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Pred letom dni so se v Riu de Janeiru sestali svetovni voditelji in okrog 
petdeset tisoč posameznikov, ki so zastopali interese različnih družbenih 
skupin, gospodarstva in akademske sfere. Voditelji so sprejeli sklepni 
dokument z naslovom "Prihodnost, ki si jo želimo", s katerim so se zavezali, 
da bodo storili vse potrebno za bolj trajnostno prihodnost. 
 
Konferenca Rio+20 je bila mejnik na dolgi poti do trajnostnega razvoja. Utrdila 
je sporazume, ki so bili doseženi na svetovnem vrhu o Zemlji leta 1992. 
Konferenca je tudi obnovila zavezo voditeljev, da svoje države peljejo po poti, 
ki vodi k izboljšanju življenja ljudi in naš planet ohrani za prihodnje generacije. 
Dogodek je bil svetel trenutek mednarodnega sodelovanja v času resnih 
nacionalnih in globalnih izzivov. Voditelji so se dogovorili, da razvijejo nov 
sklop ciljev trajnostnega razvoja, ki temeljijo na dosežkih razvojnih ciljev 
tisočletja, katere so Združeni narodi določili pred trinajstimi leti. Ti cilji so bili 
ključnega pomena v prizadevanjih za odpravo revščine. 
 
Od svetovne do lokalne ravni so razvojni cilji tisočletja bili in še vedno so 
močan povezovalni člen v prizadevanjih za zmanjšanje revščine, 
zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter spodbujanje 
enakopravnosti spolov. 
 
Še vedno obstaja ogromen potencial, da naredimo več, saj je rok za njihovo 
uresničitev leto 2015. Četudi dosežemo vse razvojne cilje tisočletja, vemo, da 
nas čaka še veliko dela za odpravo skrajne revščine ter reševanje podnebnih 
sprememb in drugih resnih okoljskih groženj. 
 
Države članice ZN sedaj razpravljajo o ciljih, s katerimi bi postavili temelje 
nove agende za trajnostni razvoj. Sestavile bodo predlog, ki ga bodo leta 
2014 predstavile Generalni skupščini ZN. Do sedaj so akademiki, skupine 
civilne družbe in vlade predstavile bogat nabor idej. Pred kratkim so se dodali 
še predlogi iz poročil številnih skupin na visoki ravni, vključno s Panelom 
eminentnih oseb generalnega sekretarja ZN in predlogi Mreže za iskanje 
rešitev na področju trajnostnega razvoja ter tisočih drugih ljudi. Pričakujemo 
lahko, da bodo oblikovani cilji trajnostnega razvoja prilagojeni realnosti, 
univerzalni in pravični. Dosegati trajnostni razvoj bo njihov osrednji namen. 
   
Novi cilji bodo gospodarstva razvitih držav in držav v razvoju vodili v smer 
trajnostnega razvoja. Iz tega razloga so se države na konferenci Rio+20 
strinjale, da morajo biti cilji univerzalni in uporabni za vse države. Ko govorimo 
o trajnostnem razvoju, ne mislimo le na krepitev ekonomske in družbene 
blaginje ob hkratnem varovanju okolja, ampak tudi o mednarodnem 
sodelovanju, ki zajema cel svet. Vsi moramo na odgovoren način upravljati z 
ekosistemi, ki omogočajo življenje na Zemlji. 



 
Vse države morajo sodelovati, če želimo zavarovati našo skupno prihodnost. 
Prav tako je potrebno sodelovanje vseh drugih akterjev, še posebej podjetij in 
industrije ter drugih pomembnih družbenih skupin. Krepiti se mora razvoj in 
uvajanje številnih tehnologij, ki bodo še kako potrebne. Prostovoljne zaveze in 
partnerstva bodo ključnega pomena za doseganje bolj trajnostnega sveta. V 
tem trenutku je od konference Rio+20 naprej registriranih 1.382 podpornikov, 
ki so za namene trajnostnega razvoja obljubili več kot 600 milijard ameriških 
dolarjev. 
 
Če želimo uresničiti pozitivno zapuščino konference Rio+20, se mora 
mednarodna skupnost najkasneje leta 2015 zbližati okrog ambicioznih ciljev 
trajnostnega razvoja. Potrebujemo konkretne dogovore o tem, kako bomo 
sodelovali za dosego teh ciljev. 
 


