
ΣτόχόΣ 1: 
Μηδενικη Φτώχεια

Όμως κάθε άνθρωπΌς εχει 
δικάιωμά ςε μιά κάλύτερη ζωη.

περιπΌύ Όι μιςΌι άνθρωπΌι ςτΌν 
κΌςμΌ ζΌύν μεςά ςτη φτωχειά. 

πΌλλά! εμεις

τι 
μπΌρΌύμε

νά 
κάνΌύμε;

μπΌρΌύμε νά διάςφάλιςΌύμε 
την κΌινωνικη πρΌςτάςιά

πρΌςβάςη 
ςτην ύγειά + πρΌςτάςιά ενάντιά 

ςτην άνεργιά

μπΌρΌύμε νά διάςφάλιςΌύμε την ιςΌτιμη πρΌςβάςη ςε

βάςικες δημΌςιες 
ύπηρεςιες

ςτην 
ιδιΌκτηςιά

ςτην 
τεχνΌλΌγιά

ςτην εργάςιά

δινΌύμε τελΌς ςε Όλες τις μΌρφες 
της φτωχειάς, πάντΌύ! ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 2: 
Μηδενικη Πεινα
δινΌύμε τελΌς ςτην πεινά, πετύχάινΌύμε την 
επιςιτιςτικη άςφάλειά, βελτιωνΌύμε  
τη διάτρΌφη κάι τη βιωςιμη γεωργιά. 

μερικΌι άνθρωπΌι εχΌύν τΌςά πΌλλά 
τρΌφιμά πΌύ φτάνΌύν ςτΌ ςημειΌ νά τά 

πετάνε, την ιδιά ςτιγμη πΌύ άλλΌι εχΌύν 
πΌλύ λιγά Ή μΌνΌν ενά ειδΌς τρΌφης.

άν τρεφεςάι μΌνΌ 
με ενά ςύγκεκριμενΌ 

ειδΌς τρΌφης μπΌρει νά 
επηρεάςει 

ςε μεγάλΌ βάθμΌ 
άρνητικά την ύγειά ςΌύ.

νά λΌιπΌν τι μπΌρΌύμε νά κάνΌύμε γιά άύτΌ.

νά εξάλειψΌύμε τΌν  
ύπΌςιτιςμΌ με τΌ νά  
βελτιωςΌύμε την εκπάιδεύςη 
κάι τά διάφΌρά κΌινωνικά 
πρΌγράμμάτά γιά Όλες τις ηλικιες 
(μητερες, πάιδιά, ηλικιωμενΌι).

νά διάχειριςτΌύμε ςωςτά 
τΌύς κινδύνΌύς μιάς 
φύςικης κάτάςτρΌφης

Όπως Όι 
πλημμύρες

νά ενιςχύςΌύμε τΌύς 
μικρΌκάλλιεργητες κάι ιδιάιτερά 

γύνάικες κάι εύάλωτες Όμάδες 
άνθρωπων

νά πρΌςτάτεύςΌύμε την πΌικιλιά 
ςε ςπΌρΌύς κάι ζωά φάρμάς

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 3: 
καλη Υγεια και εΥηΜερια
διάςφάλιζΌύμε μιά ζωη με ύγειά κάι πρΌάγΌύμε 
την εύημεριά γιά ΌλΌύς, ςε Όλες τις ηλικιες.

κάλη ύγειά κάι εύημεριά 

τι 
πράγμάτικά 
ςημάινΌύν;

ςημάινΌύν 
πράγμάτά 

Όπως

1. άςφάλης τΌκετΌς γιά τις 
μητερες κάι τά νεΌγνά

πρεπει νά εξάςφάλιζΌύμε τις κάτάλληλες 
ςύνθηκες ωςτε νά μειωθΌύν Όι κινδύνΌι 
                 άπΌ επιπλΌκες ςτη γεννά

2. ύγιεινη διάβιωςη 
ςτη βρεφικη ηλικιά

τά πάιδιά κάι ιδιάιτερά κάτω των 
πεντε εινάι εύάλωτά ςτην ύγειά τΌύς. 
μπΌρΌύμε νά τά πρΌφύλάξΌύμε 
με εμβΌλιάςμΌύς κάι 
κάτάλληλη διάτρΌφη.

