A Fenntartható Fejlődési Célok
Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló ENSZ-programja
A HAND Szövetség szakpolitikai ismertetője
A 2015-től 2030-ig tartó időszakra az ENSZ égisze
alatt meghirdetett új fenntartható fejlődési és
egyben
nemzetközi
fejlesztési
(NEFE)
keretrendszer céljait Fenntartható Fejlődési1
Céloknak hívjuk. Az új Agenda 2030 elnevezésű
célrendszer a 2000-ben elfogadott ún.
Millenniumi Fejlesztési Célokat2 váltja fel, és a
korábbiakhoz képest a remények szerint egy
koherensebb, a helyi környezeti, társadalmi és
gazdasági tényezőket jobban figyelembe vevő, és
megnövelt forrásokra épített fejlődési és
fejlesztési együttműködést fog megalapozni a
világban. A Szövetség jelen ismertetőjében nem a
Magyarország által is teljesítendő hazai célok,
hanem a magyar globális szerepvállalás,
elsősorban a hosszú távú nemzetközi fejlesztési
tevékenység tekintetében elemzi a célkitűzéseket,
mindamellett, hogy azt gondoljuk egyébként ezek
integrált kezelése és tervezése szükséges. A NEFE
szempontjából viszont a fő célcsoport a leginkább
rászoruló közösségek, a legszegényebb országok
állampolgárai. Az EU szerint: „nem csak a
méltányosság indokolja, hogy világszerte
segítsünk a fejlődő országoknak a társadalmi béke
és jólét megteremtésében. A fejlesztési
támogatásnak köszönhetően biztonságosabbá
válik a világ, ahol élünk, és új gazdasági és
kereskedelmi lehetőségek nyílnak meg.”3
Nem ez az első ilyen átfogó globális fejlődési
keretrendszer egyébként. A nyolc 15 évre szóló
Millenniumi Fejlesztési Célt és az azokat
tartalmazó Millenniumi Nyilatkozatot az ENSZ
189 tagállama 2000-ben hagyta jóvá, a globális
szegénység leküzdése és egy mindenki számára
élhetőbb világ megteremtése érdekében. 2015
Sustainable Development Goals (SDGs), újabban Global Goals. A
brundtlandi definíció alapján a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely
kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.
További információk a fenntartható fejlődés honlapján
(http://www.ff3.hu/) és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
weboldalán (http://nfft.hu/a-fenntarthato-fejlodesrol/a-fenntarthatofejlodes-fogalma/)
2
Millennium Development Goals (MDGs)
3
https://europa.eu/eyd2015/hu/content/about-2015
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szeptemberében New Yorkban az ENSZ 70.
Közgyűlésén a Fenntartható Fejlődési Célok
jóváhagyása révén pedig egy újabb 15 évre szóló
globális program született. Ennek keretében 17
átfogó és 169 alcél került meghatározásra,
melyek mind a gazdaság, mind pedig a
társadalmak fenntartható fejlődési pályára való
átállását hivatottak elősegíteni, azaz teljes
szemléletváltást előidézni éppúgy a fejlett, mint a
fejlődő országokban. Fontos lenne ez annál is
inkább, mivel a millenniumi célok többsége nem,
vagy csupán részben teljesülnek csak a kitűzött
határidőre, 2015 végéig.
A 17 darab fenntartható célt kialakító és
jóváhagyó folyamat 2015 szeptemberében már
véget ért, ugyanakkor a célrendszer végrehajtása
kapcsán jelenleg is körvonalazódnak és
hamarosan eldőlnek egyes régiós és nemzeti
prioritások, illetve nem utolsó sorban a célok
finanszírozásáról is sorsdöntő megállapodások
születtek és születnek folyamatosan. Utóbbiak
közül a legfontosabb a 2015 júliusi addiszabebai
globális
fejlesztés-finanszírozást
tárgyaló csúcstalálkozót lezáró dokumentum,
melyről a civilek többnyire lesújtóan nyilatkoztak
ugyan, de tény, hogy soha még ilyen magas szintű
konferencián nem mondta ki a nemzetközi
közösség, hogy baj van a nemzetközi pénzügyi
rendszerrel, mely ezért sok szempontból a
fejlődés gátja is. 4
Alapértékek és célok
A fenntartható fejlődési célrendszer ellentétben
elődjével
egy
sokkal
holisztikusabb, rendszerszintű változást
vizionáló, integráltabb és egyetemesebb
perspektívát
képvisel,
amely
nem
elkülönülten kezelt problémák megoldására
fókuszál. Ezt megmutatja az, ahogyan a
keretrendszer a fenntartható fejlődés
vonatkozásában
az
alapvető
Ezzel kapcsolatban ld. a HAND Szövetség A Fenntartható
Fejlődési Célok finanszírozása című szakpolitikai ismertetőjét.
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rendszerproblémákat kezeli, mint például az
egyenlőtlenség, a fenntarthatatlan fogyasztási
minták, a gyenge intézményi kapacitás, és a
környezetei
degradáció,
amikkel
az
millenniumi célok nem foglalkoztak. Ezeknek
az aspektusoknak mentén a hivatalos ENSZes folyamatot befolyásolni igyekvő civil
szervezetek a Beyond2015 kampány
keretében a következő alapértékeket
fogalmazták meg, amelyeket elvárásaik
szerint
a
teljes
célrendszernek
érvényesítenie kell:








