Migrace může být efektivním
nástrojem ke snižování
chudoby migrantů a jejich
rodin a může významně
přispívat k rozvoji v zemích
původu i zemích cílových.

Nejistota v dostupnosti
jídla může být významným
faktorem k rozhodnutí pro
migraci jednotlivců a celých
rodin.

Starost o zdraví
a zabezpečení základních
podmínek pro život migrantů
jsou předpokladem sociálního
a ekonomického rozvoje.

Migrace může přispět
k posilování postavení žen
a dívek. Migrující ženy a dívky
jsou ale zároveň zvlášť
zranitelné, co se týče násilí
a sexuálního zneužívání.

Nedostatek vody ohrožuje
zdraví, životní standard
a dostupnost potravin.
Všechny tyto faktory mohou
ovlivnit rozhodnutí pro
migraci.

Migrace, rozvoj
a cíle udržitelného
rozvoje (SDGs)

Levná a čistá řešení mohou
přispět k zabezpečení lidí,
kteří byli nuceni opustit
domov a žijí s omezeným
přístupem nebo úplně bez
přístupu k elektřině.

Projekty jsou financovány
z prostředků Evropské unie

Migranti mohou přenášet
cenné znalosti a dovednosti
v oblasti technologií, rozvoje,
výzkumu a inovací do
cílových zemí i do zemí svého
původu.

Efektivní politika pro
migraci má zásadní význam
pro udržení migrace
v bezpečných mezích řízené
a legální migrace.

Migrace se může potenciálně
stát adaptační strategií
a cestou k budování
odolnosti.

Ochrana mořských
a pobřežních ekosystémů
a diverzifikace příležitostí
pro místní komunity, jejichž
živobytí je závislé na zdrojích
moře, může fungovat
jako prevence nuceného
vysídlování a migrace.

Úspěšné řízení a usměrňování migrace
přispěje k naplňování všech 17 cílů
udržitelného rozvoje (Sustainable
Development Goals – SDGs), přijatých
členskými státy Organizace spojených národů
(OSN). Předpokladem pro využití rozvojového
potenciálu migrace je globální partnerství
a spolupráce všech zemí.

Odlesňování, degradace
půd, desertifikace a ubývání
biodiverzity mají významný
dopad na komunity, jejichž
živobytí závisí na přírodních
zdrojích a mohou se stát
hnacím motorem pro migraci.

Silné, transparentní
a odpovědné instituce
a rovnoprávný přístup ke
spravedlnosti jsou důležité
pro ochranu práv migrantů.

Vzdělání umožňuje
dětem migrantů sociální
a ekonomickou integraci
a zlepšuje jejich šance na
lepší život v dospělosti.

Solidní práce a bezpečné
pracovní prostředí pro
migranty jsou předpokladem
pro jejich produktivní
zařazení do společnosti
a jejich příspěvek
k ekonomickému růstu.

Migranti pomáhají rozvoji
měst, která se i díky nim
stávají úspěšnými centry
ekonomiky a života.

Podpora udržitelné spotřeby
a výroby může přispět
k ochraně migrujících dělníků
před vykořisťováním.

Včasná, spolehlivá
a porovnatelná data o migraci
přispívají k přijímání politik,
které řeší migrační aspekty
cílů SDGs.

