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„Widzieliśmy młodych ludzi na pierwszej linii frontu działań na rzecz klimatu pokazujących nam, 

jak wygląda odważne przywództwo”. 

“We have seen young people on the front lines of climate action, showing us what bold leadership looks like”. 

António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ 

 

Wstęp  
Obecnie nasza planeta jest domem dla 1,8 miliardów osób w wieku od 10 do 24 lat, czyli największej 

generacji młodych ludzi w historii świata. Przewiduje się, że w nadchodzących latach liczba ta będzie 

rosnąć1. Tak duża grupa społeczna niezaprzeczalnie jest istotnym interesariuszem w dialogu na temat 

dotyczących jej kwestii takich jak kryzys klimatyczny, równość szans czy zrównoważony rozwój. 

Co więcej, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju czy przeciwdziałanie wyzwaniom obecnego 

świata bez zaangażowania tak licznej grupy wydaje się nie być możliwe. Dlatego tak ważne jest 

stworzenie młodym ludziom odpowiednich warunków do rozwoju, które w dalszej kolejności będą 

zachęcać i stanowić środowisko przyjazne do podejmowania działań społecznych oraz zabierania 

głosu w debacie dotyczącej najważniejszych globalnych problemów. Już teraz wskazuje się, że wkład 

młodych ludzi w proces, który doprowadził do przyjęcia Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, miał fundamentalne znaczenie w kształtowaniu 

całego wyniku, a młodzi ludzie zostali określeni jako „krzewiciele agendy zrównoważonego rozwoju 

do roku 2030" przez byłego Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona 2 . To pokazuje, 

że wyobraźnia, ideały i energia młodych ludzi są niezbędne dla dalszego rozwoju społeczeństw, 

w których żyjemy. Młodzi ludzie tworzą nową generację specjalistów wnoszącą nie tylko powiew 

świeżości, ale także krytyczne spojrzenie na podejmowane dotychczas działania oraz ustalone wzorce 

i schematy. Dlatego tak ważne jest uwzględnianie głosu i punktu widzenia młodzieży w debacie na 

temat poszukiwania i wdrażania rozwiązań zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. 

W niniejszym raporcie przedstawiona została garść informacji na temat Agendy 2030 i przyjętych 

w jej ramach celów zrównoważonego rozwoju oraz roli młodych ludzi w ich realizacji. Została także 

poruszona kwestia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. Niniejszy 

raport zawiera także przykłady działań realizowanych przez młodych ludzi na rzecz implementacji 

 
1  The Envoy’s Workplan: Vision Statement, https://www.un.org/youthenvoy/workplan/, dostęp 19 grudnia 
2021 r. 
2  Youth & Sustainable Development, https://wfuna.org/youth-sustainable-development, dostęp 18 grudnia 
2021 r.  
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Agendy 2030 i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, jak również przykłady inicjatyw 

podejmowanych przez ONZ i inne podmioty w stosunku do młodzieży zarówno w Polsce, jak i na 

świecie. 

Agenda 2030 - plan dla świata  
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w rezolucji Przekształcamy nasz świat: Agenda na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Agenda 2030) przyjętej na forum Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ 25 września 2015 r. zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) 

i 169 powiązanych z nimi zadań. Dokument został podpisany przez 193 państwa członkowskie ONZ 

i stanowi kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju. Agenda 2030 jest planem działań obejmującym 

pięć kluczowych obszarów, określanych jako „zasada 5P”: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój 

i partnerstwo3. Każda z wymienionych dziedzin ma określone zadania: 

Ludzie (People) – wyeliminować ubóstwo i głód na całym świecie, poprawić jakość życia, zapewnić 

dostęp do wiedzy i edukacji oraz ograniczyć nierówności społeczne.  

Planeta (Planet) – zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych, wdrożyć 

wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, podjąć pilne działania w zakresie klimatu, poprawić 

stan środowiska poprzez ochronę zrównoważonych ekosystemów lądowych i morskich. 

Dobrobyt (Prosperity) – wspierać innowacyjność, zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, 

zrównoważonej i nowoczesnej energii, podwyższyć jakość infrastruktury i podjąć działania na rzecz 

przekształcania gospodarek, które będą sprzyjały tworzeniu miejsc pracy oraz wzmocnić 

inkluzywność społeczną.  

Pokój (Peace) – budować pokój, zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach, zapewnić 

wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rozwijać odpowiedzialne i przejrzyste 

instytucje, zagwarantować powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności. 

Partnerstwo (Partnership) – promować efektywne partnerstwa z udziałem społeczeństwa 

obywatelskiego, wspierać rozwój technologii przyjaznych dla środowiska oraz wzmocnić globalne 

partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju4.  

Zrównoważony rozwój definiowany jest jako taki, który zaspokajając potrzeby współczesnych 

społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń, 

 
3 Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: 
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (A/RES/70/1). 
4  Agenda 2030, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju, dostęp 
15 grudnia 2021 r. 
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a 17 celów przyjętych w ramach Agendy 2030 i 169 powiązanych z nimi zadań oddaje trzy wymiary 

zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.  

Kluczowym czynnikiem dla realizacji Agendy 2030 jest opracowanie ambitnych działań, które będą 

odpowiednio dostosowywane do realiów każdego państwa. Działania na poziomie regionalnym 

stanowią wkład w szersze działania następcze, dlatego tak istotne jest wdrażanie globalnych celów 

na poziomie krajowym. Osiągnięcie ambitnych celów jest możliwe, jeśli każde państwo 

członkowskie zapewni monitorowanie postępów poprzez wdrożenie systemu odpowiedniego 

monitorowania i raportowania oraz właściwy dobór wskaźników. Partnerstwo 

oraz współodpowiedzialność regionalna i międzynarodowa w zakresie realizacji Agendy 2030 

umożliwi wzmocnienie koordynacji globalnych mechanizmów. Złożoność celów zrównoważonego 

rozwoju wymaga współpracy szerokiego grona podmiotów z sektora publicznego, biznesowego 

i obywatelskiego5. 

Pandemia COVID-19 przynosi nadzwyczajne wyzwania na całym świecie. W 2020 r. liczba osób 

cierpiących z powodu głodu wzrosła o 83-132 miliony. Globalny kryzys społeczny i gospodarczy 

nasilił nierówności w państwach. Został zatrzymany postęp w dziedzinie zdrowia: około 90% państw 

zgłasza zakłócenia w świadczeniach usług zdrowotnych. W odpowiedzi na tak ogromny kryzys 

COVID-19 rządy na całym świecie wprowadziły około 1.600 środków ochrony socjalnej. 

