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Éghajlatvédelmi 
Szövetség

A kiadvány megjelenését az Európai 
Unió EuropeAid programja 
támogatja, a kiadvány nem tükrözi a 
támogató álláspontját.

Fókuszban a 
Fenntartható
Fejlesztési Célok



A világ vezetői 2000‐ben fogalmazták meg a Millenniumi Fejlesztési Célokat 

(Millennium Development Goals). A 8 megfogalmazo� cél teljesítésére 15 éves 

határidőt tűztek ki. A programnak köszönhetően a szegénységben élők száma 2015‐

re az 1990‐es szint felére csökkent és 2 milliárddal többen juto�ak jobb ivóvízhez. 

Ugyanakkor még mindig több mint egymilliárd ember él mélyszegénységben és 

minden negyedik másodpercben olyan okok mia� hal meg egy gyermek, amelyek 

orvosolhatóak, megelőzhetőek lennének. 

A világ népessége az évszázad közepére eléri a 10 milliárdot és az élelmiszer‐rendszer 

már most kri�kus helyzetben van. Az éghajlat változása milliók életét veszélyezte� 

közvetlenül. A társadalmi csoportok köz� egyenlőtlenségek növekednek. 

Az ENSZ a �zenöt év tapasztalata alapján új javaslatcsomagot fogalmazo� meg és 

2015. szeptember 10‐én az ENSZ közgyűlése konszenzussal elfogadta a 17 célt és 169 

alcélt tartalmazó javaslatcsomagot. A célok a gazdasági, szociális és környezetvédelmi 

fenntarthatósági pillérekre épülnek, a teljes á�ogó keretben megjelennek a 

horizontális elvek, mint a jó kormányzás, az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

emberi jogok.
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TISZTA IVÓVÍZ ÉS
ALAPVETŐ 
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FENNTARTHATÓ 
VÁROSOK ÉS
KÖZÖSSÉGEK

1. A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb táplálkozás 

megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása

3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának

4. Az általánosan elérhető és méltányos, minőségi oktatás, valamint az élethosszig 

tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára

5. A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi szerepének 

megerősítése

6. A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és fenntartható használat biztosítása 

mindenki számára

7. Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés 

biztosítása mindenki számára

8. Tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás 

és �sztességes munka megteremtése mindenki számára

9. Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás 

támogatása és az innováció ösztönzése

10.  Az országok közö� és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése

A 17 cél röviden  
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11. A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és 

fenntarthatóvá tétele

12. Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek kialakítása

13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére, elismerve, 

hogy az éghajlatváltozásra adandó globális válaszok tárgyalásainak  elsődleges 

nemzetközi kormányközi fóruma az UNFCC.

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 

talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség 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 nyito� intézményi há�ér kiépítése minden 

szinten

17. A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés 

megteremtéséhez szükséges globális partnerség újjáélesztése



A 2015 decemberi párizsi ENSZ Klímacsúcs záródokumentuma az első olyan 

éghajlatvédelmi megállapodás, mely minden országot egy közös cél érdekében 

egyesít. E cél, hogy a globális átlaghőmérséklet‐emelkedés ne érje el a +2 Celsius‐

fokot az ipari forradalom elő� idők átlagához képest. Az aláírók ‐ a tengerszint 

emelkedésével létükben fenyegete� szigetországok nyomására ‐ megállapodtak 

abban is, hogy „megpróbálják” az átlaghőmérséklet‐emelkedést mindössze +1,5 fokon 

tartani. 

A párizsi egyezmény fontos eredmény, hisz a klímacsúcson részt vevő országok 

elkötelezték magukat az éghajlatváltozás elleni harc melle�. 

Ugyanakkor az elfogado� megállapodás sajnálatos módon nem ad garanciákat arra, 

hogy a célkitűzéseket el is érjük, mivel a dokumentum nem tartalmaz semmilyen 

konkrét, számszerűsíte�, közös és egyes országokra lebonto�/lebontható kibocsátás‐

csökkentési, alkalmazkodással vagy finanszírozással kapcsolatos célt, intézkedést. 

Mindezek csak később derülhetnek ki az országok által majdan elkészítendő és 

közzéteendő „Nemze�leg Meghatározo� Hozzájárulás” (NDC) nevű 

dokumentumokból, illetve az országonként 5 évente benyújtandó, növekvő szintű 

vállalást tartalmazó tervekből.

