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Εισαγωγή
Αυτή η Πρόταση Νέων για μια Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη είναι αποτέλεσμα κοινών δυνάμεων
πολλών οργανισμών και παρουσιάζει μια αφήγηση του μέλλοντος που θέλουμε και της επείγουσας
διατομεακές μεταμόρφωσης που απαιτείται στη κοινωνία μας. Η πρόταση παρουσιάζει οράματα από
τη νεολαία, ιδίως τη υποεκπροσωπούμενη, για ένα κοινωνικά δίκαιο και οικολογικά υγιές μέλλον και
υπογραμμίζει τη δυναμική για την αλλαγή του συστήματος. Η πρόταση υποστηρίζεται από διαφορετικούς
συνασπισμούς, πρωτοβουλίες, οργανώσεις και κοινότητες, όπως πολλοί τους απασχολεί το νεοφιλελεύθερο
ρεύμα, αποικιακές, ρατσιστικές και καπιταλιστικές δυνάμεις στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε
ένα σημείο καμπής, όπου χρειαζόμαστε τολμηρά αιτήματα και συντονισμένες συλλογικές δράσεις για την
οικοδόμηση ενός δίκαιου, βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μέλλοντος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Η ώρα
για τολμηρές συλλογικές δράσεις για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για όλους είναι – ΤΩΡΑ!
Εκτιμούμε την ανάγκη για διασύνδεση και συνεργασία εντός και μεταξύ των κοινοτήτων, γενεών,
θεσμών, χωρών και τομέων. Η κλίμακα των διασταυρούμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε μπορεί
να αντιμετωπιστεί μόνο με ένα μεγάλο, τολμηρό και κοινό σχέδιο. Μικρές, αποσπασμένες, σταδιακές
αλλαγές δεν θα το ανακόψουν! Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ενιαίο μέτωπο
με ριζοσπαστικό όραμα για το μέλλον, ριζωμένο στην αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και φροντίδα για τις
κοινότητές μας και το περιβάλλον μας. Οι λύσεις πρέπει να είναι δίκαιες για όλους – χωρίς ρητορική μίσους,
ρατσισμό, σεξισμό, ξενοφοβία, λιτότητα και ικανότητα, και θα πρέπει να διαμορφωθούν κριτικά. Γι’ αυτό
δημιουργήσαμε αυτήν την Πρόταση Νέων, η οποία αναδεικνύει τις φωνές των ανθρώπων και τις φωνές
από αυτούς που έχουν φιμωθεί απελπισμένα από το σημερινό σύστημα. Χτίζουμε τα θεμέλια για τα κοινά
οράματα μεταξύ των νέων σε όλη την ήπειρο και παρουσιάζουμε κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις
πολιτικών που ενημερώθηκαν από τις βιωμένες εμπειρίες μας και τις φωνές των κοινοτήτων με τις οποίες
συνεργαζόμαστε και εκπροσωπούμε.
Για δύο χρόνια, συλλέγονταν οράματα από άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και αναπηρίες από ολόκληρη
την Ευρώπη και από όλα τα φύλα και τις σεξουαλικές προτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών,
των ανδρών, των διαφυλικών, των μη-δυαδικών και άλλων που δεν ορίζονται από κάποια κατηγορία. Τα
οράματα για ένα καλύτερο και μεταμορφωμένο μέλλον χωρίζονται ανάλογα με τη θεματική τους ενότητα
ως αρχές και συστάσεις πολιτικής. Αυτά δεν είναι καθολικά, αφού κάθε χώρα έχει διαφορετική αφετηρία
και διαφορετικά βήματα που πρέπει να κάνει για να μεταμορφωθεί προς το καλύτερο. Ωστόσο, η Πρόταση
Νέων μπορεί να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για αυτή τη διαδικασία και ως εναλλακτική λύση στην
Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. Θέλουμε μια δίκαιη Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη, που να βασίζεται σε
δίκαιες και ριζικές αλλαγές συστήματος και να ενσωματώνει τις φωνές από όλους τους ανθρώπους, όχι
μόνο από τους προνομιούχους.

2

3

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
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determination
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Οι αξίες είναι θεμελιώδεις πεποιθήσεις που καθοδηγούν και παρακινούν τις στάσεις και τις πράξεις μας
και μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τι είναι σημαντικό για εμάς. Οι αξίες περιγράφουν τις προσωπικές
ιδιότητες που επιλέγουμε να ενσαρκώσουμε, το είδος του ανθρώπου που θέλουμε να είμαστε, τον τρόπο με
τον οποίο συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους και την αλληλεπίδρασή μας με τον κόσμο
γύρω μας – παρέχουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς.
Οι κοινωνίες δίνουν προτεραιότητα σε ορισμένες αξίες και αυτές επηρεάζουν τις επιλογές που γίνονται,
από την υγειονομική περίθαλψη και τα εργασιακά δικαιώματα έως τη διαχείριση των πόρων. Αυτές οι
επιλογές έχουν μόνιμες επιπτώσεις στο μέλλον. Πριν αρχίσουμε να οραματιζόμαστε το μέλλον που θέλουμε
να δούμε, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τις αξίες που κατέχει ο καθένας μας. Για τις πιο κοινές και
κοινές αξίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας, που προσδιορίζονται μέσω της διαδικασίας συλλογικού
οραματισμού, δείτε στην επόμενη σελίδα.

