Cilj trajnostnega razvoja 17 – : PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE
CILJEV
Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za
trajnostni razvoj
Cilj 17 izpostavlja pomembnost partnerstev iz različnih sektorjev na globalni ravni z namenom
spodbujanja trajnostnega razvoja. Konkretneje cilj govori o izboljšanju državnih zmogljivosti pri
pobiranju davkov in drugih prihodkov, mednarodni podpori državam v razvoju vključno z zavezo o
uradni razvojni pomoči, pridobivanju dodatnih finančnih sredstev iz različnih virov za države v
razvoju, vzdržnosti ter zmanjševanju dolga revnih držav in spodbujanju naložb za najmanj razvite
države.
Sedaj pa ovrednotimo in reflektirajmo cilj s pristopom globalnega učenja, ki v osnovi pomeni tudi
zmožnost gledanja na stvari iz različnih perspektiv.
Cilj 17 bi lahko pomenil premik k vzpostavljanju enakovrednih partnerstev, ki omogočajo učenje
drug od drugega, v resnici pa diskurz zopet temelji na ločevanju razvitih od nerazvitih v tipični
ekonomski paradigmi. Večinoma je govora o denarju in tudi razvoj je razumljen skozi teorijo
ekonomskega razvoja ali modernizacije, kjer je razvoj dosežen, ko ima država visoko industrijsko
proizvodnjo ter izvaža dobrine na svetovni trg, se odmakne od kmetijskih v industrijske vode in
prevzame novo tehnologijo.
Cilj sam po sebi ne zasleduje nekih novih ciljev in se ne premakne h kakšnemu drugemu dojemanju
koncepta razvoja, ki bi pomenil odmik od modernizma. Je torej pristop »bussiness as usual«, čeprav
to noče biti. Če prebiramo spletno stran Združenih narodov je spremljajoče besedilo cilja 17 že bolj
trajnostno naravnano. Cilj naj bi si prizadeval k vzpostavitvi partnerstev iz različnih sektorjev, ki so
zgrajeni na vrednotah, skupnih ciljih in viziji in postavijo ljudi in planet v središče.
Zelo zaskrbljujoče je nespoštovanje cilja in s tem vseh ciljev trajnostnega razvoja, ko pogledamo
kakšni sporazumi se dejansko sklepajo na globalni ravni. Za primer vzemimo sporazuma TTIP
(čezatlantski trgovinski sporazum) in TPP (trans-pacifiški sporazum), ki v osnovi predstavljata
večanje moči korporacij in odmik od ljudi. Argumentov je veliko, med drugim ima npr. TPP zelo
negativni vpliv na ekonomsko revne države, saj te nimajo besede pri pogajanjih in to vsekakor ni v
skladu s cilji trajnostnega razvoja, ki pozivajo k delu v duhu globalne solidarnosti, še posebej z
najrevnejšimi ter ljudmi v ranljivih situacijah.
V primeru teh dveh sporazumov teorija razvoja pravzaprav sloni na teoriji odvisnosti: v
globaliziranem svetu so vse države medsebojno povezane. Nekatere države so zmagovalke,
medtem ko so druge poraženke. Države postanejo bogate z izkoriščanjem in onemogočanjem
razvoja najrevnejših narodov preko nepravične trgovine. Dodati moramo še, da imajo veliko vlogo
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pri izkoriščanju v prvi vrsti mednarodne korporacije, kar ni na nikakršen način povezano z idejo o
trajnostnem razvoju! V kolikor želimo zagotoviti dosledno zasledovanje agende 2030 v skladu z
neko skupno vizijo o trajnostnem razvoju, bo globalna skupnost morala vzpostaviti stroge
mehanizme za nadzor izpolnjevanja ciljev.
Čas je, da se globalna skupnost prebudi. Eden od načinov prebujanja je zagotovo pristop globalnega
učenja. S pomočjo delavnic globalnega učenja namreč pri udeležencih spodbujamo razumevanje in
občutenje povezanosti sveta in skupnih globalnih izzivov ter motivacijo za akcijo v pravo smer.
Različne načine gledanja na različne koncepte predstavljajo delavnice globalnega učenja o razvoju,
enakosti, revščini in izobraževanju, ki so dostopne tukaj:
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1343151161.pdf
Gradivo je prevedlo društvo Humanitas, ki med drugim redno izvaja krajša in daljša usposabljanja z
naslovom Skozi oči drugega.
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V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki bo trajal 17 mesecev, in ki ga financira
Ministrstvo za zunanje zadeve, bomo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za
otroke, učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale
promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo
zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za
učitelje, izvedle Teden globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo.
V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat,
Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty
International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
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