Ketään ei jätetä - ’Leave No One Behind’
- Kestävän kehityksen tavoitteet YK:n 70. yleiskokouksen avajaisten yhteydessä syyskuussa 2015 järjestetyssä
huippukokouksessa maailman päättäjät sopivat uusista globaaleista kestävän kehityksen
tavoitteista vuosille 2016-2030. Tavoitteet rakentuvat historian menestyksekkäimmän
köyhyyden vähentämiseen tähtäävän ohjelman, vuosituhattavoitteiden, pohjalle.
Uusien tavoitteiden päämäärä on köyhyyden poistaminen maailmasta kokonaan.
Merkittävää kestävän kehityksen tavoitteissa on erityisesti se, että niissä tunnustetaan
asioiden keskinäisriippuvuus paremmin kuin missään muussa kansainvälisessä
sopimuksessa aikaisemmin. Ne ovat myös vuosituhattavoitteita selvästi laajemmat ja
luonteeltaan universaaleja, eli ne koskettavat meitä kaikkia.
17:llä kestävän kehityksen tavoitteella ja niiden 169:lla alatavoitteella pyritään
kattamaan ihmisten ja planeetan hyvinvoinnin kannalta kaikki kriittiset kysymykset.
Niissä kiinnitetään erityistä huomiota kehityksen perustavanlaatuisiin edellytyksiin:
rauhaan ja turvallisuuteen, ympäristön hyvinvointiin ja
talouskasvun oikeudenmukaiseen jakautumiseen.
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Tämä näyttely on Suomen YK-liiton koostama ja
esittelee kestävän kehityksen 17:ää tavoitetta kuvallisin keinoin.
Mitä kestävän kehityksen tavoitteet voisivat omassa arjessasi tarkoittaa?
#kestäväkehitys #ykliitto
Näyttelyn kuvat ovat YK:n valokuvaajien ottamia ja ne on kuvattu eri puolilla maailmaa.
Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista: ykliitto.fi

Facebook, Instagram ja Twitter: UNAFinland
Youtube: youtube.com/user/ykliitto

Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa
Köyhyys ilmenee monin eri tavoin, kuten taloudellisena ja sosiaalisena eriarvoisuutena,
nälkänä ja aliravitsemuksena sekä koulutus- tai vaikutusmahdollisuuksien puutteena.
Mali, Gao, 2014. Mali on yksi maailman köyhimmistä maista. Tuntemattomaksi jäänyt tyttö
kuvattiin malilaisessa Gaon kaupungissa. UN Photo/Marco Dormino

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta
Uusien tavoitteiden myötä meidän on mietittävä uudelleen, kuinka kasvatamme, jaamme ja kulutamme ruokaa ympäristöä rasittamatta.
Darfur, Nifasha, 2014. Maailman ruokaohjelman WFP:n avustusrekkojen kuljettajat tauolla. WFP on toimittanut tonneittain ruoka-apua
Darfurin pakolaisleireille Afrikan unionin ja YK:n yhteisoperaation UNAMID:n sotilaiden suojaamana.
UN Photo/Albert González Farran

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
Vaikka elinajanodote on monin paikoin noussut, lapsi- ja äitiyskuolleisuus laskenut ja rokotukset
tehonneet, maailmanlaajuinen taistelu tappavien tautien hävittämiseksi jatkuu.
Moto, Etiopia, 2010. Kuvan pojat Beniam ja Mamush pitelevät käsissään tuoreita rokotuskorttejaan,
jotka he ovat saaneet YK:n lastenrahasto Unicefin polionvastaisesta rokotekampanjasta. Kuva: UNICEF

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet
Laadukas perus- ja ammatillinen koulutus kuuluu sekä tytöille, pojille että heikoimmassa asemassa oleville. Laadukas koulutus takaa paremman elämän
myös tuleville sukupolville ja on yksi kestävän kehityksen edellytyksistä.
Bam Sarai, Afganistan, 2007. Kuvan tytöt pänttäävät kokeeseen pienessä afgaanikylässä, jossa YK:n lastenrahasto UNICEF ja Afganistanin
hallinto ovat pyrkineet kasvattamaan tyttöjen osuutta peruskoulua käyvistä lapsista. Kuva: UN Photo/Shehzad Noorani

