos 
projektas, įtraukiantis daugiau nei 20 šalių
Nuotrauka: © FAO/Giulio Napolitano

Įsivaizduokite pasaulį, kuriame NĖRA SKURDO ir BADO. 
 Mes esame SVEIKI IR GERAI GYVENAME,  
GAUNAME KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ ir visur yra LYČIŲ LYGYBĖ.  
Visi turi ŠVARAUS VANDENS ir visiems užtikrinamos GEROS SANITARINĖS SĄLYGOS.

PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA padėjo užtikrinti  

 TINKAMĄ DARBĄ IR EKONOMIKOSAUGIMĄ. 
  Mūsų gerovę užtikrina investicijos į  

    PRAMONĘ, INOVACIJAS IR INFRASTRUKTŪRĄ 

ir tai padėjo mums SUMAŽINTI NELYGYBĘ.

 Mes gyvename TVARIUOSE MIESTUOSE IR BENDRUOMENĖSE,  
o ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA gydo mūsų planetą. KLIMATO POLITIKA  

apribojo planetos klimato atšilimą ir mes turime rūpintis GYVYBĖS VANDENYJE  

klestėjimu, gausiomis ir įvairiomis GYVYBĖS FORMOMIS SAUSUMOJE.

DĖL STIPRIŲ INSTITUCIJŲ mes mėgaujamės TAIKA IR TEISINGUMU,  
užmegztais ilgalaikiais PARTNERYSTĖS RYŠIAIS, siekiant NUSTATYTŲ TIKSLŲ.

Berniukas skaito, Vietnamas.
Nuotrauka: CC BY-NC-ND 
Azijos plėtros bankas
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TRUMPAI ILGA RANKOS 
PASPAUDIMŲ IR VILTIES ISTORIJA

DARNAUS VYSTYMOSI 
TIKSLAI

Darnaus vystymosi tikslai apibrėžti. Jų laukia ilgas kelias, tačiau jie ne vieni;
jų pamatas yra tarptautinės partnerystės dešimtmečiai, siekiant pokyčių.

Tai gali skambėti kaip Džono Lenono daina, tačiau šios dainos  
žodžius kartojo visas pasaulis. Visos pasaulio šalys pritarė šiai 
pasaulio 2030 m. vizijai.

Afrika stato Didžiąją žaliąją sieną

Balsavimo sistemos stiprinimas

PRIEINAMA IR 
ŠVARI ENERGIJA

GERA SVEIKATA 
IR GEROVĖ

KOKYBIŠKAS 
IŠSILAVINIMAS

KOVA SU 
SKURDU

KOVA SU 
BADU

KOVA SU 
KLIMATO KAITA

LYČIŲ 
LYGYBĖ

ŠVARUS VANDUO 
IR SANITARIJA

DERAMAS DARBAS 
IR EKONOMIKOS 
AUGIMAS

VANDENYNŲ IR 
JŪRŲ IŠTEKLIAI 

PRAMONĖ, INOVACIJOS 
IR INFRASTRUKTŪRA

MIŠKAI, ŽEMĖ, 
BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

NELYGYBĖS 
MAŽINIMAS 

TAIKA, TEISINGUMAS 
IR STIPRIOS 
INSTITUCIJOS

DARNŪS MIESTAI 
IR BENDRUOMENĖS

PARTNERYSTĖ 
ĮGYVENDINANT 
TIKSLUS

ATSAKINGAS 
VARTOJIMAS 
IR GAMYBA

THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

dr. Annette Fath-Lihic, Tarp-
tautinio demokratijos ir rinkimų 
paramos instituto vyresnioji 
programos vadovė.

Neseniai Europos Sąjunga 
išsiuntė rinkimų stebėjimo 
misijas į Mianmarą, Haitį, Tan-
zaniją, Burkina Fasą, Ugandą ir 
Peru. / hz