Współpraca na rzecz przeciwdziałania pandemii umożliwiła opracowanie szczepionek ratujących 

życie ludzi na całym świecie. Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2021 r., opublikowany 

przez ONZ wskazuje, że należy wzmocnić wysiłek na rzecz osiągnięcia celów do 2030 r. Agenda 

2030 wskazuje obszary, które mogą umożliwić skoordynowanie działań przez współpracę na wielu 

płaszczyznach6. 

Zgodnie z założeniem cele zrównoważonego rozwoju mają zostać osiągnięte do 31 grudnia 2030 r.   

Proces wdrażania Agendy 2030 wymaga jednak właściwego zaadresowania w kontekście zagrożeń 

związanych z pandemią COVID-19, ponieważ społeczność globalna jest obecnie w krytycznym 

momencie w kwestii realizacji celów zrównoważonego rozwoju: obecny kryzys wywołany pandemią 

COVID-19 zagraża dziesięcioleciom osiągnięć w zakresie rozwoju, jeszcze bardziej opóźnia 

zazielenianie gospodarek i oddala postępy w realizacji założeń Agendy 20307. W toku realizacji 

 
5  Monitoring realizacji Agendy 2030, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/monitoring-realizacji-
agendy-2030, dostęp 15 grudnia 2021 r. 
6 Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2021 (informacja prasowa),  
http://www.unic.un.org.pl/oionz/raport-o-celach-zrownowazonego-rozwoju-2021/3418, dostęp 15 grudnia 
2021 r. 
7 The Sustainable Development Goals Report 2021, https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/#foreword, dostęp 
21 grudnia 2021 r. 
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Agendy 2030 pojawiły się nowe wyzwania związane z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. 

Negatywne konsekwencje pandemii uwypukliły potrzebę skoordynowania działań na rzecz ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa społecznego oraz przemyślanego rozwoju gospodarki. Dlatego tym 

ważniejsza jest mobilizacja wszystkich interesariuszy, w tym młodzieży, aby możliwe było 

osiągnięcie jak największej części założeń Agendy 2030.  

Wdrażanie Agendy 2030 w Polsce 
Polska realizuje projekty strategiczne na rzecz celów zrównoważonego rozwoju z różnym stopniem 

intensywności. Dotychczas zostały podjęte różnorodne działania na szczeblu rządowym, 

które korzystnie wpływają na postęp na rzecz celów we wszystkich trzech wymiarach 

zrównoważonego rozwoju. Od 2015 do 2019 r. w Polsce stopa ubóstwa relatywnego zmniejszyła 

się o 2,5%. Nastąpiła również znaczna poprawa sytuacji na rynku pracy, wskaźnik zatrudnienia osób 

w wieku 15-64 lat w latach 2015-2020 wzrósł o 5,8%. W 2019 r. udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 12,16%, co oznacza rozwój potencjałów 

w zakresie pozyskiwania energii. Priorytetem w zakresie realizacji 4 celu zrównoważonego rozwoju 

na szczeblu krajowym są inwestycje w kompetencje informatyczne szkół, kształcenie dorosłych oraz 

działalność badawczo-rozwojowa. Działalność w dziedzinie klimatu jest wciąż wyzwaniem 

dla Polski, wymaga zaangażowania szerokiego grona podmiotów – regionów i interesariuszy. 

Ranking Sustainable Development Goals Index klasyfikuje państwa według uzyskanych punktów. 

Ranking ten jest zależny od ujednoliconych wskaźników, które mierzą postępy krajów w realizacji 

celów zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. Polska awansowała z 23. na 15. miejsce, otrzymując 

80,2 punktów8.  

Priorytety rozwojowe w zakresie Agendy 2030 w Polsce obejmują m.in. dążenie do zwiększenia roli 

kapitału ludzkiego i społecznego, wysoką jakość życia, zagwarantowanie możliwości rozwoju 

dla przyszłych pokoleń, poprawę stanu środowiska oraz budowę silnego przemysłu 

i przedsiębiorczości. 

 

 

 

 
8  Publikacja Programu  Polska w ONZ, Warszawa 2021, https://www.unapoland.org/strefawiedzy, 
dostęp: 15 grudnia 2021 r. 
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Rola młodych ludzi w realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
Cele zrównoważonego rozwoju są powszechne i niepodzielne. Realizacja projektów strategicznych 

na rzecz ich implementacji wymaga podjęcia inicjatyw, które pozwolą wdrożyć model rozwojowy 

do 2030 r. dla obecnych i przyszłych pokoleń. Działanie na rzecz Agendy 2030 wymaga zachowania 

spójności polityki rozwoju, w tym zintegrowania poszczególnych podmiotów9.  

Postawa młodych ludzi, którzy podejmują działania w celu dokonania określonych zmian 

społecznych jest określana mianem aktywizmu społecznego 10 . Młodzież posiada potencjał, 

który umożliwia opracowanie praktycznych i skutecznych rozwiązań dla wyzwań środowiskowych, 

ekonomicznych i społecznych. Aktywiści i aktywistki podejmują działania, aby sprostać wyzwaniom 

rozwojowym, wzmacniając tym samym rolę młodych ludzi. Mobilizacja młodych ludzi pokazuje, 

że ich pokolenie jest świadome wyzwań i zagrożeń, jakie niesie za sobą kryzys klimatyczny 

oraz osiągnięcie celów do 2030 r.  

Podstawą w realizacji globalnych założeń jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wysoka 

jakość kształcenia umożliwia podejmowanie aktywności na poziomie krajowym, regionalnym 

i międzynarodowym. Edukacja rozwija umiejętności niezbędne do funkcjonowania w złożonej 

rzeczywistości. Młodzi ludzie stali się interesariuszami, którzy w przyszłości najsilniej odczują skutki 

kryzysu klimatycznego. W związku z tym niezbędne jest przekazanie młodzieży rzetelnej wiedzy na 

temat rosnących zagrożeń klimatycznych, sposobów przeciwdziałania im oraz ukazania, w jaki 

sposób mogą zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Społeczny kontekst nauczania ma istotne 

znaczenie dla opracowania programu kształcenia w tym zakresie.  

