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A civil szervezetek szerepe az SDG-k megvalósításában

A civil világ fontos szerepet játszik a célok megvalósításában a figyelemfelhívás, 
a mozgósítás, a kapacitásépítés, projektek tervezése és megvalósítása, a köz-
politikák figyelemmel követése és felülvizsgálata, a releváns adatok gyűjtése és 
elemzése, valamint szakértői munka révén. Segítjük a kormányokat, de egyúttal 
kötelezettségeik tekintetében számadást is várunk tőlük.

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért 

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért küldetése  - a kelet-közép-európai régió több 
tucat természet- és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetét képviselve 
-  a biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés révén. Ezért a szakpolitikák 
és kézzelfogható projektek széles körében vállalunk szerepet a társadalom más 
szereplőivel együttműködésben. Egy olyan Kelet-és Közép-Európáért dolgozunk 
ahol a társadalmi célok, az egészséges ökoszisztémák megőrzése és a gaz-
dasági jóllét egymást erősítik. Céljaink elérésén kormányokkal, az üzleti szféra 
szereplőivel, önkormányzatokkal, kutatószervezetekkel, valamint a helyi, nemzeti, 
EU-s és nemzetközi szint szereplőivel együttműködésben dolgozunk.

Az anyag elkészítését az Európai Unió LIFE programja támogatta. 
A támogató nem felelős a honlapon feltüntetett tartalomért, az egyedül a szerzők nézőpontját tükrözi.
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Az Agenda 2030 és a Fenntartható Fejlődési Célok

A CEEweb és tagszervezetei tevékenységének középpontjában a természet és az 
élőhelyek megóvása és helyreállítása áll.
A biológiai sokféleség csökkenését okozó főbb hajtóerők kezelésére és a termé-
szeti erőforrások fenntartható használatára koncentrálunk.
Ennek részét képezi az élőhelyek védelme, az elsivatagosodás elkerülése és a ve-
szélyeztetett növény- és állatfajok védelme.
Közbenjárunk azért, hogy a biodiverzitás szempontjai más szakpolitikákba is be-
épüljenek és hogy a biodiverzitás megőrzésére megfelelő pénzügyi források állja-
nak rendelkezésre.

A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának 
védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők fenntartható 
használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás 
megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai 
sokféleség további csökkenésének megállítása.

Közbenjárunk a kormányzás minden szintjén az alapvető szabadságjogok 
megfelelő védelme, az információkhoz való nyilvános hozzáférés, valamint a 
hatékony, számonkérhető és átlátható intézmények megteremtése érdekében.
A közép- és kelet európai régióban és az EU intézményeiben azért dolgozunk, 
hogy a döntéshozatal minden szinten alkalmazkodóképes, befogadó, részvételen 
alapuló és reprezentatív legyen.

Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható 
fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható 
és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése 
minden szinten.

A 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer egy zöldebb, egészségesebb, béké-
sebb, virágzóbb és egyenlőbb jövőt kínál bolygónk egészének és emberek milliárdjai-
nak világszerte. A 2015-ben az ENSZ 193 állama által egyhangúlag elfogadott 17 cél 
a fejlődés új, egyetemes mércéjét állította fel. Mind a fejlődő, mind a fejlett országo-
kat cselekvésre hívja, hogy vessenek véget a szegénységnek, kezeljék az egyenlőtlen-
ségeket és tegyenek lépéseket a klímaváltozás enyhítésére 2030-ig.

Hogyan jelennek meg az SDG-k a CEEweb munkájában?

Munkánk révén további fenntartható fejlődési célokhoz is hozzájárulunk:

• Jobb és egészségesebb 
élelmiszer-termelés

• A gazdálkodó családok 
és a vidéki közösségek 
megélhetése

• Integrált vízgazdálkodás 
• Határon átnyúló vízügyi 

együttműködés

• Zöld infrastruktúra 
• Szabad és felelős 

tudományos kutatás
• Környezetbarát 

technológiák

• Fenntarthatósági 
stratégiák

• Közpolitikai koherencia

• Városi zöldfelületek
• Részvételi tervezés
• Kulturális és természeti 

örökségvédelem

• Tiszta levegő, víz, talaj
• Egészséges 

ökoszisztémák, 
egészséges emberek

• Az erőforrás-felhasználás 
korlátozása

• Gazdasági növekedés és 
erőforrások szétválasztása

• Természeti erőforrásokkal 
való fenntartható 
gazdálkodás

• Fenntartható életmód 

• Természet-alapú 
megoldások

• Éghajlati alkalmazkodás
• Klímapolitika


