
atklāsme,” piebilst Trollbeks. 
„Visi ir tik dziļi iegrimuši un 

sapinušies šīs padarīšanas 
smalkumos, ka tas viss reizēm 
šķiet nepārvarams, un tad vie-
nā brīdī pēkšņi visi saprot – jā, 
mēs to varam. Tāds ir dizaina 
spēks.” 

Ikviens var palīdzēt
Jakobs Trollbeks vēlējās, lai 
ikviens spētu identificēties 
ar šiem 17 mērķiem – sniegt 
cilvēkiem ieejas punktu globā-
lajās pārmaiņās un kontroles 
izjūtu.

„Ikvienam ir favorītmērķis. 
Man, piemēram, rūp visi, 

Kā pārvērst, iespējams, 
visaptverošāko un ambiciozāko 
plānu cilvēces vēsturē par ko 
tādu, ko cilvēki visā pasaulē 
spētu saprast un kas tiem 
rūpētu? Uzdevums nav no 
vieglajiem, jo mērķi ir izklāstīti 
garos, daudzvārdīgos un grūti 
saprotamos dokumentos. Taču 
tieši to dizainerim Jakobam 
Trollbekam (Jakob Trollbäck) 
lūdza izdarīt: padarīt Ilgtspē-
jīgas attīstības mērķus par 
zīmolu, ar kuru spētu identifi-
cēties jebkurš cilvēks. 

„Pasaule nepārvarēs šos 
izaicinājumus, ja neviens ne-

sapratīs, par ko ir runa,” atzīst 
Trollbeks. 

Īsi un vienkārši 
Pirmais uzdevums bija dot 
katram mērķim īstu, vienkāršu 
un pozitīvu nosaukumu. Pie-
mēram, grūti izrunājamais 
„Saglabāt un ilgtspējīgi 
izmantot okeānus, jūras un jūr-
niecības resursus ilgtspējīgai 
attīstībai” pārtapa par „Dzīvība 
ūdenī”. Pēc tam katram mēr-
ķim tika izveidota skaidra, krā-
saina ikona, kura tika ievietota 
viegli salasāmā tabulā. „Tā ir 
kā ķīmisko elementu periodis-
kā tabula pārmaiņām. 

Žēl, ka neviens nenofilmēja 
pirmo reizi, kad mēs prezen-
tējām jaunos nosaukumus 
un ikonas ANO. Tā bija tāda 
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ILGTSPĒJĪGAS A� ĪSTĪBAS MĒRĶI

Gringers Jakobsens,
World’s Best News

IKONISKĀS IKONAS

Hjalte Zaharevičs
World’s Best News

Pagājušā gada nogalē tas 
beidzot notika. Visas pasaules 
valstis vienojās par milzīgu 
plānu, kā atrisināt daudzas 
no cilvēces nopietnākajām 
problēmām. Plāns saucas 
„Ilgtspējīgas attīstības mērķi” 
– 17 ambīcijas, kuras mēs, 
pasaules iedzīvotāji, vēlamies 

realizēt līdz 2030. gadam. 
Mērķi ietver nabadzības un 
bada izskaušanu, kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanu ikvie-
nam un daudz ko citu. Īsumā 
tas nozīmē ļaut ikvienam 
dzīvot labi. 

Viens no pasaules vado-
šajiem ekspertiem globālās 
attīstības jomā Brukingsa 
institūta vadošais pētnieks 
Homi Karass (Homi Kharas) 
uzskata, ka Ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķi tiešām spēs mainīt 

pasauli. „Nu mums ir kopīgs 
ietvars, kas sasaista dažādus 
attīstības sadarbības elemen-
tus – drošību, vidi, cilvēktie-
sības, humāno palīdzību – tie 
visi šobrīd darbojas atsevišķi. 
Ilgtspējīgas attīstības mērķi 
tos apvieno. Tā varētu būt pa-
tiesi transformējoša pieredze,” 
norāda Karass. 

Pilnīgas pārmaiņas
Uzlabojot cilvēku dzīvi, mēs 
nedrīkstam aizmirst par dabas 

pasauli, pateicoties kurai mēs 
vispār pastāvam. Tādēļ daudzi 
no šiem mērķiem ir saistīti ar 
dzīvības aizsardzību uz zemes 
un okeānos, mūsu ražošanas 
ilgtspējības veicināšanu un 

globālās sasilšanas apturē-
šanu. Taču viens ir vienoties 
par šādiem mērķiem, bet kas 
cits – tos realizēt. „Ilgtspējīgas 
attīstības mērķu mērogs un 
ambīcijas prasa radikālākus 
risinājumus par parastām 
ikdienas darbībām,” piebilst 
Karass. 