W kontekście działań na rzecz edukacji, w Polsce powstała kampania ,,Tak! dla edukacji 

klimatycznej”, realizowana w szczególności przez UN Global Compact Network Poland, WWF 

Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, IKEA Retail 

Polska oraz Onet.pl, w której zwrócono uwagę na rolę i potrzebę prowadzenia rzetelnej edukacji 

klimatycznej11. 15 lipca 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące Okrągły Stół dla 

Edukacji Klimatycznej, zorganizowane przez UN Global Compact Network Poland. Celem spotkania 

było rozpoczęcie dialogu na temat wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach oraz 

podsumowanie pierwszej edycji kampanii ,,Tak! dla edukacji klimatycznej”. W wydarzeniu wzięło 

udział ponad 70 osób, przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 

 
9 Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce,  https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/partnerstwo-na-rzecz-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce, dostęp 15 grudnia 
2021 r. 
10 Aktywizm, https://sjp.pwn.pl/slowniki/aktywizm.html, dostęp 15 grudnia 2021 r. 
11  Tak! Dla edukacji klimatycznej/ startuje kampania społeczna na rzecz edukacji klimatycznej, 
https://www.wwf.pl/aktualnosci/tak-dla-edukacji-klimatycznej, dostęp 16 grudnia 2021 r.7. 
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reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, 

organizacje młodzieżowe i pozarządowe, którzy wyrazili konieczność wdrożenia edukacji 

klimatycznej do polskich szkół12. 

Młodzi ludzie wykazują dużą świadomość i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

jednak wiedza w tym zakresie często jest niepełna. Z tego względu powstaje szereg inicjatyw, 

które pomagają zwiększyć świadomość. Realizacja programów w Polsce i na świecie umożliwia 

również stworzenie młodym ludziom przestrzeni do dialogu oraz wsparcia ich w działaniu na rzecz 

zrównoważonego rozwoju13.  

Przykładowo, w zakresie działań na rzecz SGDs Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego podjęło współpracę z pomorskimi liceami w ramach projektu pod nazwą „Pomorska 

Akademia Kompetencji Społecznych”, realizowanego od marca 2021 r. do czerwca 2022 r. Działania 

mają na celu wsparcie inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych 

społeczności. Tematem przewodnim projektów są cele zrównoważonego rozwoju. Projekty dwunastu 

pięcioosobowych grup licealistów powstaną we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program ten przygotowuje młodych ludzi do podejmowania różnorodnych działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju14.    

W ramach projektu South Baltic Youth Core Groups Network (edycja 2020) Fundacja Civis Polonus 

zorganizowała warsztaty dla młodych osób w Elblągu, Iławie i Gdyni. Stworzenie przestrzeni 

do dyskusji z zakresu ochrony środowiska stało się inspiracją do podjęcia działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu zorganizowano również spotkanie regionalne Sieci 

Grup Młodzieżowych, w którym wzięło udział 78 osób, wśród nich: przedstawiciele władz 

samorządowych, przedstawiciele młodzieżowych rad miast, a także młodzież niezrzeszona. Celem 

realizacji inicjatywy było podjęcie dialogu z przedstawicielami jednostek samorządu 

terytorialnego15.  

Program „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju” – druga edycja licealna 2021/2022, to inicjatywa 

realizowana przez United Nations Association Poland, skierowana do uczniów liceów i techników 

z całego kraju oraz w ramach pierwszej edycji studenckiej zainaugurowanej w 2021 r. - także 

do studentów. Program ma na celu wsparcie zaangażowanych w społeczność szkolną i lokalną 

 
12 Spotkanie inaugurujące Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – relacja,  https://ungc.org.pl/spotkanie-
inaugurujace-okragly-stol-dla-edukacji-klimatycznej-relacja/, dostęp 16 grudnia 2021 r.7. 
13 Agenda 2030, https://kampania17celow.pl/agenda-2030/, dostęp 16 grudnia 2021 r. 
14 POMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (PAKS), 
https://czrug.ug.edu.pl/programy/badania-i-projekty/,  dostęp 16 grudnia 2021 r. 
15  Młodzi na rzecz zielonego rozwoju Południowego Bałtyku, http://civispolonus.org.pl/projekt/mlodzi-na-
rzecz-zielonego-rozwoju-poludniowego-baltyku/, dostęp 16 grudnia 2021 r. 
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uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach programu każdy z uczestników ma za zadanie 

zrealizować swój autorski projekt. Działania przy wsparciu ekspertów z dziedziny zrównoważonego 

rozwoju umożliwiają zdobycie wiedzy, realizację projektu przyczyniającego się do wdrażania celów 

zrównoważonego rozwoju, jak i rozwój umiejętności miękkich16. Jako przykład posłużyć może 

realizacja projektu pierwszej edycji 2020/2021, podczas której jedna z Ambasadorek 

Zrównoważonego Rozwoju przeprowadziła cykl warsztatów pt. „Popularyzacja Wiedzy 

o Energetyce Jądrowej” dla blisko 900 osób. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy na temat 

alternatywnej formy energii, jaką jest energetyka jądrowa17 . Działania w ramach tej inicjatywy 

umożliwiły realizację funkcji edukacyjnej wśród rówieśników.  

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) to ruch społeczny będący częścią globalnej inicjatywy 

Fridays for Future, inspirowanej działalnością Grety Thunberg. Członkowie MSK promują globalne 

idee dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym 18 . Strajki MSK odbyły się w 2021 r. 

w 21 miastach w Polsce19 i są doskonałym przykładem aktywizmu młodych ludzi w sferze polityki 

klimatycznej, który doprowadził do „zaproszenia młodzieży na salony” i wysłuchania głosu młodych 

przez przedstawicieli rządu. 17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli MSK 

z ministrem Przemysławem Czarnkiem, podczas którego aktywistki i aktywiści zaproponowali 

zmiany w zakresie edukacji, zwrócili uwagę na kwestię wsparcia przez system oświaty uczniów 

i nauczycieli w walce z depresją klimatyczną oraz problemami ze zdrowiem psychicznym. Działania 

te umożliwiają wykształcanie poczucia sprawczości wśród młodych, zwiększając tym samym 

zaangażowanie na rzecz kwestii istotnych społecznie20. 

