Vélemény cikk a Rio+20 konferencia első évfordulójának alkalmából
Következő Lépések az Általunk Elképzelt Jövő Felé
A szerző Wu Hongbo, az ENSZ gazdasági és szociális ügyekért felelős
főtitkár-helyettese
Egy évvel ezelőtt a világ vezetői Rio de Janeiro-ban találkoztak ötvenezer
érintett személlyel, valamint olyan nagyobb társadalmi csoportok
képviselőivel, mint az üzleti és az akadémiai szféra. Ezek a vezetők „Az
általunk elképzelt jövő” című záródokumentumban egyetértésüket fejezték ki
a szükséges lépések folytatásával kapcsolatban annak érdekében, hogy a
világ egy fenntarthatóbb jövő felé haladjon.
A Rio+20 konferencia egy mérföldkő volt a fenntartható fejlődés hosszú útján.
Bebetonozta az 1992-es Föld Világcsúcson elért eredményeket és
megújította a vezetők elkötelezettségét amellett, hogy országaikat az
emberek élete javításának ösvényére helyezzék, miközben megőrzik a
bolygót a jövő generáció számára. A nemzetközi együttműködés ragyogó
pillanata volt ez egy olyan időszakban, amely mély nemzeti és globális
kihívások elé állít minket. A világ vezetői megállapodtak az új fenntartható
fejlesztési célok kialakításában, építve az ENSZ által 13 éve elindított
Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG-k) eredményeire, amelyek a szegénység
elleni harcban is jelentős szerepet töltenek be.
Az MDG-k jelentik az erőfeszítések élénkítő erejét – a globális szinttől a helyi
szintig – a szegénység csökkentése, az alapvető egészségügy és oktatás
biztosítása és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében.
Hatalmas lehetőség áll rendelkezésre, hogy a 2015-ös határidő eléréséig
fennmaradó időben még többet tegyünk. Sőt, az összes MDG elérése esetén
is tudjuk, hogy lehet többet tenni az extrém szegénység csökkentése, a
klímaváltozás és más növekvő környezeti veszélyek kezelése érdekében.
Az Egyesült Nemzetek tagállamai jelenleg olyan célokról tanácskoznak,
amelyek képesek egy új fenntartható fejlesztési agendát előmozdítani.
Javaslatukat 2014-ben mutatják be az ENSZ Közgyűlésnek. Ötletek gazdag
tárháza alakul az akadémiai szféra, a társadalom nagyobb csoportjai és a
kormányok javaslataiból a magas szintű jelentések jelenlegi javaslataival
együtt, ideértve az ENSZ-főtitkár kiemelkedő személyek paneljének és a
Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózatának, valamint emberek ezreinek
javaslatait is. Az új fenntartható fejlesztési célok várhatóan átalakító hatásúak,
egyetemesek és igazságosak lesznek, amelyek a fenntartható fejlődést
helyezik középpontba.
Ezek az új célok vezérelnek majd minden gazdaságot – fejlettet és fejlődőt
egyaránt – a fenntarthatóbb fejlődés ösvényén. Ezért értett egyet a Rio+20
konferencia abban, hogy a célok legyenek egyetemesek és minden ország

számára alkalmazhatóak. A fenntartható fejlődés nem csupán a gazdasági és
társadalmi jólét előmozdításáról szól, miközben védjük a környezetet, hanem
a közös munkáról annak érdekében, hogy a világon mindenhol a földi élet
fenntartását támogató rendszerek és az ökorendszer kezelése
felelősségteljesen történjen.
Ez egy kollektív felelősségvállalás, amely minden országtól megköveteli az
együttműködést közös jövőnk biztosítása érdekében. Ez minden szereplő
különös tekintettel az üzleti élet és ipar, és a társadalom más nagyobb
csoportjai részéről elkötelezettséget igényel a fejlesztés és számos
technológia kihelyezése terén. Az olyan önkéntes vállalások és társulások,
mint a Rio+20 óta regisztrált több mint 600 milliárd dollár értékű 1382 vállalás
lehet a kulcsa egy fenntarthatóbb világ megvalósításának.
Amennyiben a Rio+20 konferencia pozitív hagyatékát megvalósítjuk, a
nemzetközi közösségnek össze kell gyűlnie, hogy kialakítsa 2015-re az új
ambiciózus fenntartható fejlődési célokat és konkrét megállapodás szülessen
a közös munka mikéntjéről.

