
Gyventi 
pasaulyje be 

skurdo

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Vienas iš aštuonių žmonių gyvena 
už mažiau nei 1.6 euro per dieną.



Skurdo riba 

Žemiau skurdo ribos 
2016 metais gyveno 
daugiau nei 
penktadalis 
Lietuvos gyventojų.

30 milijonų vaikų, 
gyvenančių 
turtingiausiose 
pasaulio šalyse, auga 
skurde.

tai tam tikras 

valstybės 

nustatytas 

pajamų dydis, 

kurio negaunantys 

asmenys laikomi 

skurstančiais, tai 

yra negalinčiais 

patenkinti oraus 

egzistavimo 

poreikių.

Šiuo metu 
Europos Sąjungoje 
beveik 120 milijonų 
žmonių gyvena ties 

skurdo riba.



Pagerinti mitybą, 
visiems pasaulio 

gyventojams 
užtikrinti maisto 

saugumą, skatinti 
tvaru ukininkavimą. 

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Didžioji dalis žmonių, kuriems trūksta 
maisto, 780 milijonų, gyvena už 

vadinamojo „Vakarų“ pasaulio ribų. 
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11 
milijonų
žmonių, gyvenančių 

vadinamose „Vakarų“ 
valstybėse, neturi 
pakankamai maisto.

45 
procentus

vaikų iki penkerių 
metų mirčių sukelia 

prasta mityba

Kas devintas žmogus 

pasaulyje neturi pakankamai 

maisto.

Daugiau nei milijardas tonų 
maisto yra iššvaistoma ir 
niekada nepasiekia stalo.



Užtikrinti galimybę 
gyventi sveikai, 

skatinti visu ir visu 
amžiaus grupiu 
žmoniu gerovę.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Kiekvieną minutę 219 vaikų gauna gyvybę 
gelbėjančius skiepus, bet 11 iš jų vis tiek 
miršta nesulaukę 5 metų - daugiausia 

dėl išvengiamų ligų.
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Labai svarbu sumažinti 
mirčių ir ligų, kylančių dėl 
taršos, skaičių.

Daugelio ligų plitimas gali 
būti smarkiai sumažintas 
gerinant sanitarines 
sąlygas ir prieigą prie 
švaraus vandens.

400 
milijonų

žmonių pasaulyje 
neturi galimybių 
gauti net pačių 

būtiniausių sveikatos 
priežiūros paslaugų. 

225 
milijonai

moterų pasaulyje 
negali patenkinti 

savo kontracepcijos 
poreikių. 



Užtikrinti ivairiapusi ir 
nešališką kokybišką 
ugdymą bei skatinti 
visiems prieinamą 

mokymąsi visą 
gyvenimą.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Šiuo metu 103 milijonai jaunuolių pasaulyje yra 
neraštingi. 60 procentų iš jų yra moterys.
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250 milijonų iš 650 milijonų 

pradinio ugdymo amžiaus 

vaikų nemoka skaityti ir 
skaičiuoti.

120 
milijonų

Tiek pat mergaičių, 
kiek Jungtinėje 
Karalystėje kas 

dieną eina į pradinę 
mokyklą, Etiopijoje 
neturi galimybės 
gauti net pradinį 

išsilavinimą.

vaikų nebaigia 
keturių klasių.

Vaikai, kurie 
ankstyvoje 

vaikystėje negauna 
aukštos kokybės 

lavinimo, 70 procentų 
dažniau areštuojami 

už smurtinius 
nusikaltimus.



Pasiekti lyčiu 
lygybę ir 

paremti moteris 
bei mergaites.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Pasaulyje tik 22 procentai 
parlamento narių yra moterys. 

,

22%

78%



39 000 jaunesnių nei 18 
metų mergaičių kas 
dieną tampa mažametėmis 
nuotakomis. Tai daugiau 
nei pilna klasė mergaičių. 
kiekvieną minutę. 

Viena iš trijų moterų 
virš 15 metų patyrė 
fizinį smurtą per 
pastaruosius penkerius 
metus. Viena iš 
penkių patyrė 
seksualinį smurtą.

Smurtas šeimoje 

yra dažniausia 

išvengiama moterų 

nuo 15 iki 44 metų 

mirčių, negalios 
ir ligų priežastis.

Moterys 
praleidžia 
dvigubai 

daugiau laiko 
prižiūrėdamos 

vaikus, nei 
vyrai.



Užtikrinti, kad 
švarus vanduo 
butu prieinamas 

visiems.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

750 milijonų žmonių ,  tai yra vienas iš 
dešimties, vis dar neturi prieigos prie 

geriamo vandens .