Stosowne inicjatywy na rzecz aktywności młodych ludzi są także realizowane dzięki zaangażowaniu 

młodzieżowych rad gminy.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie21 zwiększyła znaczenie młodzieżowych rad na 

poziomie samorządowym. Młodzieżowe rady gminy są organem konsultacyjno-doradczym, stanowią 

 
16  Ambasador Zrównoważonego Rozwoju, https://www.unapoland.org/ambasador-sdgs-liceum, dostęp 16 
grudnia 2021 r. 
17  Warsztaty "Popularyzacja Wiedzy o Energetyce Jądrowej”, https://www.unapoland.org/post/warsztaty-
popularyzacja-wiedzy-o-energetyce-j%C4%85drowej, dostęp 16 grudnia 2021 r. 
18 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,  https://www.msk.earth/, dostęp 16 grudnia 2021 r. 
19  „Wspólne działanie albo wspólne wymieranie". Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przeszedł ulicami 
Warszawy,  https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27609585,wspolne-dzialanie-albo-wspolne-
wymieranie-mlodziezowy-strajk.html,  dostęp 16 grudnia 2021 r.  
20  Minister Czarnek: edukacja klimatyczna w szkołach od 2023 r., https://klimat.rp.pl/klimat-i-
ludzie/art17080651-minister-czarnek-edukacja-klimatyczna-w-szkolach-od-2023-r, dostęp 17 grudnia 2021 r. 
21 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2021 poz. 1038). 
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wyjątkową formę partycypacji młodych w sprawach publicznych. Celem powołania młodzieżowych 

rad jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodych ludzi. W ramach tej działalności młode 

pokolenie może wyrazić swoją opinię w sprawach społecznych i oświatowych oraz reprezentować 

społeczność lokalną, zwiększając tym samym aktywność młodych ludzi w środowisku lokalnym. 

Wskazanie młodzieżowych rad jako podmiotu uprawnionego do występowania z inicjatywą 

uchwałodawczą wzmocniło pozycję młodzieżowych rad na każdym szczeblu samorządu 

terytorialnego. W oparciu o te kompetencje młodzi ludzie inicjują i koordynują działania na rzecz 

mieszkańców danego regionu. Dla przykładu wskazać można projekt ,,Młodzież w polityce – 

polityka dla młodzieży” realizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Lublina. Celem tej inicjatywy 

było wypracowanie rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie działań na rzecz młodzieży, 

działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego22. Z kolei 26 listopada 2021 r. 

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, reprezentując społeczność lokalną, złożyła uwagi i sugestie 

dotyczące projektu kampanii profilaktycznej dotyczącej zdrowia psychicznego skierowanej 

do młodzieży. Aktywne współdziałanie w ramach zrównoważonego rozwoju umożliwia budowanie 

świadomości młodych osób, w tym aktywnie włącza je w dialog z przedstawicielami jednostek 

samorządów terytorialnych23.  

W procesie zaangażowania młodzieży kluczową rolę pełni Młodzieżowa Rada Klimatyczna (MRK). 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Klimatycznej, w skład MRK wchodzi 32 członków – po dwie osoby z każdego 

województwa24. Celem młodych ludzi jest aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. MRK została 

powołana, aby wyrażać opinię w zakresie spraw objętych działaniami administracji rządowej 

do spraw klimatu i energii, a ponadto kreować oraz promować proekologiczne i proklimatyczne 

postawy wśród młodzieży oraz działać na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej25.  

Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady 

Klimatycznej, MRK stała się organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska26. W ramach 

działań na rzecz poszerzenia oraz pogłębienia wiedzy o ekologii i klimatu MRK realizuje projekt 

 
22 Konferencja podsumowująca projekt ,,Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa 
Lublina", https://zss.lublin.eu/konferencja-podsumowujaca-projekt-mlodziez-w-polityce-polityka-dla-
mlodziezy-polityka-mlodziezowa-lublina/, dostęp 17 grudnia 2021 r. 
23 XII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania , https://mrm.poznan.pl, dostęp 17 grudnia 
2021 r. 
24  Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Klimatycznej (Dz. Urz. MK z 2020 r. poz. 20), dostęp 17 grudnia 2021 r. 
25 Młodzieżowa Rada Klimatyczna,  https://www.gov.pl/web/klimat/MRK, dostęp 17 grudnia 2021r. 
26  Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady 
Klimatycznej (Dz. Urz. MKiŚz 2021 r. poz. 55), dostęp 17 grudnia 2021 r.  
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#PrzyrodaDlaKlimatu, w którym porusza tematy z zakresu ochrony przyrody. Popularną formą 

aktywizmu młodych ludzi jest udział w dialogu. W tym celu 26 września 2021 r. odbyły 

się konsultacje społeczne dotyczące udziału polskich przedstawicieli młodzieży w wydarzeniu 

Youth4Climate oraz dotyczące spotkania ministerialnego preCOP. Rekomendacje zostały 

przekazane reprezentantkom i reprezentantom polskiej młodzieży. Działania te zwiększają realne 

zaangażowanie młodego pokolenia w sprawy krajowe, a także międzynarodowe.   

W ramach realizacji Agendy 2030 na uwagę zasługują także działania zagranicznych 

i międzynarodowych organizacji młodzieżowych. Program Youth for Global Goals (Y4GG) to 

inicjatywa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, której celem była aktywizacja młodych ludzi 

na Filipinach. Y4GG jest inicjatywą największej organizacji studenckiej na świecie - AIESEC, 

z siedzibą w Rotterdamie. Organizacja promuje Agendę 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju 

poprzez wdrażanie projektów mających na celu stworzenie przestrzeni do podjęcia działań przez 

młodzież. Realizacja projektu Y4GG przebiegała w trzech etapach: świadomość, zrozumienie 

i działanie, a młodzi ludzie inspirowali społeczność lokalną do działania poprzez implementację 

swoich autorskich projektów27. 

Aktywność młodych osób jest kluczowa, aby dokonać zmian na rzecz SDGs. W tym celu powstał 

projekt Youth Initiative for Empowering Leadership and Development realizowany przez Indo Global 

Social Service Society, od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r. w Indiach. W projekcie wzięło udział 

1.500 młodych ludzi, którzy byli zaangażowani w działania mające na celu rozwiązywanie 

problemów w społeczności lokalnej w New Delhi. Organizacja spotkań młodych umożliwiła 

zdobycie wiedzy na temat potrzeb społeczności lokalnej. W ramach programu powstał również 

projekt Youth Adda and Annual Youth Meet. Inicjatywa ta umożliwiła stworzenie wspólnej 

przestrzeni, w której młodzi ludzie mogli współdziałać, poszerzać wiedzę oraz tworzyć kampanie na 

rzecz zrównoważonego rozwoju28.  