Emberi jogok: nemzetközi emberi jogi
egyezmények és standardok teljes körű
alkalmazása
Környezeti fenntarthatóság: az
erőforrások igazságosabb elosztása és
fenntarthatóbb használata
Szegénység felszámolása: a cél nem
csupán a szegénység csökkentése, hanem
annak felszámolása
Emberi jólét: holisztikusabb szemlélet,
nem csupán jövedelemalapú
mérőszámokra alapozva
Béke és biztonság: az erőszak minden
formája elleni küzdelem alapvető a
fejlődéshez
Méltányosság: fókusz a leghátrányosabb
csoportokon (pl. nők, gyerekek,
fogyatékkal élők)
Globális felelősségvállalás: a közös
felelősség felismerése, az egyes országok
és minden szereplő, köztük a
magángazdasági szereplők
elszámoltathatósága tevékenységük
következményeiért.

Sok kritika érte a célokat már kialakításuk
során és azóta is, és nyilvánvaló, hogy a
keretrendszer
nem
képes
mindenki
elvárásainak megfelelni. Kétséges az is figyelembe véve a millenniumi célok
tapasztalatait -, hogy milyen mértékben
fognak ezek az újabb célkitűzések teljesülni.
Ugyanakkor mára bebizonyosodott, hogy egy
ilyen nemzetközileg jóváhagyott