Párizsi Klímacsúcs  



A Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 2011 

óta ak�van vesz részt a millenniumi fejlesztési célokat, majd később fenntartható 

fejlesztési célokat népszerűsítő nemzetközi projektekben. Ezek keretében 

szemléle�ormáló tevékenységeken, kapacitásépítő tréningeken, utcai akciókon és 

különböző krea�v módon próbáltuk elsősorban az önkormányzatok, de 

általánosságban a lakosság figyelmét is felhívni, hogy mit tehetünk a fejlesztési célok 

megvalósítása érdekében a saját házunk táján. 

A legfrissebb projektünk keretében az Európai Klímaszövetséggel karöltve arra 

buzdítjuk az önkormányzatokat, és a lakosságot, hogy inkább éljenek egyszerűen, 

mert a fogyasztói társadalom dogmáit eldobva felfedezhetjük a valódi, értékekkel teli 

életet, amely nemcsak a pénztárcánkat kíméli, és krea�v, de még a Földünk 

megóvásában is segít. A nemzetközi kampányban 10 ország önkormányzatai, 

önkormányza� társulásai és civil szervezetei működnek együ�. Színes 

tevékenységeinket csokorba fűzi a hároméves projektet á�ogó kampány, amelynek 

ötletes, elgondolkoztató elemei magyarul is elérhetőek az alábbi honlapon:

h�p://ac�on‐for‐mdgs.eu/eyd2015‐campaign.html

Élni... egyszerűen jó.  



A Reflex Környezetvédő Egyesület az Európai Klímaszövetség 

(h�p://www.climatealliance.org/) felkérésével és felhatalmazásával élve 2009‐ben 12 

társadalmi szervezet és helyi önkormányzat közreműködésével alapíto�a meg a 

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget. Jelenleg a szövetségben 21 

önkormányzat (elsősorban kisebb települések) és 14 társadalmi szervezet működik 

együ� olyan helyi közösségi megoldásokat keresve, melyek hozzájárulhatnak a helyi 

közösségek önellátásához (alkalmazkodás) és az éghajlatváltozás problémájának 

mérsékléséhez (megelőzés). Munkánk folyamán olyan lépeseket igyekszünk 

elősegíteni, népszerűsíteni, melyek bármely hazai közösség által a külső 

körülményeket és lehetőségeket figyelembe véve megvalósíthatóak. 

‐ Helyi éghajlatvédelemmel kapcsolatos tevékenységek támogatása a szén‐dioxid 

kibocsátás csökkentéséért ‐ Az Európai Klímaszövetség módszertana alapján segítünk 

a településeknek, hogy elkészítsék helyi éghajlatvédelmi stratégiájukat, programjukat. 

‐ A tagok tapasztalatcseréje ‐ Fontosnak tarjuk, hogy a Szövetség tagjai mind hazai, 

mind európai szinten megismerhessék egymás jó példáit. 

‐ Közös kampányok helyi, országos és európai szinten ‐ Az együ�működés keretén 

belül a közreműködő településeknek lehetőséget biztosítunk, hogy bekapcsolódjak a 

Szövetség, illetve az abban közreműködő szervezetek által kezdeményeze� 

kampányokba, projektekbe.

‐ Tanácsadás, szakmai segítségnyújtás ‐ A Szövetségben közreműködő magyarországi 

környezetvédő szervezetek felkészültek az éghajlatvédelem témaköreihez kapcsolódó 

kérdésekben, többük környeze� tanácsadó szolgáltatást is végez.

Éghajlatvédelem szövetségben  



2015 a Fejlesztés 
Európai Éve
2015 a Fejlesztés 
Európai Éve

A www.facebook.com/KlimaveddVelem 
                            oldalon nem csak 
                                 tájékoztatást nyújtunk 
                                      programjainkról, hanem 
                                     mindennapi ötleteket 
                                    igyekszünk adni a 
                                     környezetbarát életvitelhez. 
                                  Megköszönjük, ha kedvelik 
                                  oldalunkat!

A kampányt az Európai 
Unió EuropeAid programja 
támogatja. A kampány 
elemei nem tükrözik a 
támogatók álláspontját. 

A kiadvány a Pala�a 
Nyomdában készült 
Győrö� a Reflex 
Környezetvédő Egyesület 
megbízásából.

A kiadványt 100% 
újrahasznosíto� rostból 
készült papírra nyomta�uk.

Éghajlatvédelmi 
Szövetség
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