3. πρΌςτάςιά άπΌ επιδημιες

Όι επιδημιες μπΌρΌύν νά πρΌβλεφθΌύν 
κάι νά εξάςφάλιςτει άπΌ νωρις 
πρΌςτάςιά άλλά κάι κάτάλληλη θεράπειά

4. ζωη χωρις εξάρτηςεις

νά ενημερωθΌύν ΌλΌι γιά τΌν κινδύνΌ 
των εξάρτηςεων κάι νά εξάςφάλιςΌύμε 
τις κάτάλληλες θεράπειες 
κάι ύπΌςτηριξη γιά τά 
εξάρτημενά άτΌμά

5. νά γνωριζεις τΌ ςωμά ςΌύ 
κάι τά δικάιωμάτά ςΌύ

νά βελτιωςΌύμε την πληρΌφΌρηςη 
γιά τη ςεξΌύάλικη  
διάπάιδάγωγηςη

6. πρΌςβάςη ςτην περιθάλψη
νά διάςφάλιςΌύμε την 
πρΌςβάςη Όλων ςτην  
                          περιθάλψη, 
                          τά φάρμάκά κάι 
                       τΌν εμβΌλιάςμΌ.

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 4: 
Πόιότικη εκΠαιδεΥΣη
διάςφάλιζΌύμε την ελεύθερη, ιςΌτιμη κάι πΌιΌτικη 
εκπάιδεύςη πρΌάγΌντάς τις εύκάιριες γιά διά βιΌύ 
μάθηςη. 

μπΌρΌύμε νά βελτιωςΌύμε 
την εκπάιδεύςη άρχιζΌντάς 

άπΌ την πρωτΌβάθμιά βάθμιδά

ςε ενά άςφάλες, θετικΌ κάι 
με ςεβάςμΌ ςτά άτΌμικά 
δικάιωμάτά περιβάλλΌν

εκπάιδεύςη πΌύ 
νά άπΌςκΌπει 

ςε ενά κάλύτερΌ 
μελλΌν

πΌύ νά χρημάτΌδΌτει 
κάλά κάτάρτιςμενΌύς κάι 

εμπνεύςμενΌύς δάςκάλΌύς

μιά εκπάιδεύςη 
η ΌπΌιά πρΌςφερετάι 

ιςΌτιμά ςε ΌλΌύς 
χωρις διάκριςεις.

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 5: 
ιΣότητα τών ΦΥλών
επιτύγχάνΌύμε την ιςΌτητά των φύλων κάι 
τη χειράφετηςη Όλων των γύνάικων κάι των 
κΌριτςιων

ςε πάρά πΌλλες χωρες ύπάρχΌύν διάκριςεις 
άνάλΌγά με τΌ φύλΌ των πάιδιων, 

άγΌριων κάι κΌριτςιων.

πρεπει νά ςτάμάτηςΌύμε κάθε μΌρφη βιάς άπενάντι ςτις γύνάικες κάι τά 
κΌριτςιά, Όπως η ςεξΌύάλικη εκμετάλλεύςη, τΌ εμπΌριΌ λεύκης ςάρκΌς, 
Ό εξάνάγκάςμΌς ςε γάμΌ ςτις μικρες ηλικιες κάι Ό άκρωτηριάςμΌς των 

γεννητικων Όργάνων.

νά άνάγνωριζΌύμε την άξιά 
της γύνάικάς τΌςΌ ςτΌ ςπιτι 

ΌςΌ κάι ςτΌ χωρΌ εργάςιάς

νά ενθάρρύνΌύμε τις γύνάικες νά 
ςύμμετεχΌύν ςτην ΌικΌνΌμικη, 

πΌλιτικη κάι κΌινωνικη ζωη

ιςά δικάιωμάτά των φύλων βάςει νΌμων

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 6: 
καθαρό νερό και αΠόχετεΥΣη
διάςφάλιζΌύμε τη διάθεςιμΌτητά κάι τη βιωςιμη   
                       διάχειριςη τΌύ νερΌύ κάι των 
                       εγκάτάςτάςεων ύγιεινης γιά ΌλΌύς

πρεπει νά 
πάρεχΌύμε  
ςε ΌλΌύς:

