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Cilj trajnostnega razvoja 16 – MIR, PRAVIČNOST IN MOČNE 

INSTITUCIJE 
Spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti 

dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte 

ustanove na vseh ravneh 

Mir, pravičnost in močne institucije so ključnega pomena za spodbujanje trajnostnega razvoja tako na 

globalni ravni kot tudi na ravni posameznih držav. A mir je vse bolj krhek, pravičnost pa vedno bolj 

abstraktna. Glede na trenutno politično, ekonomsko in socialno realnost v svetu je jasno, da so 

korupcija, konflikti, vojne, izkoriščanje, boj za naravne vire, poceni delo, izogibanje davkom, itd. vse 

pogostejši in večji. Zdi se, da prave politične volje za prizadevanja za mir in pravičnost ni, saj so v ozadju 

(oz. ospredju) različni ekonomski interesi močnejših (držav, korporacij ali v končni fazi tudi 

posameznikov). Veliko korist od tega pa imamo (tudi) prebivalci Zahodnega dela sveta.  

CTR 16 je zelo kompleksen, sestavlja ga cel niz podciljev, s pomočjo katerih naj bi do leta 2030 dosegli 

izboljšanje stanja: 

16.1 Povsod občutno zmanjšati pogostnost vseh oblik nasilja in s tem povezanih primerov smrti 

16.2 Izkoreniniti zlorabo in izkoriščanje otrok, trgovino z njimi, vse vrste nasilja nad otroki in njihovo 

mučenje 

16.3 Spodbujati spoštovanje načel pravne države na državni in mednarodni ravni ter poskrbeti za 

enakopraven dostop do pravnega varstva 

16.4 Do leta 2030 občutno omejiti nezakonite finančne tokove in trgovino z orožjem, povečati zaseg 

in vračilo ukradenega premoženja ter se boriti proti vsem oblikam organiziranega kriminala 

16.5 Občutno omejiti vse oblike korupcije in podkupovanja 

16.6 Razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh 

16.7 Poskrbeti za odzivno in odprto odločanje vseh ljudi prek njihovih predstavnikov na vseh ravneh 

16.8 Razširiti in okrepiti sodelovanje držav v razvoju v institucijah svetovnega upravljanja 

16.9 Do leta 2030 vsem urediti osebni pravni status, tudi z vpisom rojstev v matični register 

16.10 Zagotoviti dostop javnosti do informacij in varovati temeljne svoboščine v skladu z notranjo 

zakonodajo in mednarodnimi sporazumi 

16.a Tudi z mednarodnim sodelovanjem okrepiti zmogljivosti ustreznih državnih ustanov za 

preprečevanje nasilja in boj proti terorizmu in kriminalu na vseh ravneh, zlasti v državah v razvoju 
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16.b Spodbujati in izvajati nediskriminacijske zakone in politike za trajnostni razvoj. 

Že ko preberemo cilj in zastavljene podcilje, dobimo vtis, da niso ambiciozno zastavljeni, saj ne pozivajo 

k popolni odpravi oz. ničelni toleranci do nasilja, korupcije, nezakonitih finančnih tokov, trgovine z 

orožjem itd. Hkrati smo priča porastu nasilja, konfliktov, vojn in s tem povezanimi primeri smrti in 

migracij, trgovina z orožjem cveti, davčne oaze pa so vse bolj priljubljene in prisotne tudi v Evropski uniji.  

Nekateri cilji jasno kažejo, da se kolonialni odnosi odvisnosti nadaljujejo, da države niso enako vpete v 

svetovno upravljanje in vsi ljudje nimamo enakopravnega dostopa do pravnega varstva, kar se je zelo 

nazorno pokazalo tudi v luči dogodkov zadnjih dveh let, ko so diskurzi o beguncih in migrantih nevarno 

upravičevali delitve na »nas« in »njih«.  

Nekoliko bolj ambiciozna pod-cilja sta morda: a) »izkoreniniti zlorabo in izkoriščanje otrok, trgovino z 

njimi, vse vrste nasilja nad otroki in njihovo mučenje«, vendar je tudi na tem področju stanje glede na 

poročanje Amnesty International vse slabše – veliko otrok je na primer izginilo na t.i. balkanski begunski 

poti v Evropi; in b) »do leta 2030 vsem urediti osebni pravni status, tudi z vpisom rojstev v matični 

register«, a po drugi strani tudi EU s svojimi restriktivnimi migracijskimi in azilnimi politikami »proizvaja« 

ljudi brez statusa in dokumentov – v Evropi naj bi jih bilo že več kot 5 milijonov, nobena izjema pa ni niti 

Slovenija, kjer prav tako živijo otroci brez pravnega statusa. Zelo relevanten je cilj, ki poziva k 

spodbujanju in izvajanju nediskriminacijskih zakonov in politik za trajnostni razvoj, a ključna je  

implementacija le-teh in udejanjanje v praksi, za kar pa je zopet v prvi vrsti potrebna politična volja in 

zaveza.  Neenakosti v družbi so vse večje tako znotraj držav kot med državami, diskriminacija je 

vseprisotna in pogosto se zdi, da družba postaja imuna na njo.  

Mir in razreševanje konfliktov je eden glavnih stebrov globalnega učenja. Ravno globalno učenje pa je 

najboljše orodje oziroma način izobraževanja ter ozaveščanja širše javnosti o soodvisnosti globalnega 

sveta in naši lastni vpetosti vanj. 

 

 

 Pripravila: Maja Ladić, Mirovni inštitut  

  

 

Viri:  

Amnesty International Slovenija. Dostopno prek: http://www.amnesty.si/.  

Globalno učenje. Dostopno prek: 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_human

itarna_pomoc/politike_mrs/globalno_ucenje/.  

Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Cilji trajnostnega razvoja. Dostopno prek: 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_human

itarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/. 

Mirovni inštitut. Dostopno prek: http://www.mirovni-institut.si/projekti/.  

The Global Goals. Dostopno prek: http://www.globalgoals.org/global-goals/peace-and-justice/.  

United Nations. Sustainable Development Goals. Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies. Dostopno 

prek: http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/.  
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United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Dostopno prek: 

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx.  

 
 

 
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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