solidarity

Ισότητα είναι η αναγνώριση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση αξία, αξίζουν αξιοπρέπεια, έχουν ίσα δικαιώματα
και ίση πρόσβαση σε πόρους, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων και των κονδυλίων.
Το όφελος από τη γνώση των κοινών μας αξιών είναι διπλό – πρώτον, όταν είμαστε ξεκάθαροι για τις
αξίες μας, μας προσφέρουν μια σταθερή και καθοδηγητική βάση, στην οποία μπορούμε να βασιστούμε σε
περιόδους κοινής μάχης και όταν πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Δεύτερον, μπορούν επίσης να
μας βοηθήσουν να ζήσουμε καλά και αυθεντικά. Το να καθοδηγούμαστε από αξίες μπορεί να μας δώσει
το θάρρος να αλλάξουμε τις καταστάσεις μαζί και να μας εμπνεύσει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που
είμαστε ή σε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Βασιζόμενοι στην επικοινωνία, τη συνεργασία, το σεβασμό και
την αναγνώριση των διαφορετικών μας αξιών, μπορούμε να εργαστούμε μαζί με αλληλεγγύη, πλάι πλάι, για
να πετύχουμε τη θετική αλλαγή που οραματιζόμαστε για το μέλλον.
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Οι αξίες και οι αρχές που ξεχωρίζουν περισσότερο από τη διαδικασία του συλλογικού οραματισμού είναι
η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η αγάπη και η ισότητα.
Η αλληλεγγύη διασφαλίζει ότι υπάρχει μια βαθιά και συνεπής δέσμευση για την κοινότητα με επίκεντρο
και μακροπρόθεσμη αλλαγή και βελτίωση. Μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές, αλλά ανεξάρτητα
από την αιτία και τις συνθήκες, οι βασικές αρχές της υποστήριξης, συνεργασίας και συνείδησης παραμένουν
οι ίδιες. Προερχόμαστε από διαφορετικά υπόβαθρα και έχουμε διαφορετικές εμπειρίες και κοσμοθεωρίες,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι είναι λιγότερο ικανοί από άλλους να συνεισφέρουν – όλοι έχουμε
πλεονεκτήματα και αδυναμίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική
κρίση με μια συλλογική, διασταυρούμενη προσέγγιση.
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Καθαρή ενέργεια

ΟΡΑΜΑ
1. Απανθρακοποίηση: Δράση για το κλίμα, Καθαρή Ενέργεια και Έξυπνη
Κινητικότητα

Απαιτούνται ριζικές αλλαγές για τη δραστική μείωση των εκπομπών CO2 και την απαλλαγή από τον
άνθρακα της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών. Η Νεολαία οραματίζεται
μια κοινωνία που βασίζεται στην αποανάπτυξη, όπου τα ορυκτά καύσιμα απαγορεύονται, οι βιώσιμες
ταξιδιωτικές επιλογές είναι προσβάσιμες και ασφαλείς για όλους και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας είναι ο κανόνας. Η υποστήριξη και η προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών,
και η συμπερίληψη της φωνής τους στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, θεωρείται απαραίτητη για τη
διασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς απανθρακοποίηση της κοινωνίας μας.

Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις;

• Να τερματίσουν την εξορυκτική και εκμεταλλευτική σχέση με τη φύση και
απομακρυνθείτε από αποφάσεις που βασίζονται στο κέρδος.
• Εμπλέξετε ουσιαστικά διαφορετικούς ανθρώπους και κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών ομάδων, στον σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων.
• Αντισταθείτε στις προσπάθειες από μεγάλες εταιρείες να επηρεάσουν την πολιτική.
• Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε χώρες στον Παγκόσμιο Νότο και
εξασφαλίστε θέσεις στο τραπέζι για όλους όσους επηρεάζονται.
• Ανακατευθύνετε τις επενδύσεις στην ανάπτυξη ηθικών και βιώσιμων
τεχνολογιών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της
στέγασης.
• Αναγνωρίστε την αξία των αυτόχθονων πληθυσμών ως προστάτες των
πιο κρίσιμων οικοσυστημάτων του κόσμου και επωφεληθείτε από τη
σοφία, τη γνώση και τη συμμετοχή τους κατά την αποκατάσταση της
φύσης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
• Υπολογίστε τις εκπομπές και τις επιπτώσεις των εισαγόμενων
αγαθών.
• Παρέχετε κίνητρα για τη βιώσιμη χρήση των τοπικών πόρων.
• Προώθηση και υποστήριξη πράσινων θέσεων εργασίας.