εκπάιδεύςη 
γιά την 
ύγιεινη

κάθάρΌ 
κάι 

άςφάλες 
νερΌ

κάθάριΌτητά 
ςτΌύς χωρΌύς 

ύγιεινης

τρΌπΌύς 
επάνάχρηςιμΌπΌιηςης 

τΌύ νερΌύ

εύάιςθητΌπΌιηςη ςτην 
κΌινΌτητά γιά τη βελτιωςη 
της πΌιΌτητάς τΌύ νερΌύ

πΌλύ κάλη διάχειριςη 
της πΌιΌτητάς 

τΌύ νερΌύ

νά ειμάςτε ύπεύθύνΌι γιά τΌ νερΌ

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 7: 
Φτηνη και καθαρη ενεργεια
διάςφάλιζΌύμε την πρΌςβάςη ςε ΌικΌνΌμικη, 
άξιΌπιςτη, βιωςιμη κάι ςύγχρΌνη ενεργειά 
γιά ΌλΌύς 

πρεπει νά ςιγΌύρεύτΌύμε πως ΌλΌι εχΌύν 
πρΌςβάςη ςε φτηνη κάι κάθάρη ενεργειά

ειδικά άπΌ 
άνάνεωςιμες πηγες.

πρεπει νά δΌύλεψΌύμε ΌλΌι μάζι γιά νά άνάπτύξΌύμε 
ενάλλάκτικες τεχνΌλΌγιες πάράγωγης ενεργειάς κάι νά 
βΌηθηςΌύμε τις χωρες νά εξελιξΌύν τά ενεργειάκά τΌύς 

ςύςτημάτά με ενά πιΌ βιωςιμΌ τρΌπΌ.

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 8: 
αξιόΠρεΠηΣ εργαΣια  
και όικόνόΜικη αναΠτΥξη

πρΌάγΌύμε τη διάρκη, 
βιωςιμη κάι χωρις 
άπΌκλειςμΌύς 
ΌικΌνΌμικη άνάπτύξη 
κάι την πληρη 
άπάςχΌληςη κάι 
άξιΌπρεπη εργάςιά 
γιά ΌλΌύς.

«άξιΌπρεπης εργάςιά»...

τι ςημάινει;

εινάι δικάιωμά τΌύ κάθε 
άνθρωπΌύ μιά άςφάλης,  

δικάιά άμειβΌμενη εργάςιά

Όι επιχειρηςεις πρεπει νά 
χρηςιμΌπΌιΌύν ύπεύθύνά 

τΌύς φύςικΌύς πΌρΌύς

δεν πρεπει κάνεις νά εξάιρειτάι 
άπΌ τις εύκάιριες ςτην εργάςιά

μειωςη της άνεργιάς  
με τη βελτιωςη της εκπάιδεύςης

νά εξάλειφθει κάθε μΌρφη 
πάιδικης εργάςιάς, ύπΌχρεωτικης 

εργάςιάς κάι δΌύλειάς

νά μπΌρει Ό κάθε ενάς 
νά επωφελειτάι άπΌ μιά 
άνάπτύςςΌμενη ΌικΌνΌμιά.

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 9: 
ΒιόΜηχανια, καινότόΜια 
και ΥΠόδόΜεΣ

κάι νά εξάςφάλιςΌύμε γιά ΌλΌύς 
φθηνη πρΌςβάςη ςτΌ διάδικτύΌ

νά εξάςφάλιςΌύμε 
πως Όι επιχειρηςεις 
εχΌύν πρΌςβάςη ςτην 

τεχνΌλΌγιά 

νά θεςπιςΌύμε τη 
βιωςιμη άνάπτύξη 

ςτη βιΌμηχάνιά

βιΌμηχάνιά

μπΌρΌύμε νά 
βελτιωςΌύμε τις 

ύπΌδΌμες μάς

πρεπει ΌλΌι μάς νά επικΌινωνΌύμε μετάξύ μάς ετςι άς δΌύλεψΌύμε ςτην  
κάτεύθύνςη των κάινΌτΌμων λύςεων

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ

ΌικΌδΌμΌύμε άνθεκτικες ύπΌδΌμες, πρΌάγΌύμε 
την άνΌιχτη κάι βιωςιμη βιΌμηχάνΌπΌιηςη κάι 
ενθάρρύνΌύμε την κάινΌτΌμιά.



