
MILENIJNE CELE ROZWOJU
         DLA MŁODYCH LUDZI 
                   NA CAŁYM ÂWIECIE

„To nie Organizacja Narodów Zjednoczonych ma 
osiàgaç Milenijne Cele Rozwoju. Ka˝de paƒstwo 

musi dà˝yç do ich osiàgni´cia poprzez wspólny 
wysiłek rzàdów i społeczeƒstwa.”

Sekretarz Generalny ONZ Kofi  A. Annan



 W 2000 roku podczas Szczytu Milenijnego ONZ Êwiatowi przy-
wódcy z krajów biednych i bogatych zobowiàzali si´ do realizacji 
oÊmiu celów, aby wyeliminowaç skrajne ubóstwo na Êwiecie. Cele 
te, zwane Milenijnymi, majà zostaç osiàgni´te do 2015 roku.

 Mówiàc o Milenijnych Celach Rozwoju, powinniÊmy myÊleç 
o młodzie˝y. Około jedna trzecia populacji Êwiata to osoby mi´dzy 
10 a 24 rokiem ˝ycia, a ponad 85% procent z nich mieszka w kra-
jach rozwijajàcych si´. JeÊli nie rozwià˝emy kwestii zwiàzanych ze 
sprawiedliwym rozwojem, wiele młodych osób zostanie skazanych 
na ˝ycie pełne cierpienia i w złym stanie zdrowia, a ich nadzieje 
i marzenia nie zostanà spełnione. 

 Młodzi ludzie odgrywajà kluczowà rol´ w osiàganiu post´pu 
i dokonywaniu zmian. Współpraca z młodymi ludêmi jest niezb´dna 
przy realizacji Celów. To właÊnie oni b´dà korzystaç z osiàgni´ç 
Milenijnych Celów Rozwoju. 

 W 2015 roku, kiedy to powinny zostaç osiàgni´te Milenijne Cele 
Rozwoju, obecni nastolatkowie znajdà si´ u progu dorosłego ˝ycia. 
Podj´te dzisiaj decyzje dotyczàce praw człowieka, wykształcenia, 
zdrowia, zakładania rodzin i zatrudnienia b´dà miały długotrwałe 
skutki, które wpłynà na wiele przyszłych pokoleƒ.

 Co mo˝esz zrobiç? Przyłàcz si´ do kampanii ”Wstaƒ i zacznij 
działaç na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju„ (Stand Up and Take 
Action for the Millennium Development Goals), aby wraz z całym 
Êwiatem powstaç przeciw ubóstwu.

www.standagainstpoverty.org



Wyobraê sobie….
˝e budzisz si´ codziennie rano nie majàc wystarczajàcej iloÊci ˝ywnoÊci, bez 
czystej wody do picia, bez dachu nad głowà. 

Fakty:
Ponad miliard ludzi ˝yje za 
mniej ni˝ jednego dolara 
dziennie – spoÊród nich 
prawie 250 milionów to 
młodzi ludzie.

Wyobraê sobie….
˝e chcesz si´ uczyç, ale nie ma szkoły; ˝e jest szkoła, ale nie mogłeÊ do niej 
chodziç, gdy˝ musiałeÊ pracowaç; lub, ˝e nie było nauczycieli, poniewa˝ 
zachorowali na AIDS; lub, ˝e twoja szkoła została zniszczona w czasie wojny….
 
Fakty:
115 milionów dzieci nie 
chodzi do szkoły podsta-
wowej – trzy piàte z nich to 
dziewczynki. Blisko połowa 
dzieci, które rozpocznà 
szkoł´, nie skoƒczy jej.

Zmniejszyç o połow´ liczb´ osób ˝yjàcych za mniej ni˝ 
jednego dolara dziennie oraz tych, którzy cierpià głód.

Zapewniç wszystkim chłopcom i dziewcz´tom mo˝liwoÊç 
ukoƒczenia szkoły podstawowej.



Fakty:
Dwie trzecie analfabetów to kobiety.
Stosunek zatrudnionych kobiet to dwie trzecie w porównaniu z liczbà 
zatrudnionych m´˝czyzn.
W 2003 r. kobiety zajmowały tylko 15% foteli poselskich w parlamentach.

Fakty:
Ka˝dego roku 10 milionów dzieci umiera na choroby, które mogà byç 
wyleczone – to prawie 30 000 zgonów dziennie.

Wyeliminowaç dyskryminacj´ ze wzgl´du na płeç na 
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej do 2005 r., 
a na wszystkich poziomach do 2015 r.

Zmniejszyç o dwie trzecie wskaênik ÊmiertelnoÊci dzieci 
poni˝ej piàtego roku ˝ycia.



Wyobraê sobie …
˝e jesteÊ dziewczynkà ˝yjàcà w kraju, gdzie mo˝esz wyjÊç za mà˝ w wieku 12 lat; 
i ˝e urodziłaÊ dziecko, gdy twoje ciało jeszcze dojrzewało, co zwi´ksza 
prawdopodobieƒstwo komplikacji podczas porodu; i ˝e nie masz dost´pu do opieki 
medycznej udzielanej w nagłych wypadkach, lub do osób wyszkolonych w zakresie 
odbioru porodów….