keretrendszer óriási mozgósító erővel
rendelkezik, mivel a célok egyfajta nemzetközi
konszenzust
jelentenek,
amellyel
egyetérthetünk vagy vitatkozhatunk, de biztos,
hogy nem kerülhetjük meg azt. Reméljük, hogy
az új célok még hatásosabb mozgósító erővel
bírnak majd, hiszen a klímaváltozás, a
gazdasági világválság tovagyűrűdző hatásai,
és az állandósuló konfliktusok miatti
menekültáradat is jelzi: minden eddiginél
nagyobb szükség van egyrészt még több
szereplő, másrészt pedig a jelenleginél
még
jelentősebb
anyagi
forrás
mobilizálására az emberiség közös
problémáink kezeléséhez.
A fenntartható célok és Magyarország
globális szerepvállalása
A 17 fenntartható cél kialakítását végző ENSZ
Nyitott Munkacsoport társelnöki tisztét
akkori new yorki ENSZ állandó nagykövetünk,
Kőrösi Csaba töltötte be, csapatában kiváló
magyar szakemberekkel. Ez az előzmény
nagyszerű lehetőséget kínált Magyarország
számára, hogy aktívabb szerepet vállaljon a
globális fejlődési stratégia kialakításában,
hiszen a nemzetközi fejlesztés fogalma, és a
donor ország szerep évtizedek óta jelen van
ugyan, de inkább csak marginálisan a magyar
külpolitikában. Ugyanakkor hazánknak is, mint
a leggazdagabb, legfejlettebb államok klubjába
tartozó országnak nemzetközi szerződésekben
vállalt, és egyben morális kötelessége is
teljesíteni NEFE vállalásait. A Magyarország
által meghirdetett keleti és déli nyitás
politikája kapcsán pedig a NEFE, és így az új
fenntartható célok egyre fontosabbá, kell hogy
váljanak számunkra is, mivel ezen irányokban,
azaz a globális keleten és főleg délen igen sok
található a gazdaságilag legkevésbé fejlett, más
elnevezéssel alacsony és közepes jövedelmű
országokból (low és middle income countries),
ahol a NEFE projektek legnagyobb része
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A Fenntartható Fejlődési Célok 1
1. A szegénység összes formájának felszámolása mindenhol
2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a megfelelő táplálkozás biztosítása és a fenntartható
mezőgazdaság támogatása
3. Az egészséges élet és a jól-lét biztosítása mindenki számára minden életkorban
4. A mindenki számára elérhető és méltányos, minőségi oktatás, és emellett az élethosszig való tanulás
lehetőségeinek megteremtése mindenki számára
5. A nemi egyenlőség megvalósítása és minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítése
6. A víz és a szennyvízkezelés elérhetőségének és fenntartható használatának biztosítása mindenki számára
7. A megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára
8. A tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, a teljes és hatékony foglalkoztatás és a tisztességes munka
megteremtése mindenki számára
9. Ellenálló infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás népszerűsítése és az innováció ösztönzése
10. Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése
11. A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele
12. Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása
13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére
14. Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés
érdekében
15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők
fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és a pusztulás visszafordítása,
és a biodiverzitás további csökkenésének megállítása
16. Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi
háttér kiépítése minden szinten
17. A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez szükséges globális
partnerség újjáélesztése

megvalósul. A NEFE támogatások sokszor
irányulnak tehát olyan, ma még instabil
államokba, ahol a kevéssé demokratikus,
kaotikus közigazgatási, gazdasági és jogi
környezetben egyelőre kockázatos minden
befektetés és üzlet. Hosszabb távon azonban
amikor rendeződik ezen országok helyzete, a
legbiztosabban azoknak a partnereiknek
biztosítanak piacot, lehetőséget, akik már a
nehezebb időkben is jelen voltak helyben.
Most,
az
új
globális
célrendszer
elfogadását követően Magyarországon is a

