Célkitűzések

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális
Környezeti fenntarthatóság
megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást,
a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat, a klímaváltozást érintők és
Globális felelősségvállalás
egyéb megállapodások
C2: Minden ország kidolgozott és elfogadott katasztrófakockázat csökkentési
Környezeti fenntarthatóság
akciótervvel rendelkezik, amely lehetővé teszi a közösségek számára,
Béke és biztonság
hogy hatékonyan tudjanak reagálni a klímaváltozás hatásaira és erősíteni
tudják az ellenállás képességét
Globális felelősségvállalás
C3: Minden ország kidolgozott és végrehajtott egy alacsony szén kibocsátást
Környezeti fenntarthatóság
megvalósító fejlesztési stratégiát, amely segít hogy a világ ne lépje túl a
Globális felelősségvállalás
globális felmelegedés 1,5 Celsius fokos mértékét
C4: Fejlett átláthatóság, elszámoltathatóság és részvétel a természeti
Környezeti fenntarthatóság
erőforrások feletti gyakorolt ellenőrzésben és a források egyenlő elosztását
Emberi jogok
érintően, amely támogatja az emberek egészséges, tiszta
környezethez, a fenntartható életkörülményekhez és az élhető lakóhelyhez
Méltányosság
való jogát
C5: Univerzális hozzáférés biztosítása a tiszta, megbízható,
biztonságos és megfizethető energiaszolgáltatáshoz és technológiához, amit
Környezeti fenntarthatóság
minden ország megvalósított és életbe léptetett szociális és
környezeti biztosítékokat beépítve
C6: A tengeri ökoszisztéma - beleértve a tengeri biodiverzitást, a halkészleteket, a
tengerparti és a nyílt tengeri területeket - újjáépítésre, visszaállításra került,
Környezeti fenntarthatóság
karbantartása pedig egészséges és szükséges mértékben történik
C7: A fogyasztás általános csökkentése, miközben a források újraelosztása a
Környezeti fenntarthatóság
szegény közösségek és országok felé is megtörténik. Ehhez egy értékváltásra,
Méltányosság
változó életmódra és csökkenő fogyasztásra (például az energia, víz, étel
Globális felelősségvállalás
terén) és a termelési módok átalakítására van szükség

C8: Egy nyitott, aktív és szabad civil társadalom támogatása, az
egyesülési- és szólásszabadság védelmének, a békés tüntetés jogának és a
tényleges politikai részvétel megteremtésének segítségével, amelyek minden
társadalmi csoportot érintenek. Emellett szükséges az emberi jogok támogatása
és a környezetet védő intézkedések bevezetése a veszélyek és akadályok
leküzdése okán
C9: Lehetővé tenni az emberek számára, kifejezetten a szegény és
marginalizált közösségek esetében, hogy időszerű, minőségi, elérhető,
megbízható és tiszta információkhoz juthassanak minden esetben, főként,
ha az erőforrások elérhetőségéről, azok növeléséről és felhasználásáról és
ennek az eredményeiről van szó
C10: Az aktív és jelentőségteljes részvétel biztosítása minden ember számára
félelem nélkül, legfőképp a szegény és marginalizált személyek és a civil
társadalom esetében a közpolitikák és programok
megtervezésének, végrehajtásának és értékelésének a folyamataiban, helyi,
nemzeti és globális szinten egyaránt, főként a közforrások
megteremtését és felhasználását, illetve az elemi szolgáltatások biztosítását
illetően
C11: A teljes és biztonságos foglalkoztatás, a megfelelő munka és
minden, a dolgozókat érintő alapvető jog megvalósítása, kiemelve a fiatalságot
és a leghátrányosabb helyzetűeket

C12: 2030-ra valósuljon meg a nők egyenjogúsága a földet, a tulajdont, az örökséget
és a produktív forrásokat érintő hozzáférést és ellenőrzést illetően, emellett
fokozatosan át kell alakítani a nők által végzett fizetetlen ápolási munkák
körülményeit és viszonyait.
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C13: Garantálni kell, hogy a bennszülött lakosok, a földjeiken és a területükön
lévő természeti erőforrások kiaknázása felett szabad és
elsődleges tulajdonjogot gyakorolhassanak és ehhez minden információt
megkapjanak.

