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OBVEŠČANJE O CILJIH
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Obveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in ozaveščanje
javnosti sta pomembni začetni ter stalni dejavnosti za
uspešno izvajanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.
Organizacije civilne družbe imajo pri tem pomembno vlogo.
So namreč v tesnem stiku z različnimi skupinami
prebivalstva, vključno z najbolj marginaliziranimi
skupinami, skozi leta pa so pridobile izkušnje s
komunikacijo z njimi.
Pri obveščanju o ciljih trajnostnega razvoja je
pomembno, da se jasno predstavijo prednosti
uskladitve nacionalnih in podnacionalnih
načrtov z Agendo 2030 ter koristi povezovanja
ciljev trajnostnega razvoja z lokalnimi vprašanji
– to je pomembno zlasti v primeru, če so
oblikovalci politik ciljna skupina. Pomembno
je tudi okrepiti ozaveščenost o univerzalnosti
Agende 2030 in celostnosti ciljev trajnostnega
razvoja ter poudariti, da ne sme biti nihče
zapostavljen, spodbujati človekove pravice in
enakost spolov ter obravnavati ekonomsko,
socialno in okoljsko trajnost.
Smernice o obveščanju o ciljih trajnostnega
razvoja so pripravili različne organizacija.
Razvojna skupina ZN je vzpostavila več
spletnih mest, večina zajema smernice,
orodja, brezplačna gradiva in povezave
do projektov, dejavnosti ter kampanj. Eno
od teh spletnih mest je portal ZN o ciljih
trajnostnega razvoja, na katerem so v različnih
jezikih na voljo informacije o Agendi 2030 in
ciljih trajnostnega razvoja. To spletno mesto
je platforma za kampanje, kot je pobuda
Spotlight, projekt EU, namenjen boju proti nasilju
nad ženskami in dekleti. Pobude zajemajo tudi
projekta ActNow.bot, katerega cilj je izvajanje
podnebnih ukrepov, in Be the change, ki
vključuje povezavo do Vodnika po reševanju

sveta za lene ljudi (The lazy Person’s guide to
saving the world). To spletno mesto zajema
logotipe ciljev trajnostnega razvoja, vključno z
barvnim kolesom in 17 ikonami, ki jih je mogoče
prenesti.
Vzpostavljeno je bilo tudi spletno mesto ZN, ki
služi kot platforma znanja o trajnostnem razvoju
in vključuje povezave do različnih dejavnosti, ki
jih organizirajo ZN, kot je Politični forum na visoki
ravni. Tudi s tega spletnega mesta je mogoče
prenesti uradni logotip in ikone.
Akcijska kampanja za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja je drug portal ZN s
povezavami do pobud, kot je #act4sdgs, ki
vključuje številne primere mobilizacije po vsem
svetu. My world 2030 je prilagodljiva platforma
za podatke, ki jih zagotovijo državljani, in
sodelovanje pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja. The world we want je skupni projekt
ZN in civilne družbe, ki ljudem omogoča
sodelovanje, vizualizacijo ter analizo mnenj
posameznikov o trajnostnem razvoju. Zanimiva
pobuda poteka tudi prek kanala Youtube, ki
vključuje več video predstavitev različnih ciljev
trajnostnega razvoja.
Dodatno spletno stran predstavlja portal
o ozaveščanju o Agendi 2030, ki vključuje
povezave do projektov, kot je Project
everyone, ki zagotavlja več medijskih virov,
primernih za uporabo z različnimi ciljnimi
skupinami.
Poleg spletnih mest so ZN pripravili tudi spletne
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smernice o obveščanju. Te vključujejo orodje za
upravljanje sprememb z zelo jasnim načrtom,
kako oblikovati in začeti izvajati komunikacijsko
strategijo. Na voljo je tudi dokument o presečnem
vključevanju Agende za trajnostni razvoj do leta
2030, ki predstavlja vmesne referenčne smernice,
namenjene skupinam ZN v posameznih državah, s
posebnim poglavjem o ozaveščanju in je na voljo
tudi v obliki spletnega seminarja.
Zanimiva mednarodna pobuda je tudi The
Good Life Goals, ki je bila razvita v okviru
večdeležniškega sodelovanja nekaj nevladnih
organizacij, univerz in organov ZN. V tem
projektu so cilji in konkretni cilji trajnostnega
razvoja prevedeni v preprost jezik, ikone
ciljev trajnostnega razvoja pa imajo podobo
emotikonov. Na spletnem mestu sta na voljo
različno gradivo, ki je enostavno za uporabo, in
medijski priročnik.
Na evropski ravni so bile vzpostavljene tako
regionalne kot nacionalne pobude. SDG Watch
Europe, večsektorsko združenje civilne družbe
na ravni EU, katerega cilj je pozivanje vlad k
izpolnjevanju zavez glede izvajanja Agende
2030, zajema delovno okolje, namenjeno
vključevanju organizacij civilne družbe in
državljanov, ozaveščanju, zagotavljanju podpore
pri krepitvi zmogljivosti za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja na različnih ravneh ter
uporabi pristopa od spodaj navzgor. Združenje
SDG Watch Europe organizira in se udeležuje
dejavnosti civilne družbe, kot so dogodki,
delavnice in shodi. Primera omenjenih dejavnosti
sta spletna kampanja ambasadorjev ciljev
trajnostnega razvoja #SDGAmbassadors, ki
vključuje poslance Evropskega parlamenta, ki si
v svojem parlamentarnem delu prizadevajo za
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, in je
potekala ob proslavi 60. obletnice Pogodbe o
delovanju Evropske unije, ter mobilizacija ob tretji
obletnici sprejetja Agende 2030 in svetovnem
dnevu ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja (#Act4SDGs), ki je potekala 25. septembra
2018 ter v okviru katere je bil objavljen Manifest za
trajnostno Evropo za njene državljane, ki vključuje
temeljne zahteve za nove politične voditelje EU in
kandidate na volitvah v Evropski parlament 2019.
Evropski okoljski urad (EEB), največje združenje
okoljskih nevladnih organizacij v Evropi, je bil
aktivno vključen v pogajanjih o Agendi 2030,
sedaj pa sodeluje pri njenem izvajanju in
povezanih komunikacijskih dejavnostih. Urad EEB
je pripravil spletno orodje za cilje trajnostnega
razvoja (pri čemer je dokument, ki ga berete,
eden od njegovih številnih elementov), ki zajema