Fakty:
Co roku ponad 500 000 kobiet 
umiera podczas cià˝y i porodu 
– co ka˝dà minut´ nast´puje 
prawie jeden zgon! TrzydzieÊci 
razy wi´cej kobiet doznaje 
urazów, infekcji oraz innych 
komplikacji zwiàzanych z 
cià˝à. Poród jest głównà przy-
czynà Êmierci młodych kobiet 
w wieku 15-19 lat.

Fakty:
Ostatnie szacunki wskazujà, ˝e:
Codziennie w wyniku AIDS umiera 8 000 osób.
15 milionów dzieci straciło jedno lub obydwoje rodziców z powodu AIDS.
860 000 dzieci z afrykaƒskiego regionu subsaharyjskiego straciło nauczycieli 
z powodu AIDS.

Obni˝yç o trzy czwarte wskaênik umieralnoÊci kobiet 
podczas porodu.

Zatrzymaç i cofnàç rozprzestrzenianie si´ HIV/AIDS oraz 
wyst´powanie malarii i innych powa˝nych chorób.



Fakty:
1,2 miliarda ludzi nie ma dost´pu do czystej wody pitnej.
2,4 miliarda ludzi odczuwa brak warunków sanitarnych.
2 miliony dzieci umiera co roku z powodu chorób wywołanych brudnà wodà lub 
brakiem warunków sanitarnych.

Fakty:
Najbiedniejsze kraje nie mogà osiàgnàç Milenijnych Celów Rozwoju bez 
wi´kszonej i bardziej skutecznej pomocy, korzystnych ofert handlowych oraz 
oddłu˝enia ze strony krajów bogatych. Opłaty celne nało˝one przez bogate kraje na 
importowane towary z krajów rozwijajàcych si´ sà Êrednio cztery razy wy˝sze ni˝ 
dla towarów pochodzàcych 
z krajów rozwini´tych.
Dotacje dla rolników 
z bogatych krajów sà 
wielokrotnie wy˝sze od 
pomocy udzielanej biednym 
krajom.

• Wprowadziç zasady zrównowa˝onego rozwoju do 
 polityki rzàdów i programów oraz odzyskaç utracone 
 Êrodowisko naturalne.
• Do 2015 r. obni˝yç o połow´ liczb´ osób nie majàcych  
 dost´pu do czystej wody pitnej.
• Do 2020 r. osiàgnàç znaczàcà popraw´ warunków ˝ycia
  co najmniej 100 milionów mieszkaƒców slumsów.

• Obni˝yç opłaty celne oraz zadłu˝enie krajów 
 najsłabiej rozwini´tych oraz najbiedniejszych 
 i najbardziej zadłu˝onych paƒstw Êwiata.
• Zwi´kszyç pomoc dla krajów najsłabiej rozwini´tych.
• Zwi´kszyç zatrudnienie młodych osób.
• Zwi´kszyç dost´p do tanich leków.
• Udost´pniç technologie cyfrowe.



 Byç mo˝e uwa˝asz, ˝e osiàgni´cie Milenijnych Celów Rozwoju
do 2015 r. jest zadaniem dla polityków i ˝e nie mo˝esz wiele 
zrobiç, by im w tym pomóc. Jest to mylne przekonanie. Potrzebne jest 
nam wszystkim powszechne przymierze młodych ludzi, aktywistów 
w zakresie zwalczania AIDS, aktywnych kobiet, pracowników słu˝by 
zdrowia, pracowników Êrodowiskowych, nauczycieli, stowarzyszeƒ, 
organizacji obywatelskich oraz zwiàzków zawodowych. Potrzebny jest 
ka˝dy, kto jest zainteresowany i chce współpracowaç, by udało si´ 
nam odnieÊç sukces. Bez Twojego udziału nie osiàgniemy Celów! 

 Podczas Milenijnego Szczytu Narodów Zjednoczonych w 2000 r., 
189 przywódców rzàdów zobowiàzało si´ do współpracy, tak by 
do 2015 r. Êwiat stał si´ lepszy dla wszystkich mieszkaƒców Ziemi. 
W imieniu swoich krajów podpisali oni Deklaracj´ Milenijnà, która 
zawiera obietnic´ wyzwolenia m´˝czyzn, kobiet oraz dzieci z nieludz-
kich warunków n´dzy. Prawo do rozwoju dotyczyç powinno wszyst-
kich ludzi!

 Rozwój oznacza tak˝e bycie wolnym od niedoli i cierpienia, głodu, 
analfabetyzmu, chorób, złych warunków mieszkaniowych oraz po-
czucia zagro˝enia. Ubóstwo wià˝e si´ z brakiem szacunku, godnoÊci 
oraz wolnego wyboru jednostki.

www.unic.un.org.pl/cele.php
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