ΣτόχόΣ 10: 
λιγότερεΣ ανιΣότητεΣ -  
όικόνόΜικη αναΠτΥξη
μειωνΌύμε την άνιςΌτητά εντΌς  
κάι μετάξύ των χωρων

τά άνθρωπινά δικάιωμάτά γιά ΌλΌύς τΌύς 
άνθρωπΌύς πρεπει νά πρΌςτάτεύΌντάι 

κάι νά γινΌντάι ςεβάςτά.

πρεπει νά 
εξάςφάλιςΌύμε:

1. Όι άνθρωπΌι πΌύ ζΌύν ςε 
ςύνθηκες φτωχειάς πρεπει νά 

εχΌύν πρΌςβάςη κάι ύπΌςτηριξη 
ςτην ΌικΌνΌμικη άνάπτύξη

2. Όι νΌμΌι κάι η εφάρμΌγη τΌύς δεν πρεπει 
νά κάνΌύν διάκριςεις

(εκπρΌςωπηςη 
ςτά κΌινά)

3. Όι εύάλωτες Όμάδες πρεπει 
νά πρΌςτάτεύΌντάι

 (ιςες εύκάιριες 
& δικάιωμάτά)

(κάλως ηρθάτε! 
εχετε 

δικάιωμάτά!)

4. Όι άνθρωπΌι πΌύ φεύγΌύν άπΌ μιά χωρά γιά νά πάνε 
νά εργάςτΌύν ςε μιά άλλη πρεπει νά πρΌςτάτεύΌντάι 

άπΌ τΌ νΌμΌ

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 11: 
ΒιώΣιΜεΣ ΠόλειΣ-κόινότητεΣ
δημιΌύργΌύμε άςφάλεις, πρΌςάρμΌςτικες βιωςιμες 
πΌλεις κάι άνθρωπινΌύς ΌικιςμΌύς, 
χωρις άπΌκλειςμΌύς

πρεπει νά εξάςφάλιςΌύμε πως Όι πΌλεις 
μάς κάι Όι κΌινΌτητες μεςά ςε άύτες εινάι 
άνΌικτες, βιωςιμες κάι χωρις κινδύνΌύς.

...με ςωςτη διάχειριςη των 
άπΌρριμμάτων κάι της 
κάθάρΌτητάς τΌύ άερά.

Ό κάθε πΌλιτης πρεπει νά 
εχει πρΌςβάςη ςε πΌιΌτικες 

ςύνθηκες διάβιωςης κάι ςτις 
βάςικες ύπηρεςιες...

πρεπει ΌλΌι μάς νά 
ενδιάφερΌμάςτε γιά την 

κάλύτερεύςη των πΌλεων μάς...

...πρΌςτάτεύΌντάς τΌ 
περιβάλλΌν κάι την πνεύμάτικη 

μάς κληρΌνΌμιά.

πρεπει νά ύπάρχΌύν άςφάλεις 
Όργάνωμενες ςύγκΌινωνιες κάι 

νά ςιγΌύρεύτΌύμε πως  
Όι πΌλεις μάς...

... εινάι άςφάλεις άπΌ τΌν 
κινδύνΌ των φύςικων 
κάτάςτρΌφων κάι τις 
κλιμάτικες άλλάγες.

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



ΣτόχόΣ 12: 
ΥΠεΥθΥνη καταναλώΣη και 
Παραγώγη
διάςφάλιζΌύμε τη βιωςιμη κάτάνάλωςη 
κάι μεθΌδΌύς πάράγωγης

πρεπει νά ςιγΌύρεύτΌύμε πως η διάδικάςιά πάράγωγης άπΌ τΌν 
πάράγωγΌ ςτΌν κάτάνάλωτη δε βλάπτει τΌ φύςικΌ περιβάλλΌν 

κάι δεν τΌ επιβάρύνει με βλάβερά άπΌβλητά.

γι’άύτΌ Όι 
επιχειρηςεις πρεπει 
νά εινάι άνΌικτες ως 

πρΌς τις πΌλιτικες 
πΌύ εφάρμΌζΌύν

πρεπει νά ειμάςτε 
πρΌςηλωμενΌι ςτις 

διεθνεις μάς δεςμεύςεις 
γιά τά επικινδύνά χημικά 

άπΌβλητά

πρεπει νά μειωςΌύμε 
τά άπΌβλητά 
των τρΌφων ...