Działalność ONZ skierowana do młodzieży  
„Młodzież” jest pojęciem nieostrym, które nie doczekało się jednej, oficjalnej definicji, która byłaby 

jednolicie stosowana przez wszystkie państwa. Dla celów statystycznych ONZ definiuje młodzież 

jako osoby w wieku od 15 do 24 lat. Zgodnie z tym ONZ wskazuje, że grupa ta liczy obecnie w skali 

świata 1,2 miliarda osób, co stanowi 16% światowej populacji. Szacuje się, że do 2030 r. liczba osób 

 
27 Youth for Global Goals, https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=13488,  dostęp 17 grudnia 
2021 r. 
28 Youth Initiative for Empowering Leadership and Development 
(YIELD),https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=22785, dostęp 17 grudnia 2021 r. 
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w wieku od 15 do 24 lat wzrośnie o około 7% i wynosić będzie 1,3 miliarda29. To zaś rodzi potrzebę 

sprostania wieloaspektowym wyzwaniom dotyczącym młodych ludzi, takim jak zapewnienie 

równych szans i dostępu do dobrej jakości edukacji, opieki zdrowotnej czy zatrudnienia. Młodzi 

ludzie domagają się także konkretnych działań na rzecz klimatu. Dlatego istotne jest podejmowanie 

działań uwzględniających młodych ludzi także na poziomie międzynarodowym, w których młodzież 

pełniła będzie rolę istotnego interesariusza i partnera do rozmowy, który na równych zasadach może 

kontrybuować swymi pomysłami, wiedzą i wizją świata do rozmowy na temat rozwiązań 

najważniejszych wyzwań naszych czasów.  

ONZ dostrzega tę potrzebę i uznaje, że wyobraźnia, energia i ideały młodych ludzi są niezbędne do 

rozwoju świata i społeczeństw, w których żyjemy. Dlatego 24 września 2018 r. Sekretarz Generalny 

ONZ António Guterres przedstawił strategię Youth2030, która stanowi ogólne ramy, którymi ONZ 

będzie się kierować intensyfikując pracę z młodymi ludźmi i na ich rzecz we wszystkich kontekstach 

w ramach trzech filarów: pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. 

Wskazana strategia ma na celu wzmocnienie zdolności ONZ do angażowania młodych ludzi oraz 

korzystania z ich poglądów, spostrzeżeń i pomysłów. Dąży do tego, by prace ONZ nad kwestiami 

dotyczącymi młodzieży były prowadzone w sposób skoordynowany, spójny i całościowy30. 

W dalszej części niniejszego raportu zostaną zaprezentowane przykłady inicjatyw realizowanych 

przez ONZ, które są zorientowane na angażowanie młodych ludzi w prace ONZ i uwzględnianie ich 

głosu.  

1. Światowy Program Działań na Rzecz Młodzieży (World Programme of Action for Youth) 

Światowy Program Działań na Rzecz Młodzieży, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w 1995 r. stanowi ramy polityczne i praktyczne wytyczne dla działań krajowych 

i międzynarodowego wsparcia w celu poprawy sytuacji młodych ludzi na całym świecie. Program 

obejmuje piętnaście priorytetowych obszarów dotyczących młodzieży i zawiera propozycje działań 

w każdym z nich. Realizacja wskazanego programu zakłada zapewnienie możliwości korzystania 

przez młodzież ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, a także wymaga od rządów 

podjęcia skutecznych działań przeciwko naruszaniu tych praw i wolności oraz w zakresie szerzenia 

tolerancji, poszanowania różnorodności, różnych wartości religijnych i etycznych, środowisk 

 
29 Global issues: Youth, https://www.un.org/en/global-issues/youth, dostęp 16 grudnia 2021 r. 
30 About the Strategy, https://www.unyouth2030.com/about, dostęp 18 grudnia 2021 r. 
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kulturowych i przekonań młodych ludzi, równości szans, bezpieczeństwa oraz uczestnictwa 

wszystkich młodych kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym31. 

2. Międzyagencyjna Sieć ONZ ds. Rozwoju Młodzieży (UN Inter-Agency Network on Youth 

Development - IANYD) 

Międzyagencyjna Sieć ONZ ds. Rozwoju Młodzieży powstała w konsekwencji Międzynarodowego 

Roku Młodzieży (2010 - 2011) i działa na rzecz rozwoju oraz zwiększenia skuteczności działań ONZ 

w zakresie rozwoju młodzieży i polityki młodzieżowej poprzez wzmocnienie współpracy, tworzenie 

spójności oraz umożliwienie wymiany informacji i działań w tym zakresie pomiędzy wszystkimi 

właściwymi jednostkami ONZ. 

Ponadto, w ramach Światowego Programu Działań na rzecz Młodzieży (World Programme Action 

for Youth) i jego 15 obszarów priorytetowych, IANYD wspiera i ocenia postępy we wdrażaniu 

rezolucji ONZ, konwencji i celów rozwojowych uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, 

które dotyczą młodzieży32. 

3. Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży (Office of the Secretary-General’s 

Envoy on Youth) 

Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży pełni rolę globalnego rzecznika potrzeb 

i praw młodych ludzi, a także przybliża im działalność ONZ. Biuro Wysłannika jest częścią 

Sekretariatu ONZ i promuje wzmacnianie pozycji oraz wspieranie przywództwa młodzieży 

na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, w tym poprzez badanie i zachęcanie do tworzenia 

mechanizmów uczestnictwa młodych ludzi w pracach ONZ oraz w procesach politycznych 

i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży najbardziej zmarginalizowanej 

i podatnej na zagrożenia. Obecnie rolę tę pełni Jayathma Wickramanayake, aktywistka społeczna 

pochodząca ze Sri Lanki, która została powołana na stanowisko Wysłannika Sekretarza Generalnego 

ONZ ds. Młodzieży w czerwcu 2017 r. w wieku 26 lat33. 

