НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО
РОЛЯТА И ПРИНОСА НА МЛАДИТЕ ХОРА И НА
МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Приетa на Общо събрание, 11.06.2017 г., гр. Варна
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ПРЕАМБЮЛ
Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата формална младежка
платформа в България, обединяваща 48 младежки организации и представляваща чрез
своите организации членове над 100 000 млади хора. Мисията на организацията е да
представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на
преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и
участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен
структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и
институции, взимащи решения в младежката политика.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
В изпълнение на:

•

мисията и визията на НМФ за устойчиво развитие на младежкия сектор и
младежката работа;

•

заложените стратегически цели в приоритет “Устойчиво развитие”;

•

в контекста на приемането на Програма 2030 за устойчиво развитие и Целите за
устойчиво развитие на ООН през 2015 г.,
Национален младежки форум представя позиция по отношение на ролята и приноса

на младите хора и на младежките организации като двигател на изпълнението на Целите за
устойчиво развитие до 2030 г. на местно, национално и международно ниво.
За целите на настоящата позиция е необходимо синхронизиране на разбиранията за
понятието „устойчиво развитие“. Понятието няма еднозначна дефиниция, но НМФ приема
и използва определението, дадено от Международната комисия за околната среда

и

развитие и е приета и в българското законодателство:
„Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето,
без да отнема възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени
нужди”.
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Общоприето е схващането, че устойчивото развитие се състои от три основни
стълба – икономически, екологичен и социален. В този контекст светът днес е изправен
пред сложна политическа, икономическа и социална обстановка, която застрашава
развитието му днес и осигуряването на съществуването му за бъдещите поколения. Поради
тази причина човечеството обединява своите усилия около обща визия за развитие, която
намира израз в приемането на Програма 2030 за устойчиво развитие на ООН.

2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И КОНТЕКСТ
Още през септември 2000 година, световните лидери приемат Декларацията на
хилядолетието на ООН (United Nations Millennium Declaration), като ангажират своите
държави към ново глобално партньорство за намаляване на крайната бедност чрез
поредица от зададени във времето 8 цели с краен срок 2015 година, които стават известни
като Целите на хилядолетието за развитие (Millennium Development Goals - MDGs).
Доклад от 2015 година показва, че глобалната мобилизация зад Целите на
хилядолетието за развитие води до най-успешното движение срещу бедността в историята.
Целите на хилядолетието генерират нови и иновативни партньорства, провокират
общественото мнение и показват огромната стойност на определянето на амбициозни
цели. Чрез поставянето на хората и техните непосредствени нужди на преден план се
преформулира процеса на взимане на решения както в развитите, така и в развиващите се
страни.
На 1 януари 2016 година официално влязоха в сила 17-те цели за устойчиво
развитие (Sustainable Development Goals) на Програмата за устойчиво развитие до 2030
година, приета от световните лидери през септември 2015 година на историческа среща на
върха на ООН. През следващите петнадесет години с тези нови цели, които универсално се
прилагат за всички страни, ще сe мобилизират усилията за прекратяване на всички форми
на бедност, борба с неравенствата и справяне с изменението на климата, като
същевременно се гарантира, че никой няма да бъде изключен от процеса по тяхното
постигане.
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Целите за устойчиво развитие се основават на успеха на Целите на хилядолетието
за развитие. Те признават, че прекратяването на бедността трябва да върви ръка за ръка със
стратегии, които изграждат икономически растеж и отговарят на редица социални
потребности, включително образование, здравеопазване, социална защита и възможности
за работа, като същевременно се справят с изменението на климата и опазването на
околната среда. Целите за устойчиво развитие са 17, като към тях има 169 подцели:
-‐

Цел 1: Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми

-‐

Цел 2: Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и покачествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство

-‐

Цел 3: Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на
благосъстоянието за всички във всички възрасти

-‐

Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование
и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот

-‐

Цел 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени
и девойки

-‐

Цел

6:

Осигуряване

на

достъпност

и

устойчиво

стопанисване

на

водоснабдяването и канализацията за всички
-‐

Цел 7: Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и
съвременна енергия за всички

-‐

Цел 8: Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически
растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички

-‐

Цел 9: Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и
устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите

-‐

Цел 10: Намаляване на неравнопоставеността във и между страните

-‐

Цел 11: Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи,
безопасни, стабилни и устойчиви центрове

-‐

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

-‐

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени
и въздействието им
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-‐

Цел 14: Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и
морските ресурси за устойчиво развитие

-‐

Цел 15: Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване
на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с
опустяването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към
регенерирането й, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието

-‐

Цел 16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво
развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на
ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива

-‐

Цел 17: Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното
партньорство за устойчиво развитие

За първи път при създаването и приемането на амбициозния план за развитие на
света до 2030 г., в процеса бяха включени и активно ангажирани всички заинтересовани
страни. Докато Целите на хилядолетието бяха насочени главно към държавите, а тяхното
изпълнение, мониторинг и оценка - поверени на правителствата, то Целите за устойчиво
развитие (ЦУР) разгръщат коренно нова концепция за участие на всички заинтересовани
страни на всички нива в процесите на взимане на решения - „всички държави и всички
заинтересовани, действащи в сътрудничество и партньорство, ще участват в изпълнението
на този план за устойчиво развитие“.