10%

90%
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Švarus geriamas vanduo ir 
higieniški tualetai apsaugo 
žmones nuo ligų ir  įgalina 
visuomenę būti produktyvią.

Kas dieną 4100 jaunesnių 
nei penkeri metai vaikų 
miršta nuo nešvaraus  
geriamo vandens. 

Daugiau žmonių 
turi mobilųjį 
telefoną, nei 

prieigą prie 
tualeto.

1.6 
milijonai

žmonių pasaulyje 
neturi galimybių 
gauti net pačių 

būtiniausių 
sveikatos priežiūros 

paslaugų. 



Užtikrinti iperkamos, 
patikimos, tvarios ir 

modernios 
energijos šaltiniu 
prieigą visiems.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Vienas iš šešių žmonių  pasaulyje 
neturi prieigos prie  elektros. 
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Nuo 1990 metų anglies 
dioksido paplitimas paaugo 
daugiau nei 46 procentais.

800 000 vaikų gyvybės galėtų 
būti išgelbėtos kasmet, 
pakeitus primityvius šildymo 
prietaisus į modernius 
energijos prietaisus. 

2016 metais 
19 706 

kaimeliai 
pasaulyje vis 

dar neturėjo 
elektros.

CO2

Visas pasaulis vis dar 
remiasi 

neatsinaujinančiais 
energijos gavimo 

būdais, todėl ateity-
je bus per brangu ir 
per daug pavojinga 

gamtai jais naudotis.



Skatinti tvarią, 
visapusę ir darnią 
ekonomikos raidą, 

užtikrinti pilnutini ir 
produktyvu

aprupinimą darbu ir 
tinkamą darbą 

kiekvienam.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

2012 metais  168 milijonai vaikų dirbo 
priverstinį darbą.  Tai 10 kartų daugiau, nei 

žmonių, kurie tais pačiais metais aplankė 
Disneilendą. 

,
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Vienas iš penkių 
dirbančių jaunuolių 
nuo 12 iki 18 metų dirba 
sveikatai pavojingomis 
sąlygomis. 

64  centai  -  tokį 
val andinį  uždarbį 
gauna vidutinis 
s iuvėjas  Haityje .

Ekonominis augimas 
tiesiogiai nerodo 

gyvenimo gerovės, 
tačiau indikuoja 

ekonomikos 
potencialą patenkinti 

žmonių poreikius.

202 
milijonai
žmonių neturi 
darbo. Iš jų 75 
milijonai yra 

jaunimas.



Sukurti lanksčią 
infrastrukturą, 

skatinti visapusę 
ir tvarią pramones 

pletrą bei 
puoseleti 

naujoviškumą.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Tik 7 procentai žmonių,  gyvenančių 
finansiškai neturtingiausiuose 

kraštuose, turi prieigą prie interneto. 
Kitur šis skaičius kyla iki 80 ir daugiau 

procentų.

-
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Su industrializacija ir 
urbanizacija auga ir laiko 
planavimo iššūkiai, todėl 
didėja geros infrastruk-
tūros poreikis.

Industrializacijos augimas 
teigiamai veikia visą darbo 
rinką. Vienas darbas 
gamyboje sukuria 2.2 
darbus kituose sektoriuose.

Ekonominis augimas, 
socialinis vystymasis 

ir klimato veiksmai 
smarkiai priklauso 
nuo investicijų į 

infrastruktūrą ir 
technologinį 

procesą.

Paprasčiausio 
tilto tarp kaimo 
bendruomenių 

pastatymas 
verslo augimą 
gali pakelti 15 

procentų. 



Sumažinti 
nelygybę 
tarp šaliu.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

85  turtingiausiems žmonėms 
pasaulyje priklauso tiek pat, 

kiek pusei žmonijos.

$ 1.6
trilijonai

85
žmonės

3.5
milijardai

= =
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Yra nuo 30 iki 50 procentų 
labiau tikėtina, kad 
žmonės su negalia bus 
neturtingi.

Nuo 2000 metų 
skurdžiausiai gyvenančiai 
pusei žmonijos atiteko tik 
1 procentas viso 
pasaulinio turto augimo. 

Ištikus krizei ar 
nelaimei labiausiai 

kenčia 
pažeidžiamiausia 

grupė, esanti pajamų 
skalės apačioje.

