Tworzenie sprawiedliwych miast:
Włączanie Agendy 2030 do lokalnych polityk
w czasach wielkich migracji i przepływu uchodźców

Wznowienie kampanii międzynarodowej z
filmem dokumentalnym w serwisie WWW „Agenda 2030
w naszych miastach”
10 grudnia 2020, Dzień Praw Człowieka
Informacja prasowa
10 grudnia 2020 roku, z okazji Dnia Praw Człowieka, projekt Tworzenie sprawiedliwych miast
ogłasza wznowienie międzynarodowej kampanii projektu, mającej na celu zwiększenie
świadomości na temat Agendy 2030. Dzięki przedłużeniu czasu trwania projektu o dodatkowe
6 miesięcy, za zgodą Komisji Europejskiej, projekt zostanie zakończony do 30 czerwca 2021 r.
Ma to wspomóc realizację działań, wydarzeń i inicjatyw projektowych, które zostały zawieszone
lub przełożone z powodu kryzysu pandemicznego i jego niszczycielskich skutków na poziomie
globalnym. Dzięki ogólnoeuropejskiemu partnerstwu z udziałem wielu interesariuszy, projekt
zwiększy świadomość i aktywnie zaangażuje lokalnych decydentów, urzędników, organizacje
oddolne i obywateli w lokalizowaniu celów zrównoważonego rozwoju w 8 krajach europejskich
i 2 krajach partnerskich UE. Projektowe działania promują kluczową rolę samorządów w realizacji
nowych celów, torując drogę do realizowania Agendy 2030 na poziomie lokalnym i tworzenia
dokumentów strategicznych.
Międzynarodowa kampania Shaping Fair Cities rozpoczęła się rok temu w symbolicznym dniu
25 września 2019 r., w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ i zostanie wznowiona 10 grudnia
2020 r., w dzień uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Było to jedno z pierwszych,
głównych osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych. Globalne cele Agendy 2030 są ze sobą
powiązane, a kwestie praw człowieka nabierają szczególnego znaczenia w czasach globalnego
kryzysu pandemicznego. Wdrażanie Agendy 2030 na szczeblu lokalnym ma kluczowe znaczenie dla
stawienia czoła negatywnym skutkom pandemii na życie ludzkie na wszystkich poziomach, na życie
i prawa ludzi, zwłaszcza w odniesieniu do migrantów oraz uchodźców.
Dzieląc się niektórymi z najważniejszych wyników projektu, międzynarodowa kampania ma na celu
promocję wypracowanych efektów - określonych narzędzi stworzonych przez wszystkich
partnerów projekt, instytucje i innych podwykonawców w celu informowania, edukowania
i podnoszenia świadomości obywateli i innych celów w zakresie globalnych celów Agendy 2030,
ze szczególnym uwzględnieniem 5 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG 5, 11, 13, 16 i 17).
Pierwszym narzędziem cyfrowym, gotowym do rozpowszechnienia w Internecie jest film
dokumentalny „Agenda 2030 w naszych miastach”. Jego powstanie było koordynowane przez
lidera projektu z włoskiego regionu Emilia Romagna. Film powstał we współpracy ze wszystkimi
partnerami, a jego oficjalna premiera jest przewidziana na 10 grudnia 2020 r.