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia
Tyttöjen ja naisten kouluttaminen, heihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lopettaminen sekä naisten ja
tyttöjen ottaminen mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon hyödyttävät laajasti koko yhteiskuntaa.
Yhdysvallat, New York, 2009. Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin osallistuja valokuvattiin perinneasussaan YK:n päämajan edessä.
Kuva: UN Photo/Yubi Hoffmann

Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille
Puhdas vesi on kaikille ihmisille elinehto. Veden saanti vaikuttaa olennaisesti myös ruokaturvaan sekä
toimeentulon ja koulutuksen mahdollistamiseen.
El Fasher, Sudan, 2011. Nainen kuljettaa juomavettä vesirullalla Pohjois-Darfurissa.
YK:n ja Afrikan unionin yhteisoperaatio UNAMID on jakanut yli 3000 kappaletta näitä arkea helpottavia innovaatiota eri puolilla Darfuria. Kuva: UN Photo

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
Uusia, tehokkaita ja uusiutuvia energialähteitä tarvitaan jatkossa yhä enemmän kestävän talouden, työpaikkojen ja ruoantuotannon varmistamiseksi.
Taupo, Uusi-Seelanti, 2014. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vierailee Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa kasvihuoneessa,
jota lämmitetään maakuoren alta johdetulla, sähköksi muunnetulla lämpöenergialla.
Kuva: UN Photo/Evan Schneider

Edistää kestävää talouskasvua kaikille, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
Työstä saatavalla palkalla tulee pystyä elämään. Työolosuhteiden ja talouskasvun tulee olla - sekä ihmisten että ympäristön kannalta - kestävällä pohjalla.
Gaza, Palestiina, 2013. Suomen tuella Lähi-Idässä järjestettyihin lasten- ja nuorten kesätapahtumiin osallistui peräti 150 000 lasta vuonna 2013.
Tapahtumien järjestelyistä vastasi YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA. Maailman väestöstä on jo nyt yli puolet alle 30-vuotiaita.
Säällisten työpaikkojen luominen tälle sukupolvelle on suuri globaali haaste. Kuva: UN Photo

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
Uusia ja kaikkien saatavilla olevia keksintöjä ja investointeja tulee kehittää niin liikenteeseen, energiantuotantoon kuin viestintäteknologiaankin.
Middelgruden, Tanska, 2009. Öljy oli pitkään edullisin energiatuotannon muoto, josta monet maat tulivat ruoantuotannossaan riippuvaisiksi.
Uusiutuvat energiamuodot kuten aurinko- ja tuulivoima ovat kasvattaneet viime vuosina jalansijaansa selvästi.
Kahdestakymmenestä turbiinista koostuva tuulipuisto rakennettiin Tanskan rannikolle vuonna 2000. Kuva: UN Photo/Eskinder Debebe

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä
Eriarvoistuminen näkyy muuan muassa tuloeroissa ja mahdollisuuksissa palveluihin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon.
Myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja syrjäytyneet tulee huomioida ’ketään ei jätetä’ -periaatteen mukaisesti.
Mafraq, Jordania, 2012. Kymmeniätuhansia syyrialaispakolaisia majoittava, Jordaniassa sijaitseva Za’ahrin pakolaisleiri ilmasta kuvattuna.
Kuva: UN Photo

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat
Kaupunkiympäristön tulee luoda mahdollisuuksia kaikille, mutta samalla taata myös peruspalvelut,
energiansaanti, hyvät asumisolosuhteet ja kulkumahdollisuudet ilman, että se rasittaa tai saastuttaa ympäristöä.
Dhaka, Bangladesh, 2010. Puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, heistä miljoona slumminkaltaisissa olosuhteissa.
Köyhä Bangladesh sijoittuu inhimillisen kehityksen mittareilla mitattuna sijalle 142/188 (UNDP 2015). Kuva: UN Photo/Kibae Park