11% 
vidutiniškai 

išaugo pajamų 
nelygybė 

1990-2010 metais. 
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Miestuose ir 
gyvenvietese 

užtikrinti tvarumą, 
patogumą, saugumą, 

lankstumą.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Pasaulio miestai užima tik 2 procentus 
viso Žemės ploto, tačiau išnaudoja 60-80 
procentų energijos ir yra atsakingi už 
75 procentus viso į atmosferą išmetamo 

anglies dvideginio.

2% 80% 75%

miestų
plotas

energijos
kiekis

anglies
kiekis

.



k a s m e t  n uo  ta r š o s 
s u k e lt ų  l i g ų  m i r š ta 
daug i au  n e i  p u s ė 
m i l i j o no  ž m o n i ų.

tonų šiukšlių per metus 
surenkama miestuose. 
Visame pasaulyje kasmet 
susidaro 2.12 milijardų 
šiukšlių.

Šiandien daugiau nei 
880 milijonų žmonių 
gyvena lūšnynuose. 
1990 metais jų buvo 

689 milijonai. 

16.7 
procentai

namų miestuose 
neturi vonios 

kambarių  ar net 
paprasčiausių 

tualetų.

43
milijonai



Užtikrinti 
tvarius 

naudojimo 
ir gamybos 
modelius.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Maždaug viena trečioji  žmogaus 
vartojimui tinkamo maisto yra 

iššvaistoma arba išmetama. Tai yra 1.3 
milijardų tonų maisto per metus.



Du milijardai žmonių 
pasaulyje turi didelį 
antsvorį arba yra 
nutukę. Tai gali grėsti 
rimtomis sveikatos 
problemomis.

J e i  v i s i  Ž e m ė s 
g y v e n t o j a i 
g y v e n t ų  k a i p 
a m e r i k i e č a i , 
i š l a i k y t i  j ą 
r e i k t ų  p e n k i ų 
Ž e m i ų  r e s u r s ų .

Tik pusė procento
pasaulio vandens 

yra tinkamas gerti, 
todėl geriamą 
vandenį reikia 

tausoti.

Žmonės teršia 
vandenį greičiau, 
nei gamta sugeba jį 
išvalyti ir perdirbti 
ežeruose ir upėse.



Neatideliojant 
imtis veiksmu 
klimato kaitai 
stabdyti ir jos 
padariniams 

šalinti.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Nuo 30 iki 120 centimetrų - tiek pakils 
jūros lygis iki 2100 metų.

minimalus
pakilimas

maksimalus
pakilimas

.
,



Jeigu niekas nepasikeis, į Rytų 
Europą dėl temperatūros 
pokyčių gali sugrįžti maliarija. 

Tarpvyriausybinė klimato 
kaitos komisija yra 95 
procentais tikra, kad 
pagrindinė klimato kaitos 
priežastis yra žmonių veikla. 

Devyni iš 
dešimties 
metų su 

šilčiausia 
vidutine 

temperatūra 
užfiksuoti 

po 2000-ųjų. 

Natūralių 
katastrofų 

skaičius nuo 1980 
metų padidėjo 3 

kartus ir 
pasiglemžė beveik 

1.7 milijono 
gyvybių.



Saugoti ir atsakingai 
naudoti 

vandenynus, juras ir 
ju išteklius 

užtikrinant tvarią ju 
raidą.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Daugiau nei 2.6 milijardo žmonių -  
beveik keturi iš dešimties - priklauso nuo jūros 

gyvūnų kaip pagrindinio baltymų šaltinio. 
Vandenynas yra didžiausias baltymų šaltinis 

pasaulyje.

-
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Pasaulio vandenynuose 
plūduriuoja daugiau nei 
5 trilijonai plastiko dalelių. 
Kartu jos sveria daugiau nei 
tūkstantis mėlynųjų banginių.

Maždaug 1 milijonas jūros 
paukščių, 100 000 jūrinių 
žinduolių ir nežinomas 
skaičius žuvų  bei  kitų gyvūnų 
yra sužalojami ar miršta dėl 
žmogaus sukeltos taršos.

Nuo industrinės 
revoliucijos 26 

procentais 
padidėjo 

vandenynų 
rūgštingumas, 

išnyko 30 procentų 
vandens gyvūnų 

rūšių.

30 
procentų

žmogaus sukurto 
anglies dioksido 

sugeria 
vandenynai.



Tausoti ir atkurti 
sausumos ekosistemas, 

skatinti darnu ju 
naudojimą, atsakingai 
valdyti mišku išteklius, 
kovoti su dykumejimu, 
sustabdyti dirvožemio 

degradaciją ir ji atgaivinti, 
sustabdyti biologines 

ivairoves nykimą.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

2.6 milijardo žmonių priklauso nuo 
ūkininkavimo, tačiau 52 procentai 

dirbamos žemės yra paveikti taršos.  

