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budoucnost, kterou chceme



„Rio+20 bude jedním 
z nejvýznamnějších světových 
setkání věnovaných problematice 
udržitelného rozvoje v naší 
době. V Riu musí být naše vize 
zcela jasná: udržitelná zelená 
ekonomika, která chrání 
zdravé životní prostředí 
a zároveň přispívá k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí 
prostřednictvím 
růstu příjmů, 
zjišťování solidních 
pracovních 
příležitostí 
a vymýcení 
chudoby.“ 

generální tajemník OSN 
Pan Ki-mun



Rio+20 je zkrácené označení konference OSN 
o udržitelném rozvoji, která se bude konat 
v brazilském Riu de Janeiro v červnu 2012. 
Konference je historickou příležitostí k vytýčení 
cesty k bezpečnějšímu, spravedlivějšímu, čistšímu, 
zelenějšímu a lépe prosperujícímu světu pro všechny. 

Dvacet let po Summitu Země v Riu v roce 1992, 
kde zúčastněné státy přijaly Agendu 21 – plán 
na přehodnocení ekonomického růstu, posílení 
sociální spravedlnosti a zajištění ochrany životního 
prostředí, svolává OSN do Ria znovu vlády, 
mezinárodní instituce a další významné aktéry.  
Mají se dohodnout na souboru inteligentních 
opatření, která pomohou snížit chudobu a zároveň 
podpoří vytváření solidních pracovních příležitostí, 
čisté zdroje energie a udržitelnější a spravedlivější 
využívání zdrojů. 

Rio+20 je příležitostí zlepšit podmínky k životu 
na Zemi, odstranit chudobu a zastavit ničení životního 
prostředí. Mělo by se stát mostem do budoucnosti.

Udržitelný rozvoj je „rozvoj, který naplňuje  
současné potřeby aniž by ohrožoval schopnost 
příštích generací uspokojovat své vlastní potřeby.“ 

  Komise vedená Gro Harlem Brundtlandovou 
(Brundtland Commission 1987)
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Co je Rio+20?

 1 Agenda 21 vymezuje devět nejdůležitějších skupin: ženy, 
děti a mládež, původní (domorodé) obyvatelstvo, nevládní 
organizace, místní orgány veřejné správy, pracovníci a odbory, 
podnikání a průmysl, vědecká a odborná obec, zemědělci. 



Foto: OSN

Polovina lidstva dnes žije ve městech.  
Do dvaceti let v nich bude žít téměř 
60 procent populace, tedy pět miliard lidí.  
(Zdroj: UN-HABITAT) 



► Na světě nyní žije 7 miliard lidí — do roku 2050 nás 
bude 9 miliard. 

► Každý pátý člověk – tedy celkem 1,4 miliardy lidí – 
má v současnosti na živobytí 1,25 USD na den nebo 
ještě méně. 

► Jedna a půl miliardy lidí nemá přístup k elektřině. 
Dvě a půl miliardy lidí nemá toaletu. A téměř jedna 
miliarda lidí každý den hladoví. 

► Emise skleníkových plynů dále stoupají. Pokud 
něco neuděláme se změnou klimatu, více než třetina 
všech známých druhů organismů může vyhynout. 

► Máme-li příštím generacím zanechat svět, 
ve  kterém lze žít, musíme se na problém rozsáhlé 
chudoby a ničení životního prostředí zaměřit už dnes. 

► Pokud se nám nepodaří odpovídajícím způsobem 
tyto zásadní problémy vyřešit nyní, bude nás to 
v budoucnu stát daleko více, včetně nárůstu chudoby, 
nestability a zničené planety. 

► Rio+20 je příležitostí uvažovat globálně, abychom 
všichni mohli jednat lokálně pro zajištění společné 
budoucnosti. 

„Udržitelný rozvoj není jen jednou z možností! Je to 
jediná cesta k důstojnému životu pro všechny na této 
jediné planetě. Rio+20 je pro naši generaci příležitostí 
touto cestou se vydat.“ 

Sha Zukang, 
generální tajemník konference Rio+20

Proč potřebujeme   
  Rio+20?



Řešení otázek udržitelného rozvoje – jako např. 
problémů týkajících se měst, energií, vody, potravin 
či ekosystémů – jsou známa.  

Na konferenci Rio+20 budou státy hledat způsoby,  
jak tato řešení naplnit, a to pomocí následujících 
opatření:  

Jakými otázkami 
se bude Rio+20 
zabývat? 

Solární panely generují elektřinu pro 
domácnost mongolské rodiny.

Rybáři poblíž města Dar es Salaam 
v Tanzánii.
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► přechod k zelené ekonomice 
a vymýcení chudoby. 

► ochrana oceánů před nadměrným 
rybolovem, ničením mořských 
ekosystémů a nepříznivými účinky 
změny klimatu.

► zlepšování podmínek k životu 
ve městech.

► podpora využívání obnovitelných 
zdrojů energie, které mohou výrazně 
snížit emise uhlíku i znečištění 
ovzduší a současně podporovat 
hospodářský růst. 

Železniční koridor 
v jihokorejském Soulu.

Větrná farma poblíž  
dánského pobřeží.
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Vysychající řeka v Nigeru. 

Tropický les v Libérii.

