
Koalicija 2030 
za izpolnitev globalnih ciljev do leta 2030 

Izjava o poslanstvu in zavezi 

Koalicija 2030 je široka, čezsektorska in civilnodružbena zveza slovenskih nevladnih in drugih 

organizacij, ki si prizadevamo, da Republika Slovenija kot članica EU in OZN naredi vse, skladno s 

svojo globalno odgovornostjo in načelom solidarnosti, kar je v njeni moči, da doma in v mednarodni 

skupnosti, uresničimo zavezo za izpolnitvijo globalnih ciljev, ciljev trajnostnega razvoja, usklajenih na 

ravni Združenih narodov z Agendo za trajnostni razvoj 2030. 

Izzivi današnjega sveta so planetarnih razsežnosti. Rast industrijske proizvodnje in potrošnje, 

povečanje prebivalstva, izčrpavanje naravnih virov in spreminjanje ekosistemov so prispevali k 

oblikovanju groženj, ki zahtevajo usklajen odziv celotnega človeštva. Agenda za trajnostni razvoj 2030 

je postavila pred nas 17 globalnih ciljev in 169 konkretnih podciljev ter politično zavezo, ki jo moramo 

uresničiti. Ob tem so revščina in lakota skupaj s podnebnimi spremembami in neenakostjo veliki izzivi, 

ki zahtevajo nujne rešitve. Tudi zaradi temeljne odgovornosti do prihodnjih generacij. Potrebno je 

zagotoviti, da pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja "nihče ne bo ostal zadaj", ne samo drugje po 

svetu, ampak tudi v Sloveniji. Agenda 2030 ob tem daje pomemben okvir za preusmeritev prizadevanj 

na najrevnejše in najbolj ranljive skupine prebivalstva. 

Organizacije, združene v Koalicijo 2030, ugotavljamo, da je potrebno za izpolnitev globalnih ciljev 

okrepljeno delovati na političnem, gospodarskem, socialnem in upravnem področju, saj nas cilji 

zavezujejo k sodelovanju doma in v mednarodni skupnosti. 

Zato si bomo prizadevale za izpolnitev globalnih ciljev na sledeč način: 

1. s čezsektorskim sodelovanjem civilnodružbenih organizacij in deležnikov s političnega,

družbenega in gospodarskega področja,

2. z razvijanjem in krepitvijo oblik sodelovanja med članicami koalicije z namenom učinkovitega

in uspešnega izvajanja skupnih dejavnosti,

3. z oblikovanjem letnega programa dejavnosti Koalicije 2030,

4. z rednim spremljanjem in vrednotenjem vladnih politik in izvedenih ukrepov na nacionalni

ravni v povezavi z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja,

5. z izvajanjem zagovorniških dejavnosti za krepitev aktivne politične, gospodarske, socialne

in upravne podpore izvajanju zavez iz Agende 2030,

6. s krepitvijo odgovornosti upravnih in vladnih akterjev na lokalni, nacionalni, EU in mednarodni

ravni ter družbene odgovornosti zasebnega sektorja,

7. z zagovarjanjem človekovih pravic, enakosti spolov, s krepitvijo medsebojne solidarnosti

in bojem proti vsem oblikam diskriminacije ne glede na narodnost, spol, jezik, vero, politično

ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali

katerokoli drugo osebno okoliščino kot temeljnih načel dejavnosti vseh družbenih deležnikov

in politik, vključno z gospodarstvom,

8. z zagovarjanjem nujnosti zagotavljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj za delovanje

Koalicije 2030 in drugih deležnikov,

9. s proaktivnim delovanjem za povečanje civilnodružbenega prostora doma, v EU in v svetu,

10. z aktivnim sodelovanjem z drugimi sorodnimi zvezami in koalicijami v EU in svetu,

11. z zagovarjanjem politik in izmenjavo ter razširjanjem dobrih praks, ki odražajo pristop učenja

za globalno državljanstvo (globalno učenje), ki je ključen pri uresničevanju ciljev trajnostnega

razvoja,

12. z odpiranjem prostora za socialno, solidarnostno in trajnostno usmerjeno ekonomijo,

ki prispeva k bolj pravičnemu gospodarstvu.
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