• Απαγόρευση ενέργειας από ορυκτά, πυρηνικά και υδρογόνο.
• Σταματήστε την επιδότηση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων και εξαιρέστε τα ορυκτά καύσιμα από
τις κατηγορίες πράσινης/καθαρής ενέργειας.
• Κάντε τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων να λογοδοτήσουν για τις
πράξεις τους.
• Συνεργαστείτε με άλλες χώρες για να κάνετε έρευνα, να
αναπτύξετε και να χρηματοδοτήσετε συστήματα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας για να καταστήσετε τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας εύκολα προσβάσιμες σε κάθε Ευρωπαίο.
• Να σταματήσει το ενεργειακό μονοπώλιο και να εκδημοκρατιστεί
και να αποκεντρωθεί η παραγωγή ενέργειας, ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να γνωρίζουν και να αποφασίζουν από πού προέρχεται
η ενέργειά τους και να έχουν πάντα βιώσιμες και ηθικές πηγές
ενέργειας για να διαλέξουν,
• Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε την ενεργειακή φτώχεια. Να
διευκολυνθεί η διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο και όχι να
αυξάνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ενθάρρυνση των κοινοτήτων να δημιουργήσουν ενεργειακούς
συνεταιρισμούς.
• Θέστε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους για μείωση της
ενέργειας σε κτίρια, μεταφορές κ.λπ.

Έξυπνη κινητικότητα

Δράση για το κλίμα
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• Να υποχρεωθούν οι ρυπαίνοντες να πληρώσουν για το κλίμα
και τις περιβαλλοντικές ζημιές τους (π.χ. να εισαγάγουν
φόρους σε δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το κλίμα
και το περιβάλλον, να παρέχουν απαλλαγές από φόρους για
βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα).
• Σταματήστε να προωθείτε ψευδείς μηχανισμούς, όπως η
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και η γεωμηχανική, ως
κλιματικές λύσεις.
• Εξετάστε την κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις κλιματικές
λύσεις.
• Κηρύξτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και
προσπαθήστε να κερδίσετε την υποστήριξη του κοινού για
μέτρα που σχετίζονται με το κλίμα.
• Θέστε συγκεκριμένους στόχους προσαρμογής.

•
•
•
•
•

• •Αναπτύξτε ένα σχέδιο κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων
φιλόδοξων στόχων και λύσεων προσβάσιμων σε όλους.
• •Χρηματοδοτήστε την απαλλαγή του συστήματος μεταφορών
από τον άνθρακα (π.χ. μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα
και τρένα) και αυξήστε τη φορολόγηση του άνθρακα.
• •Αυξήστε τιμές για τις πτήσεις και την οδήγηση (π.χ. φορολογία
στις αεροπορικές εταιρείες και τους συχνούς επιβάτες).
Το φορολογικό εισόδημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
χρηματοδότηση βιώσιμων υποδομών δημόσιων μεταφορών.
• •Επενδύστε σε υποδομές δημόσιων συγκοινωνιών (π.χ.
ποδηλατόδρομοι, λεωφορεία) που περιλαμβάνει χώρους
πρασίνου (π.χ. δέντρα κατά μήκος του ποδηλατόδρομου),
ώστε να είναι προσβάσιμοι, οικονομικά προσιτοί,
αποτελεσματικοί, καθαροί και ασφαλής για όλους. Οι
εναλλακτικές λύσεις των αυτοκινήτων πρέπει να είναι τόσο
άνετες, γρήγορες και τόσο άμεσες όσο τα αυτοκίνητα.
Αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της περαιτέρω μαζικής
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των οικοτόπων.
Ανακατανομή χώρου για αυτοκίνητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ποδηλασία/περπάτημα.
Εκτρέψτε την κυκλοφορία έξω από τις πόλεις και αφήστε τα κέντρα για ποδήλατο και περπάτημα.
Να γίνει υποχρεωτική η εκπαίδευση για τη βιώσιμη κινητικότητα στα σχολεία.
Παροχή πλεονεκτημάτων σε επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών
οχημάτων.
Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να ταξιδεύουν με
βιώσιμο τρόπο:
1. Παροχή δωρεάν ή επιδοτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον για
περιθωριοποιημένες ομάδες.
2. Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ποδηλάτες.
3. Εισαγωγή κινήτρων για ιδιωτικά ηλεκτρικά οχήματα για αύξηση της προσβασιμότητας.
4. Θέσπιση συστημάτων πιστοποίησης εργοδοτών φιλικά προς τον κύκλο και μείωση των κινήτρων7
για εταιρικά αυτοκίνητα.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

ΟΡΑΜΑ
Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Βελτίωση και ενημέρωση των εσωτερικών πολιτικών τους και των επενδύσεων τους ώστε να είναι
συμβατές με τους κλιματικούς στόχους.
• Δώστε προτεραιότητα στις κοινότητες και την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη – όχι στο
κέρδος.
• Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης μπορούν να φέρουν δημοσιότητα στο θέμα της απαλλαγής από τις
ανθρακούχες εκπομπές.