Hashtagi używane do celów kampanii: #inourcities, #2030Agenda, #strongertogether,
#distantbutunited
Film obrazuje ideę międzynarodowego i wielostronnego partnerstwa w ramach projektu
Tworzenie sprawiedliwych miast. Pokazuje on realizację globalnych celów na poziomie lokalnym.
Film dokumentalny składa się z 60 filmów i 300 zdjęć z 9 miast UE, a w przyszłym roku zostanie
wzbogacony o kolejne materiały z innych lokalizacji. Decyzja o stworzeniu filmu dokumentalnego
pokazywanego w sieci jest uzasadniona przekazem, mającym na celu podnoszenie świadomości
i zachęcanie do większego zaangażowania obywateli w sprawy, które często są postrzegane jako
odległe. Sposób, w jaki narracja w dokumencie internetowym odnosi się do rzeczywistości,
pozwala na różne stopnie interaktywności, na przykład możliwość wyboru filtrów do nawigacji
po treści, wybieranie określonych terytoriów i instytucji partnerskich, badanie zagadnień
związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju w różnych krajach, a także dostęp do różnych
materiałów (wideo, zdjęcia, infografiki). Dokumentacja internetowa jest również przydatna do
celów szkoleniowych, wzmacniania poczucia sprawczości i podnoszenia świadomości.
Kampania będzie również promować różne działania prowadzone przez partnerów oraz ich
rezultaty. Szczególnym efektem prac projektowych jest powstanie trzech narzędzi cyfrowych
oprócz wyżej wymienionego dokumentu internetowego:
- Platforma do nauki dobrych praktyk oraz jej narzędzie e-learningowe z oryginalnymi 8
modułami wideo.
Jego powstawanie jest koordynowane przez rumuńskiego partnera BRCT Iasi.
To wielofunkcyjny instrument prezentujący zestaw dobrych praktyk w określonych obszarach
Agendy 2030. Zbiera on wszystkie materiały do nauki i narzędzia opracowane we wszystkich
językach używanych przez partnerów projektu w ramach działań. Platforma ta jest także
ośrodkiem informacji i usług służących do ciągłego uczenia się. Każda organizacja zajmująca się
aspektami lokalnego rozwoju może tu znaleźć inspirację i rozwiązania, by ulepszyć sposób
projektowania i wdrażania polityk publicznych w czterech obszarach SDG - SDG 5, 11, 13 i 16.
Nowe narzędzie e-learningowe jest w przygotowaniu i będzie zawierało wideo - prezentacje
przygotowane przez partnerów projektu: BRCT Iasi (Rumunia), UNIBO (Włochy), Women
Network (Włochy), Modena (Włochy), Vejle (Dania), Reggio Emilia (Włochy), WeWorld GVC
(Włochy) i RER (Włochy). Zadaniem wideo-prezentacji jest przekazanie grupie docelowej
jak najgłębszych spostrzeżeń na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju obecnych
w projekcie, a także przekazanie kluczowych pojęć i przydatnych informacji dotyczących
lokalizacji celów w konkretnym środowisku;
- Cyfrowe narzędzie na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i Migracji opracowane przez
Uniwersytet Boloński.
To serwis internetowy opracowany przez Alma Mater Studiorum (Wydział Nauk Społecznych
i Politycznych - kampus Forli) we współpracy z regionem Emilia Romagna. Będzie on działać
jako dynamiczna platforma gromadząca zasoby lokalne i krajowe w Europie i poza nią.
Ponieważ głównym celem projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast jest promowanie lokalnej
realizacji docelowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Celu 5 – równości płci, Celu 11 –
zrównoważonych miast i społeczności, Celu 13 – walki ze skutkami zmian klimatu oraz Celu 16 –
pokojowych i inkluzywnych społeczeństw wraz z odpowiednią polityką migracyjną , głównym

celem narzędzia cyfrowego jest przedstawienie lokalnym społecznościom migrantów przeglądu
wszystkich usług i możliwości, jakie oferuje im terytorium, na którym żyją, w zakresie
zatrudnienia, edukacji, kursów językowych, ośrodków recepcyjnych, pomocy językowej
i prawnej, opieki nad dziećmi, a także wzmocnienie pozycji kobiet. W ten sposób narzędzie
cyfrowe ma na celu nie pozostawianie nikogo w tyle na szczeblu lokalnym, jednocześnie
promując rozwój społeczeństw.
Wszystkie kluczowe produkty zostały opracowane we współpracy ze wszystkimi partnerami
projektu, przy zaangażowaniu instytucji regionalnych i gmin, władz lokalnych, urzędników,
organizacji oddolnych i obywateli, w sposób sprzyjający włączeniu, dzięki narzędziom
komunikacji online pomimo trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19.
Oficjalnym koordynatorem kampanii są: ROPS w Poznaniu – Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu (Polska) oraz WEWorld-GVC (Włochy), we współpracy z Regionem
Emilia-Romagna (Włochy), liderem projektu.
Pełna lista partnerów projektowych:
Koordynator: Regione Emilia-Romagna - Servizio Coordinamiento delle Politiche Europee,
Programmazione, Cooperazione e Valutazione (Włochy)
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Włochy)
Alicante (Hiszpania)
Bashkia Shkoder (Albania)
BRCT Iasi - Asociatia Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi Pentru Granita
Romania (Rumunia)
Falkoping (Szwecja)
Forlì (Włochy)
Generalitat Valenciana (Hiszpania)
Iasi (Rumunia)
Modena (Włochy)
Pemba (Mozambik)
Reggio Emilia (Włochy)
Split (Chorwacja)
Velje (Dania)
WeWorld-GVC (Włochy)
Women Network (Włochy)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Polska)
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