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 Box 1. A fenntartható fejlődési célok (FFC-k):

1 A  SZEGÉNYSÉG
FELSZÁMOLÁSA

1. A szegénység felszámolása
Mindenhol véget vetni a szegénység ösz
szes formájának

2 AZ  ÉHEZÉS
MEGSZÜNTETÉSE

2. Az éhezés megszüntetése
Véget vetni az éhínségnek, elérni az élel
miszerbiztonságot, fejleszteni az élelme
zést és előmozdítani a fenntartható me
zőgazdaságot

3 EGÉSZSÉG
ÉS  JÓLLÉT

3. Egészség és jóllét
Biztosítani az egészséges életet és elő
mozdítani a jóllétet mindenki számára 
minden korosztályban

4 MINŐSÉGI
OKTATÁS

4. Minőségi oktatás
Biztosítani az átfogó és igazságos minő
ségi oktatást és előmozdítani az egész éle
ten át tartó tanulási lehetőségeket min
denki számára

5 NEMEK  KÖZÖTTI
EGYENLŐSÉG

5. Nemek közötti egyenlőség
Megvalósítani a nemek közötti egyen
lőséget, valamint segíteni minden nő és 
lány felemelkedését

6
TISZTA  VÍZ  ÉS
ALAPVETŐ
KÖZTISZTASÁG

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság
Biztosítani a fenntartható vízgazdálko
dást, valamint a vízhez és közegészség
ügyhöz való hozzáférést mindenki szá
mára

7 MEGFIZETHETŐ
ÉS  TISZTA  ENERGIA

7. Megfizethető és tiszta energia
Biztosítani a megfizethető, megbízható, 
fenntartható és modern energiát min
denki számára

8 TISZTESSÉGES
MUNKA  ÉS  GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉS

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés
Előmozdítani a hosszantartó, átfogó és 
fenntartható gazdasági növekedést, a tel
jes és eredményes foglalkoztatást, vala
mint a méltó munkát mindenki számára

9 IPAR,  INNOVÁCIÓ  ÉS
INFRASTRUKTÚRA

9. Ipar, innováció és infrastruktúra
Alkalmazkodó infrastruktúrát építeni, 
előmozdítani az átfogó és fenntartható 
iparosodást, valamint elősegíteni az in
novációt

10 EGYENLŐTLENSÉGEK
CSÖKKENTÉSE

10. Egyenlőtlenségek csökkentése
Csökkenteni az országokon belüli és az 
országok közötti egyenlőtlenségeket

11
FENNTARTHATÓ
VÁROSOK  ÉS
KÖZÖSSÉGEK

11. Fenntartható városok és közösségek
A városokat és emberi településeket befo
gadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá 
és fenntarthatóvá tenni

12 FELELŐS
FOGYASZTÁS  ÉS
TERMELÉS

12. Felelős fogyasztás és termelés
Biztosítani a fenntartható fogyasztási és 
termelési szokásokat

13 FELLÉPÉS  AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
ELLEN

13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen
Sürgősen cselekedni a klímaváltozás és 
hatásai leküzdése érdekében

14 ÓCEÁNOK  ÉS
TENGEREK  VÉDELME

14. Óceánok és tengerek védelme
A  fenntartható fejlődés érdekében meg
őrizni és fenntarthatóan használni az 
óceánokat, tengereket és tengeri erőfor
rásokat

15
SZÁRAZFÖLDI
ÖKOSZISZTÉMÁK
VÉDELME

15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme
Védeni, visszaállítani és előmozdítani a 
földi ökoszisztémák fenntartható haszná
latát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, 
leküzdeni az elsivatagosodást, valamint 
megfékezni és visszafordítani a talaj deg
radációját és a biodiverzitás csökkenését

16 BÉKE,  IGAZSÁG  ÉS
ERŐS  INTÉZMÉNYEK

16. Béke, igazság és erős intézmények
A  fenntartható fejlődés érdekében elő
mozdítani a békés és befogadó társadal
makat, biztosítani a mindenki számára 
elérhető igazságszolgáltatást és minden 
szinten hatékony, felelősségre vonható és 
befogadó intézményeket létrehozni

17 PARTNERSÉG  A
CÉLOK  ELÉRÉSÉÉRT

17. Partnerség a célok eléréséért
Megerősíteni a végrehajtás módjait és fel
éleszteni a fenntartható fejlődés globális 
partnerségét

Forrás: http://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/ – http://www.unis. 
unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_develop 
ment_goals.html 