Докато Целите за устойчиво развитие не са правно обвързващи, от правителствата
се очаква да се ангажират и да установят национални рамки за постигане на 17-те Цели.
Страните носят основната отговорност за проследяването и прегледа на постигнатия
напредък в изпълнението на Целите, което ще изисква качествено, достъпно и
своевременно събиране на данни. Регионалните действия и преглед ще се основават на
анализи на национално ниво и ще допринесат за последващи действия и проследяване на
прогреса на глобално равнище.
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Целевите групи, които засяга и адресира настоящия документ са:
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•

Младите хора на възраст между 15 и 29 години;

•

Лица до 35 години (в непратителствения сектор, в младежка възраст се приемат
лица до 34-35 години);

•

Представители на бизнеса;

•

Младежки организации, неформални младежки групи и младежки работници, както
и гражданския сектор като цяло;

•

Институциите и политиците, отговорни за създаването и реализирането на
младежки политики на местно, регионално и национално ниво в изпълнение на
Целите за устойчиво развитие и Програма 2030 за устойчиво развитие на ООН.

4. ПРЕПОРЪКИ
Национален младежки форум отчита, че Целите за устойчиво развитие, приети от
193 страни членки на ООН, включително и България, на 25 септември 2015 година са от
изключителна важност за младите хора в страната. Вземайки това под внимание, НМФ
смята, че всички заинтересовани страни трябва да създадат национална рамка за
постигането на Целите за устойчиво развитие, която да включва механизми за
популяризиране, ангажиране на обществото, мониторинг и оценка на постигнатия
напредък, посредством качествено, достъпно и своевременно събиране на данни.
4.1. Препоръки към правителствени институции:
-‐

създаване на план за изпълнение на ЦУР на национално ниво, отчитащ ролята и
отговорностите на всички заинтересовани страни в процеса на постигането на
ЦУР, включително и на неправителствения сектор и в частност на младежките
организации;

-‐

иницииране на работна група и/или координационен механизъм по създаването
на национална рамка за изпълнение, мониторинг и оценка на прогреса на ЦУР в
България, включваща междусекторно институционално сътрудничество,
неправителствения сектор, включително младежките организации,
академичните и бизнес среди и други заинтересовани страни в процеса;
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-‐

създаване на механизми за мониторинг и оценка на постигнатия напредък,
посредством качествено, достъпно и своевременно събиране на данни и
включване на младежките организации в процеса;

-‐

развиване на стратегически междусекторни партньорства и иновации в сферата
на постигането на ЦУР;

-‐

включване приноса на младежките организации и младите хора в постигането на
ЦУР към отчитането на прогреса по изпълнението на ЦУР на местно и
национално ниво;

-‐

осигуряване на подкрепа за инициативи на младежки организации, неформални
младежки групи и млади хора, които са пряко насочени към изпълнение на ЦУР
на местно, регионално и национално ниво;

-‐

стимулиране на бизнес организации, за развитие на социлални програми в
рамките не младежката работа, подпомагащи изпълнението на ЦУР

-‐

ангажиране на обществеността за популяризирането и постигане на ЦУР;

4.2. Препоръки към неправителствени и младежки организации:
-‐

разпознаване на Целите за устойчиво развитие и популяризирането им сред
млади хора в страната;

-‐

свързване на дейността на организацията с някоя/и от ЦУР и реализиране на
практически дейности в изпълнението им;

-‐

ангажиране на млади хора за постигане на ЦУР;

-‐

ангажиране на обществеността за популяризирането и постигане на ЦУР;

4.3 Препоръки към бизнеса:
-‐

разпознаване и разбиране на Целите за устойчиво развитие;

-‐

свързване на дейността на компанията с някоя/и от ЦУР;

-‐

създаване и/или финансиране на инициативи свързани с ЦУР реализирани

ВРЕМЕ	
  Е	
  МЛАДИТЕ	
  ДА	
  ВЗЕМАТ	
  ДУМАТА!	
  
7	
  стр.	
  
	
  

София,	
  ул.	
  “Христо	
  Белчев”	
  3	
  
Web:	
  www.nmf.bg,	
  Email:	
  secretariat@nmf.bg	
  

съвместно с неправителствени и младежки организации;
-‐

ангажиране на обществеността за популяризирането и постигане на ЦУР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	
  
В контекста на Целите за устойчиво развитие младите хора са не само част, но и
активен участник, инициатор и двигател при формулирането на Целите (чрез узастие в
неправителствени и младежки организации) и в тяхното дългосрочно и последователно
изпълниние. Именно затова, следвайки препоръките на глобално ниво и разпознаването
приноса към Целите на младите хора в редица документи на ООН, младите хора следва да
бъдат включени на всички нива на изпълнение, оценка и мониторинг на резултатите,
постигнати в рамките на Целите.
С приемането на този документ НМФ заявява своята позиция относно насърчаване
на включването и разпознаване на ролята и приноса на младежките организации и младите
хора на всички нива в процесите на взимане на решения относно Целите за устойчиво
развитие.
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