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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Na největším globálním summitu se schvalují nové globální cíle.  

Agenda 2030 znamená „domácí úkoly“ i pro Česko. 

pátek 25. září 2015 

New York, Praha – dnes, v pátek 25. září 2015, začíná největší globální summit v historii, během něhož 
mezinárodní společenství v rámci výročního 70. zasedání OSN formálně přijme akční plán „Agendu 2030“ 
k naplňování nových Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Ta naváže na úspěšný program Rozvojových cílů 
tisíciletí (tzv. MDGs), jejichž zastřešujícím úkolem bylo do roku 2015 významně snížit extrémní chudobu a 
hlad v rozvojových zemích. Českou delegaci na jednáních, kterých se mj. účastní papež František či americký 
prezident Obama, vede vicepremiér Bělobrádek. 

Nové globální cíle vycházejí z vědomí, že výzvy jako odstranění chudoby, omezení diskriminace, ochrana 
planety, posílení svobody a bezpečnosti jsou navzájem propojené. Žádají proto provázané řešení a aktivní 
zapojení jak zemí tzv. globálního Jihu, tak Severu. Kritické zrcadlo si musí nastavit i Česko – kromě větší 
pomoci v chudých zemích potřebuje prosadit důležité reformy pro udržitelný rozvoj i doma. 

„Po čtyřech letech nelehkých jednání je zásadní, aby státy, včetně České republiky, potvrdily, že nový rámec 
udržitelného rozvoje myslí vážně a představily konkrétní plány, jak budou jednotlivých 17 cílů a 169 podcílů 
naplňovat v praxi, a to jak v rámci svého zapojení do mezinárodní spolupráce, tak na domácí půdě,“ 
komentuje hlavní výzvu summitu Pavel Přibyl, ředitel FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. 

Petr Lebeda, ředitel Glopolis a zástupce FoRS v oficiální české delegaci na summitu OSN k tomu dodává: 
„Agenda 2030 uznává, že prosperitu pro 9 miliard lidí může dlouhodobě zajistit jenom inovativní ekonomika, 
která šetří zdroje, nepřekračuje meze planety a zlepšuje život především těm na okraji společnosti. Omezit 
různé podoby diskriminace a hledat cesty k udržitelnější výrobě a spotřebě patří mezi hlavní úkoly z nových 
globálních cílů pro Česko i celou EU. Ta největší zkouška na cestě k udržitelnému rozvoji však letos rozvinuté 
země čeká až na prosincové konferenci OSN o klimatu v Paříži, kde musí s rozvojovými zeměmi dohodnout 
závazný a ambiciózní rámec pro transformaci globální energetiky.“ 

 

Více informací k summitu je k dispozici v mediálním briefu, který vydalo analytické centrum Glopolis 
(dostupný zde). 

 

SAVE THE DATE:  8. října 2015 od 10.00 proběhne v Praze shrnutí výstupů ze summitu OSN a bude 
představena společná výzva českých nevládních neziskových organizací českým politikům k naplnění Agendy 
2030.  Detailní pozvánka bude rozeslána během příštího týdne.  

 

Kontakty: 

Pavel Přibyl, ředitel FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, pavel.pribyl@fors.cz, + 420 603 207 249 

Petr Lebeda, ředitel Glopolis, lebeda@glopolis.org, + 420 607 682 015 (v New Yorku ve dnech 24. – 27. září) 

 

http://glopolis.org/cs/clanky/media-balicek-pro-summit-osn-k-udrzitelnemu-rozvoji/
mailto:jana.milerova@fors.cz
mailto:lebeda@glopolis.org
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Katarína Šrámková, policy officerka FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, 
katarina.sramkova@fors.cz, + 420 774 736 700 (v New Yorku ve dnech 24. – 29. září) 

Tomáš Tožička, Česko proti chudobě, tozicka@ceskoprotichudobe.cz, +420 603 866 054 

Jiří Krejčík, mediální koordinátor Rozvojovky - Člověk v tísni, jiri.krejcik@clovekvtini.cz, +420 734 428 486 

 

Poznámky:  

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací a 
dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární 
pomocí. Nyní sdružuje na 50 nevládních neziskových organizací, univerzit a dalších institucí. Více viz 
www.fors.cz. 

Glopolis je nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi 
České republiky a EU. Cílem Glopolis je ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění 
zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové 
zodpovědnosti. Více viz www.glopolis.org.  

Česko proti chudobě je koalicí českých nevládních neziskových organizací zabývajících se humanitární a 
rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního 
obchodu a zadlužení, genderové problematice a životnímu prostředí. Hlavním koordinátorem kampaně je 
v současnosti organizace EDUCON. Více o kampani viz www.ceskoprotichudobe.cz. 

Rozvojovka je informačně vzdělávací sekce Člověka v tísni. Snaží se zvýšit zájem české společnosti – 
především veřejnosti, médií, studentů, ale i státní správy – o situaci v rozvojových zemích, problematiku 
mezinárodní rozvojové spolupráce a souvislosti dnešního globalizovaného světa. Více viz www.rozvojovka.cz. 
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