C14: Az embereknek – bármely társadalmi csoportba is tartoznak -, de
kifejezetten a fiataloknak minden lehetőségük adott a megfelelő
életkörülmények elérésére és képességeik fejlesztésére
C15: A közösségek, kifejezetten a nők és a fiatalok részesedésének növelése
X%-kal, a következő jogok biztosításával: földhöz, tulajdonhoz és egyéb
természeti erőforrásokhoz való jog, és emellett a földhasználat biztosítása
több, hátrányos helyzetű ember számára
C16: 2030-ra biztosítsuk, hogy senki nem él kevesebből napi 2 dollárnál és hogy
nem kerülnek további emberek mélyszegénységbe
C17: A gazdasági növekedés inkluzív, a szegényeket is integráló és
fenntartható, amely a legfelső és legalsó rétegek közötti
jövedelemkülönbségek csökkentésével kerül elérésre
C18: Biztosítsuk, hogy 2030-ra a biodiverzitás és az ökoszisztéma
legfontosabb területeit, az erdőket és óceánokat fenntartható, hatékony és
méltányos módon kezeljük, tisztelettel tekintve a helyi közösségek és a
természet jogaira
C19: Az univerzális szociális védelem az emberiség minden csoportja számára
biztosított legyen 2030-ra
C20: 2030-ra egyetemlegesen biztosítottak legyenek a minőségi
élet feltételei, beleértve az alapvető tisztálkodást és tiszta vizet, a lakhatást
és a biztonságos, egészséges környezetet
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C21: 2030-ra minden ország kialakított egy új, nemzetközileg elfogadott, a
multidimenzionális fejlődést mérő rendszert, amely túlmutat a GDP fókuszú
gazdasági növekedésen mérőszámain
C22: Biztosítsuk, hogy 2030-ra a jogi és szociális normák támogatják és tisztelik
azt a tényt, miszerint a spirituális, kulturális értékek és önazonosság hozzájárul
mindenki, de legfőképp az őslakos emberek jólétéhez és hogy a kultúra
megőrzésének alapjait képezik
C23: Az élelmiszer szuverenitás biztosítása és annak elérése, hogy a
fenntartható élelmiszer az év minden részében univerzálisan elérhető legyen
C24: Az erőszakos halálozások számának X%-kal való csökkentése, és az
erőszak bármely formájának csökkentése minden társadalmi csoport esetében
C25: Az emberek – bármely társadalmi csoporthoz is tartoznak – biztonságban
érezzék magukat és elégedettel legyenek a biztonsági rendelkezésekkel
C26: Minden társadalmi csoportnak hatásos megoldásai vannak az
igazságtalansággal szemben, hozzáférésük van a hatékony,
elszámoltatható és elfogulatlan jogorvoslati intézkedésekhez és ezekkel
elégedettek is
C27: A feszültségek, sérelmek, jogviták békésen, mindenkit érintve,
konstruktívan kerülnek kezelésre a társadalmon belül
C28: Lényegesen csökkenjenek a nemzetközi szintű feszültségek, melyek
konfliktushoz és erőszakhoz vezetnek, beleértve a felelőtlen
kereskedelmet a fegyverekkel és konfliktusos árukkal és a drogkereskedelem
hatásai is mérséklésre kerüljenek.
C29: A nők, lányok és fiúk elleni erőszak minden formájának megelőzése és
megszűntetése és az elkövetők elszámoltatása.
C30: A vesztegetés és korrupció X%-kal való csökkentése, és
mindazok elszámoltatása, akik ebben érintettek.
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C31: A nők teljes, egyenlő és jelentőségteljes részvételének és
hatásának biztosítása minden döntéshozó testületben nemzetközi,
regionális, nemzeti és helyi szinten egyaránt.
C32: A gazdasági egyenlőtlenségek X%-kal való csökkentése országokon
belül és országok között fejlett adózási rendszereken és
újraelosztási mechanizmusokon keresztül nemzetközi és nemzeti szinten.
C33: Konkrét politikai és kulturális kisebbségek politikai és kulturális
jogainak fokozottabb elismerése és kikényszerítése, és a diszkrimináció
minden jogi és szociokulturális vonatkozásának eltörlése.
C34: A minőségi, univerzális egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés megteremtése, beleértve a szexuális és nemi ellátást és jogokat,
minden elfogadott és kevésbé elfogadott betegséget illetően.
C35: Mindenkinek legyen egészségügyi biztosítása a potenciális
pénzügyi kockázatok elkerülése érdekében, hogy senki se kerülhessen
vagy maradjon szegénységben egészségügyi kiadások miatt.
C36: A nemzetközi pénzügyi intézmények, a kormányok és a
magánszektor tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a fenntartható
fejlődést.(Javasolt jelzőszám: nemzetközi pénzügyi intézmények,
kormányok és nagyvállalatok száma, amelyek nyilvános, független,
szigorú és időszakos megelőző hatásvizsgálatot végeznek a tevékenységük
szociális, környezeti és emberi jogi hatásairól a határokon belül és azokon túl,
beleértve az adózási, kereskedelmi, befektetési és pénzügyi intézkedéseket.)
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C37: Minden, a bioüzemanyagok felhasználását és
termelését érintő támogatás megszüntetése 2030-ig, miközben
védjük az alacsony jövedelmű és kiszolgáltatott népességet a negatív
hatásoktól és prioritásként kezeljük a hozzáférésüket a tiszta,
biztonságos, megfizethető és fenntartható energiaforrásokhoz
C38: Az illegális tőkekiáramlások csökkentése, beleértve a pénzmosást, a
kereskedelmi félreárazást, a nemzeteken átívelő korrupciót és megvesztegetést;
fel kell számolni a határokon átívelő adócsalást, fejleszteni és egységesíteni
kell a pénzügyi jelentések követelményeit és módjait az átláthatóság érdekében,
beleértve a globális pénzügyi tranzakciók, a banki megtakarítások, letétek
és a haszonélvezet teljes átláthatóságát és az ellopott vagyontárgyak visszaállítását
C39: A kereskedelmi rendszer megreformálása a kereskedelmi partnerek
közötti egyenlőség megteremtésének érdekében, felismerve a fejlődő országokkal
való speciális és eltérő bánásmód alkalmazásának szükségességét, és a
profit méltányosabb elosztásának igényét X%-kal, Y számú esetben
C40: Biztosítani kell a fejlesztések megfelelő finanszírozását a monterreyi
konszenzus alapján, különleges tekintettel a legfejletlenebb és
legalacsonyabb jövedelmű országokra
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