članke, predstavitve, življenjepise govorcev,
informacije o računih družbenih medijev,
fotografije, politične dokumente, dokumente o
spremljanju in pregledu, spletna mesta združenj,
povezanih s cilji trajnostnega razvoja, ter veliko
drugih virov, ki nevladne organizacije podpirajo
pri delu na področju ciljev trajnostnega razvoja in
lajšajo njihovo delo.
Italijanska mreža ASviS je zelo dober primer
celostnega pristopa obveščanja, ki različne ciljne
skupine dosega ob različnih časih in prek različnih
sredstev. Mreža uporablja običajna orodja, kot
so glasila, spletna mesta in družbeni mediji. V
okviru delovanja v formalnem izobraževalnem
okolju vzpostavlja stik s šolami in univerzami.
Zbrala je vse obstoječe izobraževalno gradivo,
povezano s cilji trajnostnega razvoja, in pripravila
spletni tečaj. Aktivna je tudi na neformalni ravni;
najpomembnejši primer tovrstnega delovanja
pa je Festival trajnostnega razvoja. Leta 2018 je
festival vključeval več kot 700 dogodkov po vsej
Italiji in v 17 dneh zabeležil ogromno obiskovalcev.
OECD je izdala razpravljalno sporočilo o
10 učnih področjih za obveščanje o ciljih
trajnostnega razvoja (10 Learning Areas for SDG
Communications), v katerem je vzajemno učenje
naslovljeno v treh okvirjih: vizija in strategija; ljudje
in partnerstva; ter orodja in inovacije. Sporočilo
vključuje vprašanja za usmerjanje medsebojnega
učenja in ponuja kratek pregled načina
komunikacije članov mreže OECD za obveščanje
o razvoju. V njem so poleg tega izpostavljeni
mednarodni viri in pobude, ki bi lahko usmerjali
nadaljnji napredek.
Evropska mreža za trajnostni razvoj (ESDN)
je leta 2017 pripravila poročilo z naslovom
»Communication and awareness raising in the
implementation of the 2030 Agenda and the
SDGs: activities and challenges« (Obveščanje in
ozaveščanje v okviru izvajanja Agende 2030 in
ciljev trajnostnega razvoja: dejavnosti in izzivi). V
njem so predstavljene dejavnosti obveščanja in
ozaveščanja od globalnih do lokalnih ravni ter
izzivi, ki se pri tem pojavljajo.
Med drugimi je tudi irski nacionalni mladinski svet
leta 2015 pripravil dokument o izobraževanju o
globalnem državljanstvu (The SDGs and YOUth),
leta 2018 pa posodobljeno različico (Activism, the
SDGs and YOUth), ki vključuje vire za globalne
izobraževalce, mladinske delavce, izvajalce
izobraževanja o razvoju, izvajalce usposabljanj,
aktiviste in nosilce sprememb, ki delajo s sedanjo
generacijo mladih.
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Organizacije civilne družbe lahko navdih najdejo
v publikaciji o 50 praktičnih primerih ozaveščanja
o ciljih trajnostnega razvoja v občinah (SDGs in
Your Municipality: 50 Practical Awareness Raising
Examples). Publikacijo je pripravilo združenje
flamskih mest in občin (VVSG), da bi cilje
trajnostnega razvoja predstavilo širši javnosti, in
sicer tako znotraj občinskih organizacij kot v okviru
zunanjega komuniciranja ter dogodkov.

Nazadnje je tudi časopis The Guardian objavil
članek s štirimi napotki o načinu obveščanja
javnosti o ciljih trajnostnega razvoja. Ti napotki so:
1. spodbujajte sočutje, ne usmiljenja; 2. razmislite
o posredniku sporočila; 3. naj vas ne bo strah
govoriti o korupciji; in 4. ostanite pristni.
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