végrehajtás hazai kereteinek kidolgozása
kell, hogy elkezdődjön. Kérdés, hogy a
nemzetközileg megfogalmazott célok milyen
mértékben válnak a fejlődésről folytatott
nemzeti diskurzus szerves részévé, és
sikerül-e átültetni őket itthon is a nemzeti
szintű NEFE-szakpolitikába.
Magyarországnak
hivatalos
dokumentumokban lefektetet célja, és egyben
érdeke is egyre hatékonyabb és az OECD DAC
szerint meghatározott keretek mentén
kiteljesülő NEFÉ-t folytatni, lehetőség szerint
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fókuszáltan mind területek, mind szakmai
szektorok szerint. Az ehhez szükséges kezdeti
lépéseket megtettük, mint például a NEFEstratégia és a NEFE-törvény aktív civil
részvétellel megvalósuló elfogadtatása, ám
2014 óta a NEFÉ-re szánt összegek5 egyik
legfontosabb része, a szakmailag felelős
Külgazdasági és Külügyminisztérium által
kezelt költségvetési előirányzat a korábbi
évek töredékére csökkent, a NEFEstratégiában előrevetített forrásnövekedés
szöges ellentéteként.
A kormányzat számára a lehetséges
végrehajtó partnereket egyrészt a cégek,
másrészt a terepen dolgozó civil szervezetek
jelentik. A magánszereplők esetében a
vízügyi szektorban hazánk mára komoly
világpiaci részesedést kezdett el megszerezni
és kimondott cél ennek megtartása és
növelése, mivel a globális vizes piac egyes
kutatások szerint több milliárd dollárral fog
bővülni a következő évtizedekben. E
lehetőségből már most bizonyos magyar
cégek ki tudják venni a részüket, és ez a
perspektíva tovább bővülhet, ha a megfelelő,
a NEFÉ-t nem csak szavakkal támogató
szakpolitikai háttérkörnyezet is kiteljesedik.6
A kiteljesedést támogatná a nemzetközi jó
példáknak megfelelően a NEFE területen
dolgozó civilek számára biztosított jelenlegi
források és lehetőségek szélesítése is, illetve az
is, hogy a NEFE elsődlegesen ne a külgazdasági
szempontok szerint, hanem a fejlesztési
együttműködés elvei alapján alakuljon. Ehhez
azonban politikai akaratra, támogató pénzügyi,
jogi és szakpolitikai környezetre, vagyis
megfelelő forrásokra, a lehetséges
Az ún. hivatalos fejlesztési támogatás (Official Development
Assistance – ODA). Az OECD tartja számon minden OECD
tagország esetén, hogy egy évben milyen forrásokat fordítanak erre a
célra.
6
A témával kapcsolatban ld. a HAND Szövetség A privát szektor
szerepe a nemzetközi fejlesztésben című szakpolitikai ismertetőjét.

kormányzati partnerek helyzetbe hozására
és kapacitásépítésére lenne szükség. A
hatékony magyar nemzetközi fejlesztési
fellépéséhez elengedhetetlen alapfeltételek
megteremtése mellett azonban a legnagyobb
kihívást nem csak hazánk, hanem az egész
nemzetközi közösség számára is az új célok
megvalósításához
szükséges
integrált
szemlélet kialakítása és érvényesítése lesz,
ami lehetővé teszi az egymással sokszor
versengő,
vagy
éppen
világos
ellentmondásban álló célok összehangolását.
Ehhez a magyar kormányzat részéről is olyan
fokú koordinációra van szükség, ami
egységben kezeli a hazai célokat és a magyar
globális szerepvállalás célkitűzéseit is,
egyúttal megszünteti NEFE –politikánk és
egyéb, a fejlődő országokra hatást gyakorló
szakpolitikáink
ellentmondásait
(pl.
agrárpolitika,
környezetvédelem,
a
kereskedelmi egyezmények, a nemzetközi
pénzügyi rendszer, az adózás szabályai, a
migrációs politika stb. esetén). Így a
fejlesztési támogatások nyújtásán túl az ún.
szakpolitikák
fejlesztési
célú
koherenciájának biztosítását is kiemelt
területként kell kezelni. Az uniós és
nemzeti
szakpolitikák,
nemzetközi
egyezmények és szabályozások terén a
magyar és uniós álláspont és szabályozás
fejlődő országokra gyakorolt hatásait, a
fejlesztési
célok
által
meghatározott
szempontokat is messzemenőkig szem előtt
tartó, körültekintő kialakítására van szükség.
Habár ennek biztosítására a kezdeti lépések
itthon
megtörténtek,
a
megvalósítás
megfelelő feltételei a civil szervezetek
megítélése szerint jelenleg korlátozott
mértékben adottak csak.7

5

A témával kapcsolatban ld. a HAND Szövetség A magyar és uniós
szakpolitikák összhangja a nemzetközi fejlesztési célokkal című
szakpolitikai ismertetőjét.
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Ajánlások
-

A 2014-ben jóváhagyott kormányzati
NEFE-stratégia 2017-re előirányzott
felülvizsgálata során hangsúlyt kell
fektetni
az
SDG-k
beépülésére,
alkalmazására és megvalósítására is a
nemzetközileg is megfogalmazott
ajánlások és koncepciók figyelembe
vétele mellett.