4. Program Młodzieżowego Delegata ONZ (UN Youth Delegate) 

Wskazany program zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji poszczególnych państw na 

sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ. Od delegata 

 
31  World Programme of Action for Youth, https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf, 
dostęp 19 grudnia 2021 r. 
32 UN Inter-Agency Network on Youth Development, https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-
do/un-inter-agency-network-on-youth-development.html, dostęp 18 grudnia 2021 r.  
33 Envoy on Youth, https://www.un.org/youthenvoy/about/, dostęp 17 grudnia 2021 r. 
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młodzieżowego oczekuje się aktywnego udziału, tj. zabierania głosu w debacie generalnej oraz 

udziału w negocjacjach w zakresie problematyki społecznej oraz młodzieży. Polska także uczestniczy 

w Programie Młodzieżowego Delegata - pierwszy polski reprezentant wziął udział w sesji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2012 r.34 Młodzieżowi delegaci poszczególnych państw wyłaniani 

są w ramach powszechnych konkursów organizowanych corocznie przez ministerstwa spraw 

zagranicznych, krajowe rady młodzieży lub stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych funkcjonujące 

w danym państwie35. 

5. Forum Młodzieży w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC Youth Forum) 

Forum Młodzieży w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ jest organizowane każdego roku 

i stanowi kluczową platformę, dzięki której młodzi ludzie mogą wnieść swój wkład w dyskusje 

polityczne na forum ONZ poprzez wspólne pomysły, rozwiązania i innowacje36 . W organizacji 

wskazanego wydarzenia partycypuje także Światowa Federacja Stowarzyszeń Narodów 

Zjednoczonych (WFUNA)37. 

6. Młodzieżowa Grupa Doradcza ds. Zmian Klimatu (The Youth Advisory Group on Climate 

Change) 

Młodzieżowa Grupa Doradcza ds. Klimatu została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ 

27 lipca 2021 r. w celu wzmocnienia głosów młodzieży i zaangażowania młodych ludzi w otwarty 

i przejrzysty dialog na temat zmian klimatycznych z uwagi na to, że ONZ działa na rzecz zwiększenia 

ambicji i przyspieszenia działań w celu rozwiązania kryzysowej sytuacji klimatycznej. 

Członkowie grupy będą wprowadzać głosy młodych ludzi do procesu decyzyjnego na wysokim 

szczeblu i doradzać Sekretarzowi Generalnemu ONZ w zakresie wdrażania jego strategii dotyczącej 

zmian klimatu. W skład grupy wchodzi siedmiu aktywistów z całego świata38. 

7. Konferencja Młodych (UN Climate Change Conference of Youth - COY) 

Konferencja odbywa się tuż przed coroczną Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 

Klimatu, znaną również jako Konferencja Stron (Conference of the Parties - COP), w tym samym 

 
34  Młodzieżowi delegaci do ONZ, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/mlodziezowi-delegaci-onz, dostęp 
18 grudnia 2021 r.  
35 UN Youth Delegate Programme, https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-
programme.html, dostęp 18 grudnia 2021 r.  
36 UN Inter-Agency Network on Youth Development, op. cit. 
37 Youth & Sustainable Development, op. cit. 
38  The Youth Advisory Group on Climate Change, https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-
action/youth-advisory-group, dostęp 18 grudnia 2021 r. 
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kraju, w którym odbywa się COP. COY służy jako przestrzeń do budowania potencjału i szkolenia 

politycznego, aby przygotować młodych ludzi do udziału w COP. W 2021 r. COY odbył się po raz 

szesnasty i jest uważany za największe i najdłużej trwające wydarzenie młodzieżowe, gromadzące 

tysiące młodych osób działających na rzecz zmian z ponad 140 krajów. Okrzyknięto go również 

najbardziej znaczącym spotkaniem młodzieży ze względu na jego zdolność do bezpośredniego 

promowania oficjalnego stanowiska młodzieży w negocjacjach klimatycznych ONZ. 

Jednym z głównych rezultatów COY16 był dokument polityczny opracowany przez młodych ludzi 

z całego świata, który został przedstawiony podczas COP26 w Glasgow w 2021 r.39 

8. Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny 

Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny jest platformą dla młodych liderów, którzy podejmują działania 

na rzecz klimatu, aby zaprezentować swoje rozwiązania na forum ONZ i nawiązać kontakt 

z decydentami w tej kluczowej kwestii40. Wydarzenie te odbywa się od 2019 r.41 i jest częścią procesu 

uwzględniania młodych ludzi w debacie klimatycznej. 

W związku z COP26 w dniach 28 do 30 września 2021 r. w Mediolanie odbyło się spotkanie 

młodzieży Youth4Climate: DrivingAmbition, w rezultacie, którego powstał manifest, w którym 

młodzi ludzie przedstawili swoje pomysły i propozycje konkretnych działań, które powinny zostać 

podjęte w związku z kryzysem klimatycznym42.  

9. Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth Internet Governance Forum Summit) 

Od 2019 r. wydarzeniem towarzyszącym Światowemu Forum Cyfrowemu ONZ (UN Internet 

Governance Forum - IGF) jest Młodzieżowy Szczyt IGF, który jest okazją dla młodych ludzi z całego 

świata, aby przedstawić swój punkt widzenia odnośnie do zarządzania Internetem, a także podkreślić 

najbardziej aktualne tematy, z którymi zmaga się młodzież w tym zakresie. W 2019 r. w Berlinie i na 

wirtualnym IGF w 2020 r. obrady młodych zaowocowały sformułowaniem postulatów dotyczących 

różnych obszarów zarządzania Internetem, które były silnym wyrazem poglądów młodych ludzi na 

kluczowe kwestie omawiane podczas IGF. 

 
39 What is COY?, https://ukcoy16.org/what-is-coy, dostęp 19 grudnia 2021 r. 
40  Youth Climate Summit, https://www.unep.org/events/summit/youth-climate-summit, 
dostęp 19 grudnia 2021 r.  
41 First Youth Climate Summit Elevates Youth Demands Action https://sdg.iisd.org/news/first-youth-climate-
summit-elevates-youth-demands-for-action/, dostęp 19 grudnia 2021 r. 
42 Youth4Climate: DrivingAmbition - Manifesto, https://ukcop26.org/wp-
content/uploads/2021/10/Youth4Climate-Manifesto.pdf, dostęp 19 grudnia 2021 r. 
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Szczyt IGF organizowany w Katowicach w 2021 r. został poprzedzony otwartym wydarzeniem 

przygotowawczym w pierwszym tygodniu grudnia, podczas którego młodzież z całego świata miała 

okazję przedyskutować i nakreślić końcowe punkty działania, które zostały następnie 

zaprezentowane na IGF. Tenże szczyt zakończył się ceremonią wręczenia nagród w ramach 

otwartego konkursu Wiki Youth, którego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w inicjatywy, 

które aktywnie przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznego Internetu dla wszystkich jego 

użytkowników43. 