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
Järjestelmällistä yhteistyötä tarvitaan niin kuluttajien, päättäjien, median, kuin yritystenkin välille.
Soul, Etelä-Korea, 2011. YK:n väestörahaston mukaan urbaaneissa olosuhteissa elävien ihmisten elinajanodote on noussut jo keskimäärin 68 vuoteen. Väestönkasvun ja elinajanodotteen pitenemisen
yhteisvaikutuksena maapallon kantokyky on tullut jo nyt vastaan. Kuva: UN Photo/Kibae Park

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
Ilmastonmuutos ja kasvihuonepäästöt eivät tunne valtioiden rajoja. Ilman pikaisia toimia ilmasto lämpenee edelleen aiheuttaen lisää tulvia, eroosiota,
merenpinnan nousua ja arvaamattomia sääilmiöitä. Elinolot vaikeutuvat köyhimmillä alueilla, mikä aiheuttaa puolestaan ilmastopakolaisuutta.
Pariisi, Ranska, 2015. UNFCCC:n pääsihteeri Christina Figueres, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, Ranskan presidentti François Hollande ja ulkoministeri
Laurent Fabius riemuitsivat joulukuussa 2015, kun ilmastosopimuksesta päästiin pitkien neuvottelujen tuloksena sopuun. Kuva: UN Photo/Mark Garten

Suojella meriä ja merten tarjoamia luonnonvaroja sekä edistää niiden kestävää käyttöä
Valtameret säätelevät maapallomme säätiloja, juomaveden ja ruoan saantia sekä hengittämäämme happea. Ne ovat myös tärkeitä kauppa- ja kuljetusväyliä.
Jökulsárlón, Islanti, 2013. Merileijonat paistattelevat islantilaisissa jäätikkömaisemissa.
Arktisten merialueiden suojelu on noussut viime vuosina kuumaksi puheenaiheeksi muun muassa siksi, että arktisen merijään
sulamisen myötä uusia kulkuväyliä on vapautunut lähes ympärivuotiseen käyttöön. Kuva: UN Photo/Eskinder Debebe

Suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen
Maaekosysteemien (kuten metsien) hävittämisellä on suora vaikutus muuhunkin ympäristöön ja sitä kautta ihmisten toimeentuloon.
Metsäkato vauhdittaa myös maaperän eroosiota.
Nazaré, Brasilia, 2007. Tapajosin kansallispuistosta kaadettua puuta valmiina myytäväksi maailmalla. Kyseinen kansallispuisto on ainoa metsä Brasiliassa,
johon sovelletaan kestävän tuotannon ohjelmaa puun teolliseen käsittelyyn ja tuotantoon (2007). Kuva: UN Photo/Eskinder Debebe

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia, taata kaikille oikeuspalvelut, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla
Väkivallattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratia ovat rauhanomaisten yhteiskuntien sekä kestävän tulevaisuuden peruspilareita.
Port-au-Prince, Haiti, 2012. Guatemalalainen rauhanturvaaja mitaliseremoniassa YK:n MINUSTAH-operaatiossa Haitilla.
Guatemalan joukot palkittiin seremoniassa palveluksestaan operaatiossa.
Kuva: UN Photo/Logan Abassi

Vahvistaa kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta
Valtioiden, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö, yhteiset päämäärät ja arvot sekä investointien
pitkäjänteisyys ja tulosten mittaaminen ovat edellytyksiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhdysvallat, New York, 2015. Kestävän kehityksen tavoitteet heijastettiin YK:n päämajan seiniin syyskuussa 2015, kun maailman johtajat kokoontuivat
päättämään niistä huippukokouksessaan. Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat maailmanlaajuista kehitystä vuoteen 2030 asti. Kuva: UN Photo/Cia Pak