... κάι νά κράτάμε τΌύς πΌλιτες 
ςύνεχως επάρκως ενημερωμενΌύς 

γιά την άνάκύκλωςη

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



τΌ κλιμά πάντά 
άλλάζει με φύςικΌ 
τρΌπΌ ςτην πάρΌδΌ 
τΌύ χρΌνΌύ, άλλά 
τά τελεύτάιά 
200 χρΌνιά η 
άνθρωπινη 
πάρεμβάςη ειχε 
επάνω τΌύ πΌλύ 
κάκη επιδράςη 

κά
τά

ςτ
ρΌ

φη
  

τη
ς 

ςτ
Όιβ

άδ
άς

 

τΌ
ύ 

ΌζΌ
ντΌ

ς 

διΌξειδιΌ τΌύ 
άνθράκά ςτην 
άτμΌςφάιρά

ύπερθερμάνςη 
τΌύ πλάνητη

άνάλάμβάνΌύμε άμεςη δράςη γιά την 
κάτάπΌλεμηςη της  κλιμάτικης άλλάγης  
κάι των ςύνεπειων της

ΣτόχόΣ 13: 
δραΣη για τό κλιΜα

Όλά τά εθνη πρεπει νά ςύνεργάςτΌύν γιά νά 
μετριάςΌύμε την κλιμάτικη άλλάγη κάι τις ςύνεπειες 

της πρΌς ΌφελΌς Όλων των άνθρωπων ςε κάθε 
ςημειΌ τΌύ πλάνητη

πάρΌλΌ τις δράςεις κάι 
τις διεθνεις ςύμφωνιες 

πΌύ εχΌύν ληφθει...

... γιά τΌ κλιμά κάι τη ςωτηριά τΌύ 
θά περάςΌύν δεκάετιες μεχρι νά τΌ 
κάτάςτηςΌύμε άςφάλες. ετςι πρεπει 

νά ειμάςτε πρΌετΌιμάςμενΌι γιά 
φύςικες κάτάςτρΌφες κάι άπΌτΌμες 

άλλάγες τΌύ κάιρΌύ.

ΑΠΟ ΤΗ: ΜΑΡΓΚΡΙΤ ΝΤΕ ΧΙΡ



πρΌςτάτεύΌύμε κάι χρηςιμΌπΌιΌύμε με βιωςιμΌ 
τρΌπΌ τΌύς ωκεάνΌύς, τις θάλάςςες κάι τΌύς 
θάλάςςιΌύς πΌρΌύς γιά βιωςιμη άνάπτύξη

ΣτόχόΣ 14: 
Ζώη Στό νερό

1. νά μειωςΌύμε κάι νά 
άπΌτρεψΌύμε τη μΌλύνςη τΌύ 

πλάνητη μάς

2. νά πρΌςτάτεύΌύμε τά       
                       ΌικΌςύςτημάτά 

τΌ μεγάλύτερΌ μερΌς τΌύ πλάνητη μάς 
κάλύπτετάι άπΌ νερΌ. νά τι πρεπει νά 

κάνΌύμε γιά νά πρΌςτάτεψΌύμε τις 
θάλάςςες μάς: 

3. νά άπάγΌρεύθει εντελως 
η ύπεράλιειά κάι η πάράνΌμη 

άλιειά

4. νά βΌηθηςΌύμε τΌύς άλιεις 
νά άνάπτύξΌύν βιωςιμες 

πράκτικες άλιειάς

5. με τη διεθνη επιςτημΌνικη 
ςύνεργάςιά νά βελτιωςΌύμε 
τις τεχνικες γιά νά μειωθει 
Ό κινδύνΌς κάτάςτρΌφης των 

θάλάςςων

6. νά θεςπιςτΌύν άύςτηρΌι 
διεθνεις νΌμΌι γιά την πρΌςτάςιά          
                                        των θάλάςςων.
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πρΌωθΌύμε τη βιωςιμη χρηςη των χερςάιων 
ΌικΌςύςτημάτων κάι δάςων, κάτάπΌλεμΌύμε 
την ερημΌπΌιηςη, άνάςτρεφΌύμε την ύπΌβάθμιςη  
τΌύ εδάφΌύς κάι της βιΌπΌικιλΌτητάς. 

ΣτόχόΣ 15: 
Ζώη Στη Στερια

ως μερΌς τΌύ ΌικΌςύςτημάτΌς κάι Όι ιδιΌι 
πρεπει νά πρΌςτάτεύΌύμε τΌ φύτικΌ κάι ζωικΌ 

περιβάλλΌν.

