Kui palju raha me vajame?

alandamist, AIDSi ja muude epideemiatega võitlemist ning ülemaailmse arengupartnerluse
edendamist.

Kasulik teave
Inimarengu aruanded:
http://hdr.undp.org/en/
Stockholmi Rahvusvaheline
Rahu-uuringute Instituut (SIPRI): http:// www.sipri.org/
Kolmanda Maailma Instituut:
http://www.item.org.uy/eng/
index.php
Aastatuhande arengueesmärkide kohta saab lisateavet
aadressilt
http://www.un.org/millenniumgoals.

Teadmiseks
Siin kasutatud aastatuhande
arengueesmärkide ikoonid
loodi algselt Brasiilias toimunud
tutvustuskampaania tarbeks.

Aastatuhande arengueesmärkide kokkuvõte
Eesmärk 1: kaotada maailmast äärmine vaesus ja nälg.
• Vähendada poole võrra nende inimeste arvu, kelle elatis on väiksem kui 1 USA dollar
päevas.
• Tagada naistele, meestele ja noortele töötamisvõimalused.
• Vähendada poole võrra nende inimeste arvu, kes on näljas.
Eesmärk 2: tagada algharidus kõigile maailmas.
• Tagada, et aastaks 2015 saavad kõik lapsed, nii tüdrukud kui ka poisid, omandada
alghariduse.
Eesmärk 3: toetada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi.
• Kõrvaldada sooline ebavõrdsus alg- ja keskhariduses soovitatavalt 2005. aastaks
ning kõigil haridustasemetel 2015. aastaks.
Eesmärk 4: vähendada laste suremust.
• Vähendada ajavahemikus 1990–2015 alla viie aastaste laste suremust kahe
kolmandiku võrra.
Eesmärk 5: parandada emade tervist.
• Vähendada ajavahemikus 1990–2015 sünnitusel või selle tagajärjel surevate naiste
arvu kolme neljandiku võrra.
• Saavutada 2015. aastaks reproduktiivtervishoiu üldine kättesaadavus.
Eesmärk 6: võidelda HIV/AIDSi, malaaria ja teiste haigustega.
• Peatada HIV/AIDSi levik 2015. aastaks ja hakata seda vähendama.
• Tagada 2010. aastaks HIV/AIDSi ravi kättesaadavus kõigile, kes seda vajavad.
• Peatada malaaria ja teiste levinumate haiguste levik 2015. aastaks ja hakata seda
vähendama.
Eesmärk 7: tagada looduskeskkonna püsivus.
• Kaasata jätkusuutliku arengu põhimõtted riikide poliitikasse ja lõpetada loodusressursside mittejätkusuutlik kasutamine.
• Saavutada 2010. aastaks elurikkuse vähenemiskiiruse oluline aeglustumine.
• Vähendada 2015. aastaks poole võrra nende inimeste arvu, kellel ei ole ligipääsu
puhtale joogiveele.
• Parandada 2020. aastaks vähemalt 100 miljoni slummides elava inimese elukeskkonda.
Eesmärk 8: luua ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks.
• Arendada edasi avatud, reeglitel põhinevat, ennustatavalt toimivat ja mittediskrimineerivat kaubandus- ja finantssüsteemi.
• Pöörata erilist tähelepanu vähimarenenud maade erivajadustele.
• Pöörata erilist tähelepanu maasulus ja väikesaartel asuvate arengumaade erivajadustele.
• Tegeleda kõikehõlmavalt arengumaade võlaprobleemidega, võttes kasutusele riiklikke ja
rahvusvahelisi meetmeid, et tagada võla tagasimaksmine pikemas perspektiivis.
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