Nabadzība jau uz pusi 
samazināta
Iepriekšējo Tūkstošgades 
attīstības mērķu (2000–2015) 
panākumi sniedz pamatu opti-
mismam. Homi Karass norāda, 
ka, pateicoties šiem mērķiem, 
kopš 1990. gada uz pusi ir 
samazināta galējā nabadzība. 

„Līderi ir ambiciozāki, ja viņi 
zina, ka arī citi rīkojas, neviens 
negrib palikt pēdējais!” 

Redaktora sleja

Kādu pasauli mēs vēlamies 
atstāt mantojumā saviem 
bērniem? Tāds ir jautājums, 
uz kuru atbildēja visu ANO 
dalībvalstu līderi, tieši 
pirms gada apņemoties 
realizēt visvērienīgāko plānu 
pasaules vēsturē, lai glābtu 
mūsu planētas nākotni, – 
Ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Par mērķiem, kuri skars 
miljardiem cilvēku, pasaules 
līderi vienojās pēc gadiem 
ilgām atklātām diskusijām 
kurās bija iesaistītas 
valdības, organizācijas un 
privātā sektora uzņēmumi 
un ņemot vērā miljoniem 
iesaistīto iedzīvotāju viedokli 
visā pasaulē. Nu mēs visi 
kopā esam atbildīgi par šīs 
vienotās vīzijas realizēšanu, 
lai nodotu dzīvotspējīgu 
planētu nākamajai paaudzei – 
neatstājot nevienu novārtā.

1990 2015

20. gs. 70. gados strauji 
pieauga pasaules iedzīvotāju 
skaits. Tas sabiedrībā radīja 
bažas, ka pasaules pārapdzī-
votība varētu izraisīt badu. 
Taču kopš tā laika iedzīvotāju 
skaita pieaugums ir palēni-
nājies. Augstākajā punktā 

1964. gadā katrai sievietei 
dzīves laikā piedzima vidēji 
5,1 bērns. Mūsdienās šis 
rādītājs ir samazinājies līdz 
2,5 bērniem uz sievieti. 

Subsahāras Āfrika joprojām 
ir šajā ziņā ražīgākais reģions, 
taču arī tur auglības rādītājs 

ir samazinājies – no vidēji 
6,8 līdz 5 bērniem uz sievieti. 

Kartē redzams katras valsts 
progress kopš 1990. gada.

8/10
Eiropas iedzīvotāju uzskata, 
ka ir svarīgi palīdzēt jaunat-
tīstības valstu iedzīvotājiem

Avots: ODI

68 MILJARDI EIRO
Vairāk nekā puse 

pasaules palīdzības 
attīstības jomā nāk no 
ES un tās dalībvalstīm

Avots: EK

3,2 MILJARDIEM
cilvēku 2015. gada 

beigās bija interneta 
pieslēgums – no tiem

2 miljardiem 
jaunattīstības valstīs

Avots: UNDP

Pasaule skaitļu izteiksmē

World’s Best News ir Dānijā 
nodibināta starptautiska izglī-
tošanas kampaņa uz žurnālisti-
kas pamatiem un medijs. Mēs 
publicējam ziņas par progresu 
un attīstības risinājumiem 
sadarbībā ar ANO, ES, valsts 
iestādēm, NVO un privātā sek-
tora uzņēmumiem. Vairāk:
www.worldsbestnews.orgAuglības rādītājs

(bērni uz sievieti)
Mazāk nekā 2
No 2 līdz 3
No 3 līdz 4
No 4 līdz 5
No 5 līdz 6
No 6 līdz 7
Vairāk nekā 7

Auglība

Dati: Pasaules Banka | Attēls: Malte Kristiansens (Malte Kristiansen)

ES starptautiskās
sadarbības un a� īstības komisārs
Nevens Mimica

Zēns lidina pūķi Manilā, Filipīnās
Foto: CC BY-NC-ND Āzijas Attīstības banka

Foto: CC BY-NC-ND Glābiet bērnus Foto: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopija 2014/Ose

Foto: CC BY Vlada Republike Hrvatskebet personīgi vissvarīgākais 
šķiet 13. mērķis „Planētas 
aizsardzība”. Taču, lai to pa-
nāktu, nepieciešams 4. Mērķis 