νά μειωςΌύμε την 
άπΌδάςωςη νά πΌλεμηςΌύμε 

την ερημΌπΌιηςη

νά 
πρΌςτάτεύςΌύμε 

τά 
ΌικΌςύςτημάτά

νά ενιςχύςΌύμε τΌ 
άπΌδύνάμωμενΌ 

εδάφΌς

νά εξάλειψΌύμε τις άπειλες 
ςτά πρΌςτάτεύΌμενά ειδη

κάι νά πρΌςτάτεύςΌύμε 
τη βιΌπΌικιλΌτητά! 
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πρΌάγΌύμε τις ειρηνικες κάι χωρις άπΌκλειςμΌύς 
κΌινωνιες, πάρεχΌύμε πρΌςβάςη ςτη δικάιΌςύνη 
γιά ΌλΌύς κάι ΌικΌδΌμΌύμε άπΌτελεςμάτικΌύς 
θεςμΌύς ςε Όλά τά επιπεδά.

ΣτόχόΣ 16: 
ειρηνη, δικαιόΣΥνη και 
ιΣχΥρόι θεΣΜόι

πΌλλΌι άνθρωπΌι ζΌύν ςε κάτάςτάςεις 
πΌλεμων κάι βιάς. νά λΌιπΌν τι μπΌρΌύμε 

νά κάνΌύμε γι’άύτΌ.

1. νά εξάλειψΌύμε κάθε μΌρφη βιάς 2. ιδιάιτερά της βιάς ενάντιά 
ςτά πάιδιά

3. νά εξάςφάλιςΌύμε πιςτΌπΌιητικά 
γεννηςης κάι τάύτΌτητες γιά ΌλΌύς

4. νά εξάςφάλιςΌύμε τΌ δικάιωμά της 
πρΌςβάςης ςτη δικάιΌςύνη κάι ςτη 

νΌμικη πληρΌφΌρηςη γιά ΌλΌύς

5. νά κάτάπΌλεμηςΌύμε τΌ 
εγκλημά κάι τη διάφθΌρά

6. νά ενδύνάμωςΌύμε την 
εμπιςτΌςύνη ςτΌύς θεςμΌύς
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ΣτόχόΣ 17: 
ΣΥνεργαΣια για τόΥΣ ΣτόχόΥΣ
ενιςχύΌύμε τά μεςά εφάρμΌγης κάι άνάνεωνΌύμε 
την πάγκΌςμιά ςύνεργάςιά γιά τη βιωςιμη 
άνάπτύξη

πρεπει νά ςιγΌύρεύτΌύμε πως θά τά κάτάφερΌύμε νά πετύχΌύμε 
τΌύς ςτΌχΌύς μεχρι τΌ 2030!

Όι ςτΌχΌι πρεπει νά 
ςύμπεριληφθΌύν ςτά 

ςχεδιά κάθε χωράς

πΌλιτικες 

κάι νΌμΌι  

πάνω ςτΌύς  

17 ςτΌχΌύς

Όλες Όι χωρες πρεπει 
νά δΌύλεψΌύν μάζι 

γιά την επιτύχιά των 
ςτΌχων

Όι κύβερνηςεις πρεπει νά 
δΌύλεψΌύν μάζι με τΌύς 
πΌλιτες τΌύς -Όλων των 
ηλικιων- γιά νά κάνΌύν 

βημάτά πρΌς την ΌλΌκληρωςη 
των ςτΌχων

τΌ νά ςύμμετεχεις  
ςτά κΌινά κάι νά βΌηθηςεις 

ΌργάνιςμΌύς πΌύ εργάζΌντάι γιά 
τΌύς πάγκΌςμιΌύς ςτΌχΌύς εινάι 

μιά κάλη άρχη.
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μά τι 
μπΌρΌύμε 

νά κάνΌύμε 
εμεις; 

δεν ειμάςτε 
η κύβερνηςη 
Ή κάπΌιΌς 

ΌργάνιςμΌς.

τΌ ςπΌύδάιΌτερΌ 
εινάι πως ΌλΌι 

μάς βριςκΌμάςτε 
ςτην ιδιά πλεύρά!

ςκεψΌύ μιλά

ΌνειρεψΌύ γράψε

ζωγράφιςε
δράςε! 
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τι ΜΠόρειΣ να κανειΣ!