► zlepšování hospodaření s lesy 
- snížení odlesňování o polovinu 
do roku 2030 by mohlo zabránit 
vzniku škod v odhadované výši 
3,7 biliónu USD způsobených změnou 
klimatu v důsledku emisí skleníkových 
plynů. V to není započítána hodnota 
pracovních míst a příjmů, biologické 
rozmanitosti, čisté vody a léčivých 
přípravků, jež lesy poskytují. 

► zlepšování ochrany a hospodaření 
se zdroji vody ve prospěch rozvoje 
a zároveň proti rozšiřování pouští. 

„Program udržitelného rozvoje 
je programem 21. století.“

generální  tajemník OSN
Pan Ki-mun
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Za poslední dvě desetiletí najdeme řadu příkladů úspěšnosti 
udržitelného rozvoje v oblastech jako je energetika, zemědělství 
nebo urbanismus:

► Inovativní finanční mechanismy podnítily v Keni investice 
do obnovitelných zdrojů energie. V důsledku to znamenalo 
nabídku práce a růst příjmů.

► Strategie nízkouhlíkového růstu založená na rozvoji 
obnovitelných zdrojů energie vedla v Číně ke vzniku nových 
pracovních míst, růstu příjmů a finančních zdrojů pro slibně 
se rozvíjející nízkouhlíkový průmysl.

► Přechod k organickému zemědělství přinesl v Ugandě 
zisky drobným farmářům a prospěch celé ekonomice, lidem 
i životnímu prostředí.

► V brazilském Sao Paulu byl realizován projekt v rámci 
mechanismu čistého rozvoje, díky němuž se ze dvou největších 
městských smetišť staly udržitelné skládky. V období let 2004 
až 2011 zabránily vypuštění 325 tisíc tun metanu do ovzduší. 
Ten byl totiž využit k výrobě více než jednoho milionu 
megawattů elektrické energie.

► V Nepálu přispělo udržitelné komunitní lesnictví k obnově lesů, 
jichž po celá 90. léta minulého století ubývalo. 

► V Kanadě propaguje známka EcoLogo, jeden z nejrespekto-
vanějších severoamerických certifikátů ekologičnosti, tisíce 
výrobků, které vyhovují nejpřísnějším environmentálním normám.

► Ve Francii vzniklo v letech 2006-2008 v zelených odvětvích 
na 90 tisíc nových pracovních míst, především v oblastech 
energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. . 

► Haitská iniciativa Côte Sud na obnovu a udržitelný rozvoj 
vážně poškozené půdy přinese prospěch více než 200 tisícům 
obyvatel.. 

Funguje  
        udržitelný rozvoj?



Závod elektromobilů v Ženevě. 
Doprava bude jedním z hlavních  
tahounů rostoucí světové 
poptávky po energiích. Jedná se  
o odvětví s největší spotřebou energie 
v rozvinutých zemích. V rozvojových 
zemích patří co do spotřeby energie  
mezi ty nejrychleji rostoucí. 
(Zdroj: DESA)
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Do Ria se na konci května a začátku června 
2012 sjedou tisíce účastníků zastupujících vlády 
jednotlivých zemí, soukromý sektor, nevládní 
organizace a další zainteresované strany, aby 
prosazovali další posun směrem k udržitelnému 
rozvoji. 

Souběžně s oficiálními akcemi bude probíhat řada 
doprovodných podniků, výstav, prezentací, jichž se 
bude účastnit široká škála partnerů. 

Oficiální diskuse se zaměří na dvě hlavní témata:  
1. jak vybudovat zelenou ekonomiku umožňující 
dosáhnout udržitelného rozvoje a pomoci lidem 
zbavit se chudoby, včetně zajištění podpory pro 
rozvojové země, která jim umožní rozvoj šetrný 
k životnímu prostředí; 
2. jak zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti 
udržitelného rozvoje. 

Očekává se, že vlády zúčastněných států přijmou 
jasná a cílená praktická opatření pro realizaci 
udržitelného rozvoje na základě mnoha příkladů 
úspěchu, jichž jsme byli během posledních 20 let 
svědky. 

Co se stane na
   konferenci Rio+20?
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Rio+20 je výsledkem společného úsilí celého systému 
Organizace spojených národů. Zvláštní sekretariát 
odpovídá za koordinaci a usnadňuje zapojení všech 
orgánů OSN do přípravného procesu. 

Sekretariát konference Rio+20 je začleněn do odboru 
OSN pro ekonomické a sociální záležitosti (DESA) 
a v jeho čele stojí generální tajemník konference 
Sha Zukang. K dispozici má dva koordinátory: 
Elizabeth Thompsonovou (bývalá ministryně 
životního prostředí Barbadosu) a velvyslance Brice 
Lalondea (bývalý ministr životního prostředí Francie). 

Přípravný proces řídí jedenáctičlenný výbor tvořený 
velvyslanci při OSN ze všech regionů světa. 

Brazílie jako hostitelská země odpovídá za logistickou 
přípravu přímo v místě konání konference. 

  Jak je zajištěna     
  organizace
  konference Rio+20?
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KONTAKTy

Sekretariát 
konference Rio+20: 
unscd2012@un.org

Pro média:: 
Odbor OSN pro 
poskytování informací 
veřejnosti
mediainfo@un.org

www.uncsd2012.org/rio20 
www.un.org/en/sustainablefuture

„Po celém světě musí být 
základem trvalého míru 
udržitelný rozvoj. Proto 
jsem řekl, že programem 
pro 21. století je program 
udržitelného rozvoje.“

generální tajemník OSN  
Pan Ki-mun
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