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Cilj trajnostnega razvoja 1: ODPRAVITI VSE OBLIKE REVŠČINE 

POVSOD PO SVETU 
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu 

Revščina je še vedno eden največjih izzivov s katerimi se srečuje človeštvo. S sprejetjem Agende 

2030 so se svetovne vlade zavezale v naslednjih 15 letih odpraviti revščino v vseh oblikah. Zadan 

cilj pa predstavlja izjemen izziv za celotno mednarodno skupnost, kljub vidnemu napredku v 

preteklih letih. 

Cilji: 

1.1 Do leta 2030 povsod izkoreniniti skrajno revščino, ki je trenutno opredeljena kot število ljudi, ki 

živijo z manj kakor 1,25 ameriškega dolarja na dan 

1.2 Do leta 2030 vsaj prepoloviti delež moških, žensk in otrok vseh starosti, ki živijo pod pragom 

revščine v vseh njenih razsežnostih skladno z opredelitvami v posamezni državi 

1.3 Uvesti državi prilagojene sisteme in ukrepe splošnega socialnega varstva, z minimalnim pragom 

vred, ter do leta 2030 vanje vključiti precejšen delež revnih in najbolj izpostavljenih 

1.4 Do leta 2030 moškim in ženskam, zlasti najrevnejšim in najbolj zapostavljenim, zagotoviti enake 

pravice do gospodarskih sredstev, lastništva zemlje in gospodarjenja z njo ter dostop do 

osnovnih storitev ter drugih vrst lastnine, podedovanega premoženja, naravnih virov, ustrezne 

nove tehnologije in finančnih storitev, tudi mikrofinanciranja 

1.5 Do leta 2030 poskrbeti za večjo vzdržljivost najrevnejših in ljudi, ki živijo v težkih razmerah, 

zmanjšati njihovo izpostavljenost in dovzetnost za skrajne vremenske pojave, ki so posledica 

podnebnih sprememb, ter druge gospodarske, socialne in okoljske pretrese in katastrofe  

1.a Pritegniti dovolj sredstev iz različnih virov, da bi državam v razvoju, zlasti najmanj razvitim 

državam, zagotovili zanesljiva in ustrezna sredstva in načine izvajanja programov in politik za 

odpravo vseh oblik revščine, tudi z okrepljenim razvojnim sodelovanjem 

1.b Na podlagi razvojnih strategij, ki upoštevajo potrebe na državni, regionalni in mednarodni ravni 

za spodbujanje vlaganj v ukrepe za izkoreninjene revščine.  

Število ljudi, ki živijo po pragom revščine, se je od leta 1990 prepolovilo, kar je izjemen dosežek, 

vendar na svetu živi 836 milijonov ljudi, ki se vsak dan borijo za najbolj osnovna sredstva za 

preživetje. En izmed petih ljudi v regijah v razvoju živi z manj kot 1,25 ameriškega dolarja na dan, 

milijoni to mejo komaj presežejo, ogromno se jih sooča s tveganjem, da ponovno padejo pod prag 

revščine.   
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Revščina predstavlja veliko več kot samo pomanjkanje prihodka in sredstev za zagotovitev 

trajnostnega preživetja. Lakota, podhranjenost, omejen dostop do izobraževanja in drugih osnovnih 

storitev, socialna diskriminacija ter izključenost in pomanjkanje sodelovanja pri odločanju so vse 

oblike skozi katere se izraža revščina. Za odpravo revščine je ključna vključujoča gospodarska rast, ki 

zagotavlja trajnostna delovna mesta in spodbuja enakost. 

Hitra ekonomska rast v državah kot sta Kitajska in Indija je omogočila odpravo revščina za številne 

ljudi, vendar je bila ta rast neenakomerna. Ženske so še vedno bolj izpostavljene revščini zaradi 

neenakosti pri dostopu do plačanega dela, izobraževanja in posesti. Kljub delnemu napredku tudi v 

drugih regijah v razvoju, Podsaharska Afrika in Južna Azija predstavljata regiji, kjer živi 80 % vseh 

ljudi po pragom revščine. Grožnje napredku na področju odprave revščine v vseh regijah so 

podnebne spremembe, konflikti in pomanjkanje prehranske varnosti.  

Revščina pa vsekakor ni omejena le na države v razvoju temveč je vedno bolj prisotna tudi v razvitih 

državah. Trenutno je 30 milijonov otrok, ki živijo v revščini v najbogatejših državah po svetu. Čeprav 

je revščina v razvitih državah drugačna od tiste v državah v razvoju, v obeh primerih pomeni 

pomanjkanje možnosti ali priložnosti in izključenost. Obravnavanje teme revščine zaradi njene 

kompleksne narave in naraščajoče neenakosti po svetu je izjemno pomembno. 

Ozaveščanje o tematiki je pomembno za prav vsakega posameznika, saj je dobrobit ljudi po svetu 

povezana. Naraščajoča neenakost škoduje gospodarski rasti in spodkopava socialno kohezijo, 

spodbuja politične in družbene napetosti in lahko vodi do nestabilnosti in konfliktov. Globalno 

učenje je proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno 

dogajanje. Vpetost v globalno dogajanje in ozaveščanje pa spodbuja posameznike in skupnost k 

razreševanju skupnih izzivov človeštva. Proces učenja in ozaveščanje je eno glavnih vodil za 

uresničevanje zastavljenega cilja, saj spodbuja opozarjanje na poglavitne vzroke revščine, 

spodbujanje kritičnega razmišljanja, premoščanje stereotipov o nemočnosti revnih, skupno 

razvijanje novih pristopov in tehnologij za naslavljanje in pritisk na odločevalce za sprejem ukrepov. 

Spremembe brez znanja niso mogoče.  
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