-

A források növelése során szerepet
játszhat az innovatív és alternatív
finanszírozási
mechanizmusok
bevonása,
például
a
széndioxidkibocsátási kvóták eladásából, vagy a
pénzügyi tranzakciós adóból származó
bevételek,
esetleg
a
személyi
jövedelemadó 1 %-a.

-

Az SDG-k elfogadásával szükségessé válik
a fenntartható fejlődési célokat érintő
stratégiák és cselekvési tervek
kidolgozása/átdolgozása
szakterületek, tárcák szerint. Ezek
esetében kiváló alkalom nyílik a
kormányzati intézmények egyébként
nem feltétlenül NEFE-célok és prioritások
mentén, tudatosan kidolgozott és
végrehajtott, fejlődő országokat érintő, és
egyébként ODA-ként elszámolt külföldi
tevékenységének
NEFE-szempontú
tervezésére.

-

Legyen a jelenlegi sokszorosa a civilek
számára
elérhető
nemzetközi
fejlesztési
forrás,
mivel
ez
elengedhetetlen egy hatékonyabb és
korszerű
magyar
NEFE
szektor
megteremtéséhez.

-

Meg kell oldani a magyar döntéshozók,
és velük együtt minden végrehajtóként
közreműködő szektor (cégek, civilek)
nemzetközi fejlesztéssel, fenntartható
fejlődéssel,
az
új
fejlődési
keretrendszerrel és a szakpolitikák
fejlesztési
célú
koherenciájával
kapcsolatos
képzését,
kapacitásépítését.

-

Szükség van egy olyan közös platform
kialakítására és működtetésére is, ahol nem
csak cégek és állami szervek, hanem minden
NEFE területen dolgozó civil és akadémiai
szereplők is építhetik kapcsolataikat,
kicserélhetik tapasztalataikat az erős
magyar NEFE szektor kialakítása céljából.

-

A 16. célnak megfelelően biztosítani kell az
elszámoltathatóságot és átláthatóságot,
aminek felügyeletében a civil szervezetek
szerepe elengedhetetlen.

-

A szakpolitikák fejlesztési célú
koherenciája tekintetében szükséges a
szakpolitikát alakítók kapacitásépítése, és
a koherencia kialakításáért felelős
intézményrendszer, mechanizmusok
továbbfejlesztése, különös tekintettel a

-

A
NEFE
területén
szükséges
a
nemzetközi
fejlesztésre
fordított
források radikális növelése és uniós
kötelezettségvállalásunk
mielőbbi
teljesítése (a vállalás 0,33% ODA/GNI
arány, a jelenlegi szint pedig 0,11%). A
kormány
által
elfogadott
NEFEstratégiával összhangban a bilaterális
NEFE-n belül elengedhetetlen a
tudatosan
tervezett
NEFE-keret
mielőbbi bővítése elsődlegesen a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
saját NEFE-előirányzatának jelentős
mértékű és folyamatos növelésén,
másrészt a NEFE-stratégia és NEFEtörvény által lefektetett elvek mentén egy
koordináltabb, a NEFE szempontokat
sokkal erőteljesebben érvényesítő, a
KKM
szerepét
megerősítő
keretrendszer működtetésén keresztül.

A Fenntartható Fejlődési Célok
Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló ENSZ-programja
A HAND Szövetség szakpolitikai ismertetője
-

tervezés, végrehajtás és ellenőrzés
kereteinek és feltételeinek lefektetésére.

-

követése és az értékelés alapelvei
kerüljenek pontosan meghatározásra.

-

Minden SDG-k kapcsán megszülető
tervdokumentumban mérhető célok és
indikátorok, az ehhez szükséges
személyi, tárgyi, szakmai, anyagi
feltételek, a megvalósítás nyomon

-

A hazai szemléletformálásra és globális
nevelésre
szánt
források
többszörösére kell, hogy nőjenek a
NEFE kiadásokon belül, mivel ez nemcsak
az ügy társadalmi ismertségét és
támogatottságát, de hosszú távon a
bevonható források körét is szélesítheti.

-
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