Cilj trajnostnega razvoja 13 – podnebni ukrepi
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

Ker reševanja podnebnih sprememb in zasledovanja razvojnih ciljev ne moremo izvajati ločeno, so
podnebne spremembe dobile svoj, 13. cilj, med Globalnimi cilji za trajnostni razvoj (CTR). To je
pomemben mejnik, saj podnebne spremembe pred tem niso bile vključene v Milenijske razvojne cilje,
ki so bili predhodniki CTR. K zavedanjeuo pomenu podnebnih sprememb v okviru sistema Združenih
narodov je veliko prispeval Medvladni forum o podnebnih spremembah, ki je skozi svoje delo prišel
do pomembnih spoznanj in jih tudi uspel prenesti na agendo Združenih narodov.

Za dosego tega cilja so določeni ukrepi, ki jih morajo države izvajati in določiti specifične
odgovornosti in cilje, ki iz njih izhajajo. Ti zajemajo okrepitev sposobnosti prilagajanja na nevarnosti
povezane s podnebjem in naravnimi nesrečami ter vključevanje ukrepov na področju podnebnih
sprememb v nacionalne politike, strategije in načrtovanja. Nadalje morajo države izboljšati
izobraževanje in osveščanje o blaženju podnebnih sprememb, o prilagajanju nanje, zmanjšanju
njihovega vpliva in zgodnjem opozarjanju nanje. Za te namene morajo države zagotoviti tudi človeške
in institucionalne vire. Prav tako morajo implementirati zaveze iz Pariškega dogovora vključno z
zagotovitvijo potrebnih financ (predvidoma 100 milijard letno do leta 2020) za potrebe držav v
razvoju. Nazadnje morajo države tudi spodbujati načrtovanje in upravljanje v zvezi s podnebnimi
spremembami v najmanj razvitih državah pri čemer mora biti posebna pozornost namenjena
ženskam, mladim ter lokalnim in marginaliziranim skupnostim.

Cilji, ki so trenutno zastavljeni pod, upamo da srečno, številko 13 so:
-

Okrepljena pripravljenost na nevarnosti in naravne nesreče, ki so posledica podnebnih
sprememb, ter sposobnost prilagajanja nanje

-

Ukrepi za boj proti podnebnim spremembam bodo vključeni v politike, strategije in načrte na
ravni držav.

-

Izboljšano izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev
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podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje
-

za potrebe držav v razvoju na področju izvajanja konkretnih blažilnih ukrepov in zagotavljanja
preglednosti pri izvajanju ter za celovito delovanje zelenega podnebnega sklada z njegovo
čimprejšnjo kapitalizacijo bo do leta 2020 iz vseh virov skupaj zbranih 100 milijard ameriških
dolarjev letno, kar je zaveza razvitih držav pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov
o spremembi podnebja.

-

Spodbujati mehanizme za povečanje zmogljivosti za učinkovito načrtovanje in upravljanje v
povezavi s podnebnimi spremembami v najmanj razvitih državah in malih otoških državah v
razvoju, tudi s poudarkom na ženskah, mladih ter lokalnih in zapostavljenih skupnostih.

Okolje predstavlja pomemben del vsebin, ki jih podajamo preko metod in principov globalnega
učenja. Je tudi element, ki povezuje človeštvo in ob katerem se krešejo mnenja o lastništvu in
upravljanju. Kot tako nima pravic, ima le zagovornike. S podnebnimi spremembami smo presegli
meje, ki jih postavlja človeštvo. Razvoj v zadnjih dveh stoletjih je v industrializiranih državah potekal
na račun škode na okolju in podnebnih sprememb, ki se najpogosteje in najmočneje kažejo v obliki
naravnih katastrof prav med najšibkejšimi – tako na ravni skupnosti kot na ravni držav.
Zato je pomembno, da je kot cilj navedeno tudi izobraževanje in ozaveščanje, kar je del globalnega
učenja. Podnebne spremembe in okoljsko problematiko vključujemo v naše delo pod skupnim
imenovalcem globalnega učenja že več let. S tem ko je tak cilj zapisan med CTR pa upamo, da bo
celotno področje globalnega učenja ter znotraj tega ozaveščanje in izobraževanje o podnebnih
spremembah, dobilo dodatni zagon in institucionalno podporo.

Pripravili: Focus, društvo za sonaraven razvoj

V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki bo trajal 17 mesecev, in ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve,
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V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA,
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