„Kvalitatīva izglītība”, kuram 
savukārt ir nepieciešams 5. 
mērķis „Dzimumu līdztiesība”. 
Jūs redzat, kā es veidoju savu 
stāstu par pārmaiņām, un to 
var darīt ikviens. Un ikviens var 
palīdzēt mainīt pasauli.“

Jakobs Trollbeks ir 
Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ikonu un krāsu autors
Foto © Trollbäck+Company

www.worldsbestnews.org  |  www.ec.europa.eu/europeaid 2016. gada septembris

Avīzes veidotāji:
Žurnālists Hjalte Zaharevičs (Hjalte 
Zacharewicz), Žurnālists Tomass 
Gringers Jakobsens (Thomas Gringer Ja-
kobsen), Maketētājs Malte Kristiansens 
(Malte Kristiansen), Vecākā redaktore 
Sofija Ritere (Sophie Rytter), Galvenais 
redaktors Tomass Ravns-Pedersens 
(Thomas Ravn-Pedersen) 

”Pasaule nepārvarēs 
šos izaicinājumus, 
ja neviens nesapratīs, 
par ko ir runa.

”Ilgtspējīgas 
a� īstības mērķu 
mērogs un ambīcijas 
prasa radikālākus 
risinājumus par 
parastām 
ikdienas darbībām

MUMS IR PLĀNS – 
IZGLĀBT PASAULI

Ikviens var palīdzēt mainīt pasauli, un 
iespējams, ka Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
dizains mūs tam ir nedaudz pietuvinājis.

ŠĪ ir mūsu 
kopējā lieta„PĀRAPDZĪVOTĪBAS BUMBAS” DETONĒŠANA

DIZAINA SPĒKS – 
PĀRMAIŅU DZINULIS

Kas ir World’s
Best News?

Tas ir daudz lielāks izaicinājums nekā aizlidot uz Mēnesi. 
Apvienoto Nāciju Organizācija ir noteikusi mums visiem kursu uz 
ilgtspējīgu planētu Zeme 2030. gadā.

mūsu pasaule
mūsu cieņa
mūsu nākotne

mūsu pasaule
mūsu cieņa
mūsu nākotne
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Pasaulei ir milzīgs plāns. Tas ir 
tik milzīgs, ka var radīt šaubas 
par to, vai mums ir izredzes 
to jebkad realizēt. Taču, 
ja atskatāmies uz neseno 

vēsturi, mums ir pamats 
optimismam.

Ievērojami rezultāti
Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
priekšteči – tā saucamie 
Tūkstošgades attīstības 
mērķi (TAM) – bija mērķu 
kopums ar konkrētu 
termiņu, par kuru valstu 

līderi vienojās 2000. gadā – 
līdz 2015. gadam viņiem 
izdevās vienot, stimulēt un 
paplašināt centienus 
pārvarēt daudz pasaules 
lielāko izaicinājumu. Lai gan 
daži no TAM netika pilnībā 
sasniegti, tika panākti 
ievērojami rezultāti. Pasaules 
jaundzimušo nāves gadījumu 

skaits kopš 1990. gada ir 
samazinājies par vairāk 
nekā pusi. Gandrīz tas pats 
attiecas uz māšu mirstību 
Subsahāras Āfrikā. Visā 
pasaulē to bērnu skaits, kuri 
neiet skolā, ir samazinājies 
gandrīz uz pusi – šie ir tikai 
daži progresa piemēri. 

WORLD’S BEST NEWS

Izglītībai būs izšķi-
roša loma nabadzī-
bas novēršanā.

Vienoti centieni
Varētu šķist, ka TAM bija ANO 
mērķi, taču realitātē par TAM 
sasniegšanu nebija atbildīgs 
viens vienīgs indivīds vai 
organizācija. To sasniegšanu 
veicināja neskaitāmi valsts, 
privātie un NVO dalībnieki, 
strādājot gan kopā, gan 
atsevišķi attīstītajās un 
jaunattīstības valstīs visā 
pasaulē. „Pasaule virzās 
uz plašāku un vienotāku 
pieeju, atspoguļojot vēlmi 
sadarboties, dalīties 
atbildībā un palūkoties uz 
pasaules problēmām – un 
to risinājumiem – plašāk, 
kur visas problēmas ir 
savstarpēji saistītas un 
ir nepieciešama visas 
sabiedrības iesaistīšanās,” 
atzīst Dānijas Starptautisko 
studiju institūta vecākais 
pētnieks Ēriks Lundsgārde 
(Erik Lundsgaarde).