Dodatkowo, ONZ wybrała 83 warsztaty, które odbyły się w trakcie tegorocznego Szczytu IGF, które 

dotyczyły między innymi ochrony dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-

commerce, cyfrowych praw i obowiązków, czy wolności słowa w internecie. 

7. Sieć Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Solutions 

Network) 

Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) jest inicjatywą uruchomioną w 2012 r. 

przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona w celu zmobilizowania globalnej wiedzy 

naukowej i technologicznej do promowania praktycznego rozwiązywania problemów na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i wdrażania celów zrównoważonego rozwoju. Po ich przyjęciu, SDSN jest 

obecnie zaangażowana we wspieranie wdrażania SDGs na poziomie krajowym 

i międzynarodowym44. W ramach SDSN funkcjonuje także program dotyczący młodzieży (SDSN 

Youth), który zorientowany jest na angażowanie młodych ludzi w dialog na temat polityki 

klimatycznej. W ramach tego programu został przygotowany poradnik prezentujący praktyczne 

działania z zakresu polityki klimatycznej oraz wiedzę na temat, strategii łagodzenia skutków zmian 

klimatu i adaptacji do nich, innowacji i rozwoju technologicznego w dziedzinie klimatu 

oraz sprawiedliwości klimatycznej45. 

8. Young Professionals Programme 

Young Professionals Programme (YPP) jest inicjatywą rekrutacyjną dla utalentowanych, wysoko 

wykwalifikowanych młodych profesjonalistów, którzy chcą rozpocząć karierę jako międzynarodowy 

urzędnik służby cywilnej w Sekretariacie ONZ. Program skierowany jest do obywateli państw 

uczestniczących w YPP, którzy w roku egzaminu mają maksymalnie 32 lata, oraz posiadają co 

 
43  Zbliża się Youth Summit! IGF 2021 startuje jutro!, https://yigf.nask.pl/yig/aktualnosci/4370,Zbliza-sie-
Youth-Summit-IGF-2021-startuje-jutro.html, dostęp 18 grudnia 2021 r. 
44 SDSN, https://www.un.org/en/academic-impact/page/sdsn, dostęp 18 grudnia 2021 r. 
45 SDSN Youth launches The Climate Change Guidebook: Decade of Action, https://www.sdsnyouth.org/blog-
posts/sdsn-youth-launches-the-climate-change-guidebook-decade-of-action, dostęp 18 grudnia 2021 r.  
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najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (co najmniej tytuł licencjata lub jego trzyletni 

odpowiednik) i biegle posługują się językiem angielskim lub francuskim. Program obejmuje proces 

egzaminów wstępnych oraz następnie rozwój zawodowy po rozpoczęciu kariery w ONZ dla osób, 

które zakwalifikują się do programu. Egzamin w ramach YPP odbywa się zwykle raz w roku 

w odniesieniu do wybranych sektorów zatrudnienia, a termin aplikowania przypada zazwyczaj 

w lipcu46.  

Na uwagę zasługują także praktyczne inicjatywy realizowane przy wsparciu ONZ: 

1. Program Mission Possible - Agents of Change 

Program Mission Possible jest realizowany przez WFUNA, tj. światową organizacją non-profit, 

która reprezentuje i koordynuje członkostwo 100 krajowych Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych 

(UNA) i jest największą międzynarodową siecią osób wspierających i angażujących się w działania 

ONZ. W ramach programu, uczniowie szkół ponadpodstawowych przez okres od pięciu do sześciu 

miesięcy zdobywają wiedzę na temat ONZ i celów zrównoważonego rozwoju, doskonalą swoje 

umiejętności krytycznego myślenia i zarządzania projektami oraz współpracują w zespołach w celu 

opracowania i wdrożenia projektu dotyczącego jednego z SDGs. 

Uczniowie i nauczyciele, którzy ukończą program Mission Possible otrzymują zaproszenie 

do udziału w międzynarodowej konferencji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Podczas tejże 

konferencji uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich projektów, poznania przedstawicieli 

ONZ i dowiedzenia się jak inne podmioty działają na rzecz realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju47. 

2. Platforma Youth Sustainable Energy Hub 

Youth Sustainable Energy Hub to pierwsza ogólnoświatowa platforma prezentująca pracę młodych 

praktyków w sektorze zrównoważonej energii. Jest to flagowy projekt opracowany przez SDG7 

Youth Constituency we współpracy m.in. z UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz 

Dzieci) i UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego). 

Platforma jest istotnym narzędziem dla pobudzenia zaangażowania młodzieży w zrównoważoną 

energię, ponieważ pokazuje, w jaki sposób inicjatywy energetyczne realizowane przez młodzież 

 
46 Young Professionals Programme, https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=nce, dostęp 20 grudnia 
2021 r. 
47 Agents of Change. Our Program, https://wfuna.org/mission-possible/our-program, dostęp 18 grudnia 2021 
r. Uczestnictwo w konferencji w Nowym Jorku nie jest obowiązkowym elementem programu; uczniowie i 
nauczyciele pokrywają koszty dojazdu i pobytu w związku z konferencją we własnym zakresie. 
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na całym świecie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w społecznościach, państwach 

i regionach48. 

3. Decent Jobs for Youth 

Decent Jobs for Youth jest światowym sojuszem zaangażowanym w tworzenie wysokiej jakości 

miejsc pracy dla młodych ludzi. Partnerami inicjatywy są między innymi: rządy, partnerzy społeczni, 

młodzież i społeczeństwo obywatelskie, parlamentarzyści, sektor prywatny, media, ONZ, środowiska 

akademickie, fundacje i instytucje regionalne. Siła inicjatywy opiera się na zaangażowaniu partnerów 

ze wszystkich sektorów w poprawę perspektyw zatrudnienia dla młodych ludzi i realizację Agendy 

2030. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie różnorodnych zasobów i wiedzy z wielu dziedzin, co 

pozwala na uzyskanie długotrwałego, pozytywnego wpływu na życie młodych ludzi na całym 

świecie49. 

