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1) Přednosti a nedostatky MDGs 

 

2) SDGs – hlavní principy, výzvy, změny a témata  

 

3) … případně co si z toho vzít pro ČR – prostředí, vize, NNO 
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Co dělá Glopolis? 

•Promýšlíme globální 

výzvy 

 • Propojujeme 

uzavřené tábory 

 

• Prosazujeme 

ucelenější rozvoj 

 

Pozitiva MDGs 

• jednotný globální rámec - vize, společné cíle, 

měřitelné výsledky (chudoba a hlad na 1/2, více dětí ve 

školách, menší úmrtnost, přístup k ARV, vodě a sanitaci …) 

• lidé z okraje v centru 

• mobilizace politiků, veřejnosti, donorů a obč. společnosti 

• změny vlád. politik, lepší koordinace napříč zeměmi i sektory 

MDGs, SDGs a co dál? 

Nedostatky MDGs 

• nedokončená práce – nedostatečné (kvalita 

vzdělání, zdraví, hygiena, planetární meze, ODA, dluh a obchod), 

nejisté a nerovnoměrné výsledky (mimo BRICS, 

venkov, ženy a dívky a další vyloučené skupiny, konflikty, krize) 

• priorita sociálního rozměru nad ekologickým a 

ekonomickým, ODA vs. prostředí a politika 

•absence klíčových témat ( zaměstnání, vládnutí, 

bezpečnost, změny klimatu, daně, migrace, postižení ..) 

• prostor pro odlišnost, statistiky, relevance pro MICs 
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SDGs – hlavní principy 

• Univerzální – spojení ekologie a rozvoje, 

stejné cíle pro chudé i bohaté 

• Transformační – izolované intervence -> 

strukturální změny k inkluzivnímu, zelenému 

růstu (ZRS důležitá páka, ale menší podíl) 

• Integrovaný – obory, sektory, úrovně -> 

komplexní partnerství (a procesy) mezi 

relevantními aktéry 

• Pozitivní (narrative of opportunity) – boj s 

chudobou -> ucelenější, udržitelnější kvalita 

života (well-being) pro všechny 
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SDGs – Hlavní výzvy 

• kdo co slíbí vs. kdo co bude platit? 

• kulturní konflikty (sexuální práva, role 

žen, demokracie, kvalita života) 

• institucionální změny (agentury 

OSN) a konflikty (UNFCCC) 

• cíle více provázané vs. lépe zacílené 

• ambiciózní, jednoduché vs. 

reprezentativní (každý tam chce své 

..) 
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SDGs – co vše se může změnit 

 

  Priority  

Teritoria 

 Principy 

 Témata 

 Metody 

 Aktéři 
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SDGs – Hlavní témata 

• Lidská práva – první vs. druhá (třetí) generace, zejména rovné postavení žen 

• Dobré vládnutí (good governance) – vláda práva, průhlednost a zodpovědnost 

vůdců 

• Nový model růstu, zelená ekonomika (planetární limity, stabilní klima, zachované 

vodní zdroje, lesy a půda, obnovitelná energie, nulový odpad ..) – příliš náročné, 

závislost, komercionalizace, protekcionismus, podmíněnost pomoci ..  

• role soukromého sektoru a partnerství vůbec 

• Financování – role ODA vs. inovativní a domácí zdroje 

• Zahraniční pomoc vs. domácí transformace 

• Za rámec HDP (Beyond GDP) – mnohorozměrná kvalita života, co vše měřit a 

jak (statistické kapacity pro včasná, přesná a disagregovaná data) 

• Multilaterální spolupráce, globální tematické sítě (global governance) 

MDGs, SDGs a co dál? 

  

 

České prostředí 

• Odpovědné veřejné instituce (korupce, nepružnost .. paralýza a 

neefektivnost, vnější tlak?) 

• Zelená ekonomika (podceněná, více za méně, dlouhodobá 

konkurenceschopnost, odpůrci) 

• Ambicióznější občanská společnost (identifikace, mobilizace, 

rozdíly a spolupráce rozv. a ekoNNO)  

+ 

• Vize (množina  strategické shody) a výzvy(rozdrobenost, 

vyprázdněnost a uzavřenost, lidský a sociální kapitál)  

• Kulturní (neúcta, předsudky, skepse, nedostatek zodpovědnosti za 

vlastní život) a civilizační neduhy (složitost, zvladatelnost a smysl) 
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České SDGs: Sebe-vědomé Česko? 

 

 

 

 

1. Kompetence k osobnímu rozvoji (vzdělávací systém a kvalita 

života – vlastní smysl/cíl rozvoje) 

2. Společnost síti a důvěry (odpovědné, otevřené instituce, 

propojenost a sociální kapitál) 

3.Tvořivá mezinárodní spolupráce (česká globální politika, aktivní 

multilateralismus, národní hrdost a sebevědomí) 
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Doporučení pro české NNO 

•Vzdělávání – učit se, jak se měnit, být odpovědný a spokojený občan: 

definice klič. kompetencí, osobní rozvoj (transformace, ucelenost, pozitivní přístup, 

sebe-vědomí) jako předpoklad národní a globálního rozvoje, vzdělávací cíle jako 

celospolečenské cíle (Vzdělávací ústava a VIZE 2020) 

•Osvěta a komunikace s veřejností – získat si srdce, nejen mysl: vlastní obsah, 

jiný jazyk, psychologické profily, kultivace debaty, post-racionální metody 

•Pozitivní synergie pro politiku – širší pojetí transformace a kvality života, udrž. 

institucionální základ pro udrž. rozvoj (RVUR?), tlak na aktivní multilateralismus, 

lidsko-právní syntézu, systémové změny, odpovědnost domácích politik 

(surovinová, zemědělská, reindustrializace apod.) a role MZV v domácí politice 

•Finanční pestrost a pružnost – vetší podíl soukromých a inovativních zdrojů 

(nezávislost na státu), vícezdrojové financování a velké projekty (efektivnost, 

specializace, pružnost, partnerství, profesionalita) 

•Propojování jako metoda i cíl –  mezioborová, mezisektorová, víceaktérová 

partnerství; spolupráce se soukr. sektorem a dalšími, globální tematické sítě .. 

MDGs, SDGs a co dál? 
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Děkuji za pozornost! 
 

 

 

www.glopolis.org 

Nový globální handl? 

 

• vynořující se Jih (BRICS) , velké 

ekonomiky (G-20) a soukromý sektor ( 

finanční trhy, Davos, WBCSD ..?) 

• nedostatek zdrojů, nepředvídatelnost a 

nestabilita prostředí, vzájemná závislost – 

nové a lepší trhy, levnější práce, volnější 

kapitál? 

• změny klimatu -> ekosystémové služby? 

• nerovnosti a práva -> agregátní poptávka? 

MDGs, SDGs a co dál? 

   Trendy pro práci rozvojových NNO 

na Jihu – velká konzorcia vedená z Jihu, 

profesionalizace, specializace, post-sovětský 

prostor, vládnutí, úbytek zdrojů pro malé NNO 

na Severu – boj o globální osvětu a 

vzdělávání, mobilizace pro zelené, strukt. 

transformace, koherence politik pro udrž. 

rozvoj 

na globální úrovni – dialog NNO a 

BRICS/G-20, glob. tematické koalice, 

podpora multilaterální diplomacie a glob. veř. 

statků  

MDGs, SDGs a co dál? 

  

The pathway to 2050 and its nine elements 

Vision 2050 

Today 16 Vision 2050 – The new agenda for business 


