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ÓCEÁNOK ÉS TENGEREK VÉDELME

• A védett tengeri területek létrehozásával óriási eredményeket lehet elérni.

• Környezet védő szervezetek támogatása.

• Újrahasznosítás támogatása.

• Fenntartható tengeri élelmiszerek fogyasztása.



KÖRNYEZET 
VÉDELEM

• Ültessünk fákat!

• Ne szemeteljünk!

• A hulladékot gyűjtsük 

szelektíven!

• Legyünk energia takarékosak!

• Használjunk megújuló energia 

forrásokat!

• Tömegközlekedést használjunk 

autó helyett!



NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

• Ahol nem egyenlő jogokkal rendelkeznek a nők és a férfiak:

• -A munkaerőpiac területén.

• -Az otthoni és családi munka megosztás és felelősség 

megosztás terén.

• -Döntéshozatali pozícióban: politikában és gazdaságban.

• A nők elleni erőszak súlyos társadalmi problémája okán, 

amelynek felszámolásához létfontosságú lenne az Isztambuli 

Egyezmény ratifikálása.



FELELŐS 
FOGYASZTÁS ÉS 

TERMELÉS

Az emberi élet szükségletek 
kielégítése.

Jövő generáció figyelembe vétele.

Az erő forrás-felhasználás, a szemét 
és a szennyezés minimalizálása.

Az erőforrások megosztása 
gazdagok és szegények között.



IPAR, INNOVÁCIÓ 
ÉS 

INFRASTRUKTÚRA

Minőségi, megbízható, fenntartható és állóképes 
megfizethető infrastruktúrát építünk ki.

Ösztönözzük az elmaradott régiók fenntartható 
iparosítását.

Megkönnyítjük az ipari és egyéb tevékenységet 
folytató kisvállalkozások hozzáférését a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz.

Föllendítjük a tudományos kutatást, fejlesztjük a világ 
összes országa, de leginkább a fejlődő országok ipari 
szektorának technológiai képességeit.

Több pénzügyi, technológiai és technikai segítséget 
nyújtunk az afrikai országoknak.



MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA

Biztosítjuk a teljes körű hozzáférést a megfizethető, megbízható és modern 

energiaszolgáltatásokhoz.

• jelentősen megnöveljük a megújuló energiák részarányát a világ 

energiaellátásában.

• világviszonylatban megduplázzuk az energiahatékonyság fejlesztésének ütemét.

• megerősítjük a nemzetközi együttműködést, hogy megkönnyítsük a hozzáférést 

a tiszta energia kutatásához és technológiáihoz, beleértve a megújuló energiát, 

az energia hatékonyságot, a fejlettebb és tisztább fosszilis tüzelőanyag-

technológiát.



A SZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSA

Mezőgazdasági 
eszközök.

Alapvető 
egészségügyi 
szolgáltatások 

növelése.

Az oktatási színvonal 
növelése.

Az energia, a szállítási 
és a kommunikációs 

szolgáltatások 
növelése.

Egészséges ivóvíz és 
wc.



EGÉSZSÉG ÉS 
JÓLLÉT

• Egyharmadával csökkentjük a nem 
fertőző betegségek okozta korai 
halálozást megelőzés és kezelés útján.

• Megerősítjük a káros anyagokkal, 
többek között a kábítószerrel való 
visszaélés és a káros alkoholfogyasztás 
megelőzését és kezelését.

• jelentősen csökkentjük a veszélyes vegyi 
anyagok, a levegő-, víz- és talajszennyezés 
és -szennyezettség által okozott 
betegségek és elhalálozások számát.

• Megvalósítjuk az egyetemes egészségügyi 
ellátást, ezen belül biztosítjuk a pénzügyi 
kockázatokkal szembeni védelmet.



BÉKE, IGAZSÁG ÉS 
ERŐS 

INTÉZMÉNYEK

Véget vetünk a 
gyermekek ellen 
irányuló zaklatás, 

emberkereskedelem, 
erőszak, kínzás, és 
visszaélés minden 

formájának.

Mindenhol 
jelentősen 

csökkentjük az 
erőszak valamennyi 
megnyilvánulását és 

az erőszakhoz 
kapcsolódó halálozás 

arányát.

Hatékony, 
elszámoltatható és 

átlátható 
intézményeket 

alakítunk ki minden 
szinten.

Minden szinten 
biztosítjuk a 

befogadó, fogékony, 
képviseleten és 

részvételen alapuló 
döntéshozást.



EGYENLŐTLENSÉGEK 
CSÖKKENTÉSE

Egyenlő esélyeket 
biztosítunk és 
csökkentjük az 

egyenlőtlenségeket, 
megszüntetve minden 

hátrányosan 
megkülönböztető 

jogszabályt, politikát és 
gyakorlatot.

A nagyobb társadalmi 
egyenlőség fokozatos 

elérése céljából 
megfelelő költségvetési 
politikát és bérpolitikát 
fogadunk el, valamint 

szociális hálót alakítunk 
ki.

Javítjuk a globális 
pénzpiacok és 
intézmények 

szabályozását, illetve 
tevékenységük nyomon 
követését, és erősítjük a 
jogérvényesítést ezen a 

területen.

Érvényesítjük a 
különleges és 

megkülönböztetett 
bánásmód elvét a 
fejlődő országokra, 

különösen a legkevésbé 
fejlett országokra.



FORRÁSOK • http://ffcelok.hu/

http://ffcelok.hu/


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