4. Program Małych Grantów (Small Grants Programme) 

Program Małych Grantów jest realizowany przez Global Environment Facility, który to podmiot jest 

partnerstwem 18 agencji - w tym agend ONZ, wielostronnych banków rozwoju, podmiotów 

krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych - współpracujących ze 183 krajami 

w celu rozwiązania najtrudniejszych problemów środowiskowych na świecie50. Program Małych 

Grantów jest wdrażany przez UNDP (Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju). 

Priorytetową grupą docelową Programu Małych Grantów jest młodzież, która jest kluczowym 

interesariuszem zrównoważonego rozwoju, z potencjałem do odgrywania roli przyszłych liderów 

i motorów zmian. Dotacje są przekazywane bezpośrednio organizacjom społecznym 

i pozarządowym. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wynosi 50.000 USD, ale średnio jest 

to około 25.000 USD. W ten sposób Program Małych Grantów uzupełnia finansowanie dużych 

i średnich projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, młodzież 

i organizacje obywatelskie51. Co istotne, około 40% projektów w ramach Programu Małych Grantów 

zostało zrealizowanych przy aktywnym udziale młodzieży. Przykładowo, w ramach tego programu 

kierowana przez młodzież spółdzielnia Khengrig Namsum Cooperative działająca w Bhutanie 

rozpoczęła projekt agroleśniczy w zubożałym dystrykcie Zhemgang, który miał na celu 

zaangażowanie nowych pokoleń w uprawę ziemi, czyniąc rolnictwo zrównoważonym i atrakcyjnym 

 
48 Youth Sustainable Energy Hub, https://youthsehub.org, dostęp 19 grudnia 2021 r. 
49 Decent Jobs for Youth, https://www.decentjobsforyouth.org/partners, dostęp 20 grudnia 2021 r. 
50  Global Environment Facility, https://www.unep.org/about-un-environment/funding-and-
partnerships/global-environment-facility, dostęp 21 grudnia 2021 r. 
51 Small Grants Programme - How to apply, https://sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html, dostęp 21 
grudnia 2021 r. 
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dla młodych ludzi. Projekt zakładał zrekultywowanie 93 hektarów ziemi, która była opuszczona 

i zarośnięta przez 32 lata, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości utrzymania się w rolnictwie 

dla lokalnej młodzieży i ograniczeniu migracji do obszarów miejskich52. 

Podsumowanie i rekomendacje  
Przeprowadzona analiza pokazuje jak szerokie i wszechstronne są działania kierowane do młodych 

ludzi i podejmowane przez nich samych zarówno na rzecz wdrażania celów zrównoważonego 

rozwoju, jak i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.  

Kompleksowy charakter 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań 

wymaga polityki ukierunkowanej terytorialnie, w tym zaangażowania oraz zintegrowania 

przedstawicieli różnych środowisk. Pandemia COVID-19 uwypukliła istotę sprawiedliwego 

i zrównoważonego rozwoju oraz pokazała, że konieczne jest stałe monitorowanie postępów 

na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, przy jednoczesnym konsekwentnym dokonywaniu 

przeglądu podejmowanych działań. Bez wątpienia podejmowane inicjatywy aktywizujące młodych 

ludzi umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływają pozytywnie na 

partycypację w sprawach publicznych. 

Wszelkie organizacje zapraszające młodych ludzi do dialogu powinny jednak niezmiennie pamiętać, 

aby traktować młodzież jako równorzędnych partnerów do rozmowy, których zdanie, pomysły 

i inicjatywy mają taką samą wagę i wartość jak stanowisko wyrażane przez „dorosłych” uczestników 

dialogu. W młodych ludziach drzemie ogromny zapał i potencjał, który - odpowiednio skanalizowany 

- może być katalizatorem powszechnej, pozytywnej zmiany społecznej. Nie należy jednak przerzucać 

odpowiedzialności w kwestii przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu czy realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju na młodych ludzi, ponieważ nie można oczekiwać, że wszystkie globalne 

problemy zostaną rozwiązane z poziomu aktywizmu młodzieży.  

Jednocześnie, niezwykle ważne jest to, aby nie ograniczać zaangażowania młodych ludzi jedynie do 

konsultacji, debat czy wydarzeń towarzyszących, ale uwzględniać głos młodzieży także w procesie 

podejmowania rzeczywistych decyzji. Umożliwienie młodym ludziom pełnego rozwoju ich 

potencjału jest bowiem szansą na stworzenie podstaw pokojowej i zrównoważonej przyszłości, 

zwiększając przy tym zarówno korzyści środowiskowe, jak i społeczne. 

Budowa świadomości poprzez edukację z jednoczesnym promowaniem aktywnej postawy 

obywatelskiej jest kluczowa w realizacji Agendy 2030. Z tego względu istotne jest przedstawianie 

 
52  Youth in Action: Experiences from the Small Grants Programme, https://sgp.undp.org//innovation-
library/item/download/2350_14d7a4db31b560430126294d364c0224.html, dostęp 21 grudnia 2021 r.  
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uczniom kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz zapewnienie nauczycielom 

rzetelnych materiałów w tym zakresie. Wszelkie obecne inwestycje na rzecz młodych ludzi i ich 

zaangażowania będą miały decydujący wpływ na przyszłość społeczeństw opartych o założenia 

zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest zatem skoordynowanie działań dążących do aktywizacji 

młodzieży na poziomie regionalnym i wykształcenie poczucia sprawczości wśród młodych ludzi, 

ponieważ odgrywają oni kluczową rolę jako główni inicjatorzy i uczestnicy wdrażania Agendy, 

a także jako beneficjenci podjętych działań i polityk. Aktywne zaangażowanie młodzieży w globalne 

wysiłki na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju jest absolutnie niezbędne do osiągnięcia 

trwałych, inkluzywnych i stabilnych społeczeństw. Autorki raportu wyrażają nadzieję, że przykłady 

aktywnego zaangażowania młodzieży oraz działań podejmowanych na rzecz młodych ludzi 

przedstawione w niniejszym raporcie, będą stanowiły inspirację do zakasania rękawów, podjęcia się 

wyzwań dzisiejszego świata i przekształcenia naszego społeczeństwa dla lepszej przyszłości. 

 