Jaunais ceļš
TAM paredzēja visaptverošu 
pieeju globālo mērķu 
sasniegšanai, apvienojot 
attīstības un vides 
aizsardzības darba kārtības. 
Tie virzīja pasauli uz priekšu 
15 gadu laika nogrieznī 
un procesa gaitā saveda 
starptautiskās kopienas un 
sabiedrības ciešāk kopā. 
Tam vajadzētu kalpot par 
pozitīvu prognozi jaunajiem 
Ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un to ceļam uz 
2030. gadu. 

Sahāras un Sahelas Lielā 
zaļā mūra iniciatīva ir 
Āfrikas projekts ar episkām 
ambīcijām – uzaudzēt 
8 000 km garu augu un koku 
līniju pāri visam Āfrikas 
kontinentam. Tā mērķis ir 
nodrošināt pārtiku, darbu un 
nākotni miljoniem cilvēku, 

kuri dzīvo klimata pārmaiņu 
frontes līnijas reģionā.

Pārtuksnešošanās un zemes 
degradācija apdraud pārtikas 
pietiekamību un iztiku miljo-
niem Āfrikas sauso teritoriju 
iedzīvotāju.

„Ņemot vērā šos steidza-
mos izaicinājumus, Lielais 

ES kopš 2000. gada ir nosūtī-
jusi vairāk nekā 120 vēlēšanu 
novērošanas misijas. Vēlē-
šanām sniegtajai palīdzībai 
un vēlēšanu novērošanas 
misijām ir būtiska loma demo-
krātijas stiprināšanā. 

„Tās ir plaši pieņemtas kā 
instruments, ar ko vairot sa-
biedrības uzticību un uzlabot 
vēlēšanu procesu integritāti,” 

zaļais mūris solās būt pievil-
cīga risinājuma daļa, sniedzot 
cilvēkiem labākas ekonomis-
kās izredzes, amortizāciju pret 
klimata pārmaiņām, iemeslu 
palikt nenodarbinātiem jaunie-
šiem, kuri plāno emigrēt no 
reģiona, tajā pašā laikā palīdzot 
atjaunot politisko stabilitāti,” 
apgalvo ANO Konvencijas par 
cīņu pret pārtuksnešošanos 
Globālā mehānisma komu-
nikāciju nodaļas pārstāvis 
Aleksandrs Asens (Alexander 
Asen) – viens no galvenajiem 
partneriem iniciatīvā kopā ar 
ES un Āfrikas Savienību.

Saskaņā ar Āfrikas Savienī-
bas aprēķiniem jau ir uzbūvēti 
10–15% sienas. Kad tā tiks 
pabeigta, tā varētu kļūt par lie-
lāko cilvēku veidoto konstrukci-
ju uz Zemes.

PARTNERĪBAS RĪCĪBAI

Hjalte Zaharevičs,
World’s Best News

WORLD’S BEST NEWS

Zēni spēlē volejbolu Etiopijā.
Foto: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopija 2014/Ose

Viss sākas 
skolā

17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi 
ir tik ambiciozi, ka varētu šķist 
neiespējami sasniegt visus šos 
lielos, svarīgos un savstarpēji 
saistītos mērķus. Ar ko lai 
sāk? Saskaņā ar cienījamo 
ilgtspējīgas attīstības jomas 
ekspertu profesoru Džefriju D. 
Saksu (Jeffrey D. Sachs) viens 
no mērķiem varētu kalpot par 
atslēgu pārējiem. 

„No visām investīcijām, 
kuras ir nepieciešamas, lai 
panāktu ilgtspējīgu attīstību, 
neviena nav svarīgāka par 
4. mērķi „Kvalitatīva izglītī-
ba”,”apgalvo Sakss. 

„Ja mēs varam garantēt, 
ka ikviens bērns jebkurā 
pasaules vietā varēs sākt ar 
bērnudārzu un turpināt izglītī-
bu, iegūstot vismaz kvalitatīvu 
vidējo izglītību, tas pasaulei 
varētu būt liels sasniegums 
labklājības jomā un veicinātu 
tās spēju sasniegt pārējos 
16 IAM [Ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķus]. Tas sekmētu 
nabadzības novēršanu un dotu 
iespēju cilvēkiem iegūt labu 
veselību un labu darbu, kā 
arī kļūt par labiem, aktīviem 
demokrātijas dalībniekiem.” 

