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Egy 1000 mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik, de ettől a héttől kezdve ezer napra 
indulunk egy új jövő felé. 

A világ a történelem legnagyobb és legsikeresebb szegénység elleni igyekezetének fontos 
momentumához ér el április 5-én, amikor még 1000 nap áll előttünk a Millenniumi 
Fejlesztési Célok elérésére. 

A nyolc konkrét célt 2000-ben indították útnak, amikor több vezető gyűlt össze az ENSZ-ben, 
mint azt megelőzően valaha. Ekkor megegyeztek a globális szegénység és éhség felére 
csökkentésében, a klímaváltozás és járványok elleni harcban, a nem biztonságos ivóvíz és 
közegészségügyi ellátás kezelésében, az oktatás kiterjesztésében, valamint a lányoknak és nőknek 
szóló több lehetőség elérhetővé tételében. 

Nem ez volt az első alkalom, amikor vezetők fennkölt ígéreteket tettek. A cinikusok azt várták, 
hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok hamar feledésbe merülnek, hiszen azok túl 
ambiciózusak. Ehelyett, a Célok globális és nemzeti prioritások felállítását segítették elő, 
cselekvést indítottak el, valamint megvalósításukban figyelemre méltó eredményeket értünk el. 

Az elmúlt tizenkét évben, 600 millió ember emelkedett ki az extrém szegénységből, ami 50%-os 
csökkenést jelent. Rekord mennyiségű gyermek tanul általános iskolákban, és először valósul 
meg, hogy egyenlő számban tanulnak fiúk és lányok. Az anyai és gyermekhalálozás csökkent. 
A malária, HIV/AIDS és tüdőgümőkor elleni harcba fektetett célzott befektetések milliók életét 
mentették meg. Az elmúlt hat év során Afrikában az AIDS-szel kapcsolatos halálozás mértéke 
egy harmaddal csökkent. 

De vannak olyan további millenniumi és elérendő célok, amelyek esetében még haladásra van 
szükségünk. Még mindig túl sok nő hal meg szülés közben, annak ellenére, hogy 
rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, amelyekkel biztosítani tudnánk életben 
maradásukat. Továbbra is túl sok közösségben hiányzik az alapvető közegészségügyi ellátás, 
amely a nem biztonságos ivóvizet halálos veszéllyé alakítja. A világ számos országában 
folyamatosan nő a gazdagok és szegények száma, ahogyan az egyenlőtlenségek is. Túl sok 
embertársunk marad magára. 

A cselekvés felgyorsításának érdekében a nemzetközi közösségnek a következő négy lépést 
szükséges megtennie. 

Elsőként, az olyan sikeres stratégiai és célzott befektetéseket szükséges növelni, melyek 
sokszorosító hatásuknak köszönhetően más területeken is eredményeket mutatnak fel. 
Szükségszerű az olyan közösségi egészségügyi munkások számának növelése Afrikában, akik 
nehezen elérhető területeken szolgálnak, valamint a könnyen megelőzhető és gyógyítható 
állapotban lévő anyák és gyermekek életét mentik meg. Továbbá szükség van a 
közegészségügyi ellátás területén megnövelt befektetésekre, egyetemes hozzáférésre az 
elsődlegesen fontos egészségügyi szolgáltatásokhoz, ideértve a vészhelyzet esetén szükséges 
szülészeti ellátásokat; és megfelelő készleteket a HIV és malária kezeléséhez. 

A nők és lányok oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, táplálkozáshoz és gazdasági lehetőségekhez 
való egyenlő hozzáférésének biztosítása a Célok elérésének egyik legerősebb mozgatórugója. 

 1



 2

Másodikként, fókuszáljunk a legszegényebb és legsebezhetőbb országokra, amelyek 1,5 milliárd 
embernek adnak otthont.   Gyakran az éhínség, konfliktus, szegényes kormányzás és nagyfokú 
szervezett bűnözés sújtja ezeket az országokat, így legjobb erőfeszítésük ellenére is 
számukra a legnehezebb haladást elérni. Sokan közülük egyetlen Millenniumi Fejlesztési Célt 
sem értek el. A Száhel régióba, Afrika szarvába és Közép-Ázsiába irányuló befektetésekkel 
hozzá tudunk járulni a gazdasági fejlődés, az emberi biztonság és békeépítés köréhez. 

Harmadikként, be kell tartanunk a pénzügyi ígéreteinket. A költségvetések nem hozhatók 
egyensúlyba a legszegényebbek és legsérülékenyebbek elnyomásával. Ugyanis ez etikailag 
elfogadhatatlan és sem a donor országnak sem a kedvezményezett országnak nem segít. A zord 
idők ellenére, számos ország példamutatóan tesz felajánlásokat. A felemelkedő gazdaságok 
közül szintén előléptek új donor országok.  Ezeket az erőfeszítéseket tapssal és további 
bátorítással kell jutalmaznunk. 

Negyedikként, az 1000 nap jelzésértékű, továbbá egy globális mozgalomra való 
figyelemfelhívás kell, hogy legyen az olyan kormányok és helyi csoportok számára, amelyek 
nagyon kritikusan álltak a sikerhez. A technológia és szociális média teljes erejét ki kell 
használnunk, mivel ezek olyan lehetőségek, amelyek nem álltak rendelkezésünkre a Célok 
megalkotásánál, a századfordulón. 

A Millenniumi Fejlesztési Célok bebizonyították, hogy az összpontosított globális fejlődési célok 
alapvető változást tudnak előidézni. Képesek mozgósítani, egyesíteni és inspirálni. Képesek az 
innováció beindítására és a világ megváltoztatására. 

A következő 1000 nap során elért siker nem csak emberek millióinak teszi jobbá az életét, hanem 
lendületként szolgál a 2015-öt követő tervezéshez és a fenntartható fejlődés kihívásaihoz. 

Sok befejezetlen ügy marad. Mégis ahogyan a fenntartható fejlődési célok következő generációját 
szemléljük, nagy ösztönzést adhat az a tudat, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok megmutatták, 
hogy politikai akarattal és a mi képességeinknek köszönhetően véget vethetünk az extrém 
szegénységnek. 

Hozzuk ki a legtöbbet az elkövetkezendő 1000 napból, valamint tartsuk be millenniumi 
ígéretünket. 
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