.
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hektarų žemės kiekvienais 
metais sunaikina sausra ir 
dirvožemio irimas.

Mes išnaudojame 25 
procentais daugiau resursų 
negu Žemė sugeba atkurti 
per metus. 

Kasmet išnyksta 10 000 

gyvūnų rūšių. Nuo 2000 

metų mes jau netekome 

Kininio ežerinio 

delfino, Vakarų 

juodojo raganosio ir 

Dūminio leopardo. 

12
milijonų

Per 
pastaruosius 
25 metus mes 
išnaikinome 
10 procentų 

drėgnųjų 
atogrąžų 

miškų.



Remti taikios ir 
tolerantiškos visuomenes 
pletrą, suteikti galimybę 

visiems apginti savo teises 
teisetomis priemonemis ir 

isteigti skaidriai ir 
efektyviai veikiančias 

daugiafunkcines 
institucijas visuose 

lygiuose.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

1.8 milijardo skurdžiausiai gyvenančių pasaulio 
žmonių nebuvo užregistruoti po gimimo, todėl 
teisiškai jie neegzistuoja. Tai lyg kiekvienas 

10-24 metų žmogus pasaulyje tiesiog išnyktų.

.
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Pernai smurtas 
pasauliui kainavo 
14.3 trilijonus 
jav dolerių.

Smurtas kasmet sukelia 
daugiau nei pusantro 
milijono mirčių visame 
pasaulyje.

2014 metais 
ekonominė karo 
įtaka buvo 13.6 

trilijonai 
dolerių.

Kiekvienais metais 
korupcija, 

kyšininkavimas, 
vagystės ir mokesčių 

vengimas kainuoja 
1.26 trilijono 

dolerių.



Atgaivinti pasaulinę 
partnerystę siekiant 

tvarios raidos ir 
sustiprinti jos 
igyvendinimo 
priemones.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

2014 metais tik 30 procentų visos 
pagalbos  atiteko skurdžiausioms ir 

labiausiai pažeidžiamoms šalims.

kitoms
šalims

skurdžiausioms
šalims
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Pastaruosius dešimtmečius 
vyraujanti dominuojančio vystymosi 
strategija, grindžiama rinkų reguliavimo 
panaikinimu ir didėjančia tarptautinių 
korporacijų galia, nesugebėjo patenkinti 
visų piliečių poreikių ir teisių.  

S t r at e g i š k a  p a r t n e r y s t ė s 
k o m a n d a  t u r i  p r i i m t i 
s u n k i u s  s p r e n d i m u s .  Ta m  r e i k i a , 
k a d  ko m a n d o s  n a r i a i  b ū t ų 
į g a l i o t i  j u o s  p r i i m t i ,  t u r ė t ų 
t i n k a m u s  va d ovav i m o 
į g ū d ž i u s  i r  ž i n o t ų,  k u r i o s 
p r o b l e m o s  y r a  a k t ua l i au s i o s .

Tikslų įgyvendinimas 
įmanomas tik 

bendradarbiaujant visose 
sferose, nepriklausomai 
nuo kultūrinių skirtumų, 

jaučiant individualų 
įsipareigojimą ir 

atsakomybę už veiksmus, 
kad būtų sukurtas 

didžiausias poveikis. 

Tvarios raidos 
pertnerystėje vis dar 

dominuoja vyriausybės, 
nevyriausybinės 

organizacijos, specialios 
tapatybės grupės ir 

mokslininkai.  Verslas vis 
dar neprisideda prie 

partnerystės proceso, 
nors jis ir yra itin įtakingas. 



Atgaivinti pasaulinę 
partnerystę siekiant 

tvarios raidos ir 
sustiprinti jos 
igyvendinimo 
priemones.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Pinigai, neteisėtai pasisavinti iš Afrikos šalių, 
sudaro 160 milijardų dolerių mokesčių pajamų 
- tai penkis kartus daugiau nei kasmet į Afriką 

siunčiama finansinė pagalba. 

netenka (mlrd. $) 

,

 gauna (mlrd. $) 

46.3

1.3

35.3
36.6

21
17

46.3

tarptautinių
 kompanijų pelnas

užsienio pagalba

klimato kaitos
rezultatas
mokesčių vengimas

įsiskolinimai

neteisėta medienos ruoša

nelegali žvejyba