Pasaule ir panākusi lielu 
progresu izglītības nodroši-
nāšanā ikvienam. Mūsdienās 
vairāk nekā 9 no 10 bērniem 
iet skolā. Daudzi no bērniem, 
kuri neiet skolā, dzīvo konflikta 
zonās, tādēļ būs nepieciešami 
arī lielāki centieni miera un 
stabilitātes nodrošināšanas 
jomā, lai sasniegtu mērķi līdz 
2030. gadam izglītot visus 
bērnus.

Novērotāji Ildiko Koštolni (Ildiko Kosztolni) un Huans Ribo 
Kalmeta (Juan Ribó Chalmeta)
ES Vēlēšanu novērošanas misijā Tunisijā.
Foto: Ezequiel Scagnetti © Eiropas SavienībaLielais zaļais mūris ir Āfrikas kontinenta 

mēroga projekts, kurā piedalās vairāk nekā 
20 valsis
Foto: © FAO/Giulio Napolitano

Iedomājieties pasauli, kurā NOVĒRSTA NABADZĪBA un NOVĒRSTS BADS.
 Mums ir LABA VESELĪBA,
 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA un pilnīga DZIMUMU LĪDZTIESĪBA visur.
 Ikvienam ir pieejams TĪRS ŪDENS UN PIEMĒROTI SANITĀRIE APSTĀKĻI.

ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ir palīdzējusi
 nodrošināt LABU DARBU UN EKONOMIKAS IZAUGSMI.
  Mūsu labklājības pamatā ir investīcijas
    INOVĀCIJĀS UN INFRASTRUKTŪRĀ,
un tas ir palīdzējis mums panākt MAZINĀTU NEVIENLĪDZĪBU.

 Mēs dzīvojam ILGTSPĒJĪGĀS PILSĒTĀS UN KOPIENĀS, 
un ATBILDĪGS PATĒRIŅŠ dziedē mūsu planētu. PLANĒTAS AIZSARDZĪBA 
ir apturējusi planētas sasilšanu, un mums ir plaukstoša DZĪVĪBA ŪDENĪ 
un bagātīga, daudzveidīga DZĪVĪBA UZ ZEMES.

Spēcīgas institūcijas nodrošina mums MIERU UN TAISNĪGUMU,
 un mēs esam izveidojuši ilgtermiņa SADARBĪBU MĒRĶU ĪSTENOŠANAI.

Zēns lasa Vjetnamā.
Foto: CC BY-NC-ND Āzijas
Attīstības banka

Tomass Gringers Jakobsens
World’s Best News
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ĪSA ILGA ROKASSPIEDIENU 
UN CERĪBU VĒSTURE

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
Mērķi

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir klāt. Tiem priekšā ir tāls ceļš ejams, taču tie nav vieni; 
tos uz pleciem nes gadu desmitiem ilgas starptautiskās partnerības pārmaiņām.

Varbūt kādam tā izklausās pēc Džona Lenona dziesmas vārdiem, taču 
tai līdzi dzied visa pasaule. Visas pasaules valstis ir parakstījušas šo 
pasaules vīziju 2030. gadam.

Āfrika būvē Lielo zaļo mūri

Vēlēšanu urnas stiprināšana

ATJAUNOJAMĀ 
ENERĢIJA

LABA 
VESELĪBA

KVALITATĪVA 
IZGLĪTĪBA

NOVĒRSTA 
NABADZĪBA

NOVĒRSTS 
BADS

PLANĒTAS 
AIZSARDZĪBA

DZIMUMU 
LĪDZTIESĪBA

TĪRS ŪDENS 
UN PIEMĒROTI 
SANITĀRIE 

LABS DARBS 
UN EKONOMIKAS 
IZAUGSME

DZĪVĪBA 
ŪDENĪ

INOVĀCIJAS 
UN INFRASTRUKTŪRA

DZĪVĪBA 
UZ ZEMES

MAZINĀTA 
NEVIENLĪDZĪBA

MIERS UN 
TAISNĪGUMS

ILGTSPĒJĪGAS 
PILSĒTAS UN 
KOPIENAS

SADARBĪBA MĒRĶU 
ĪSTENOŠANAI

ATBILDĪGS 
PATĒRIŅŠ

GLOBĀLIE MĒRĶI 

apgalvo Starptautiskā Demo-
krātijas un vēlēšanu palīdzības 
institūta vecākā programmu 
vadītāja Dr. Anete Fatha-Lihi-
ča (Annette Fath-Lihic).

ES jaunākās vēlēšanu no-
vērošanas misijas ir nosūtītas 
uz Mjanmu, Haiti, Tanzāniju, 
Burkinafaso, Ugandu un Peru.
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