Δράση για το κλίμα

• Σταματήστε την τεχνική εξαπάτησης του καταναλωτή μέσω παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με
το πώς τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον.
• Λάβετε μέρος στον αγώνα για να σταματήσετε την εξορυκτική σχέση των εταιρειών και των αρχών με
τη φύση.
• Επενδύστε σε βιώσιμα σχέδια δράσης για τις περιοχές που επηρεάζονται.

Έξυπνη κινητικότητα

• Απανθρακοποιήστε το μοντέλο μεταφοράς σας. Σταματήστε τα προγράμματα εταιρικών αυτοκινήτων
και παρέχετε ηλεκτρικά ποδήλατα/ηλεκτρονικά λεωφορεία, προγράμματα από ποδήλατο στη δουλειά,
κοινή χρήση αυτοκινήτου και ομαδοποίηση αυτοκινήτων, καθώς και οφέλη στους υπαλλήλους που
χρησιμοποιούν καθαρές μεταφορές.
• Υποστηρίξτε τους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να εργάζονται από το σπίτι όταν είναι δυνατόν.
Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. zoom) για να μειώσετε τα ταξίδια και τις περιττές
μετακινήσεις τους.
• Εντοπίστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση σας.
• Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω οικονομικών
κινήτρων, όπως έκπτωση 10% όταν κάνουν κράτηση σε ξενοδοχεία, εάν φτάσουν εκεί με δημόσια μέσα
μεταφοράς.
• Παρέχετε στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που μπορούν να τους
εξυπηρετήσουν για να είναι πιο προσιτά σε αυτούς.
• Χρησιμοποιήστε σιδηροδρομικές ή θαλάσσιες μεταφορές αντί για φορτηγά ή αεροπορικά ταξίδια όπου
είναι δυνατόν.

Καθαρή ενέργεια

• Προώθηση λιγότερης κατανάλωσης ενέργειας και χρήση περισσότερων βιώσιμων και τοπικών πηγών
ενέργειας (π.χ. ήλιος και βιοαέριο).
• Δωρίστε την πλεονάζουσα ενέργεια σε κοινότητες και περιοχές που υποφέρουν από ενεργειακή φτώχεια.
• Κατασκευάστε και επενδύστε σε ενεργειακά αποδοτικά ή αυτόνομα κτίρια που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Χρηματοδοτήστε περισσότερους κοινοτικούς συνεταιρισμούς.
• Επενδύστε σε ηθικές και βιώσιμες τράπεζες που δεν υποστηρίζουν εταιρείες ορυκτών καυσίμων.
• Παρέχετε μεγαλύτερη ποικιλία ποδηλάτων στα καταστήματα, ειδικά στα οικολογικά ποδήλατα (e-bikes).
• Υιοθετήστε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για ηλεκτρικά οχήματα (π.χ. η ενέργεια πρέπει να
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να είναι βιώσιμη).
• Χρησιμοποιήστε ποδήλατα φορτίου για να κάνετε τις παραδόσεις σας πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες.
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• Αλλάξτε τους πολιτιστικούς κανόνες και απόψεις σας και καθιερώστε νέα κουλτούρα κινητικότητας για
την καταπολέμηση της αυτοκινητοκεντρικής προσέγγισης και νοοτροπίας.
• Βοηθήστε να διασφαλιστεί η μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη κοινωνία είναι ακριβώς όταν πρόκειται για
χρήση πόρων.
• Βοηθήστε να προσαρμόσετε τα μηνύματα στις τοπικές κοινωνίες και εξασφαλίστε ότι η αντιπροσώπευση
και οι λύσεις που προτείνονται είναι ποικίλες και περιεκτικές.
• Ασχοληθείτε με κριτική σκέψη και ενημερωθείτε για τις τρέχουσες πολιτικές και την εκπαίδευση, για να
κάνετε ενημερωμένη δράση για το κλίμα.
• Αυξήστε την ευαισθητοποίηση και οργανώστε την εκπαίδευση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και τους ασφαλείς τρόπους χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και ποδήλατο/περπάτημα
(π.χ. σε σχολεία ή κινήματα νέων τόσο για γονείς όσο και για νέους).
• Προώθηση της ενεργητικής κινητικότητας για την σωματική και ψυχική υγεία π.χ. προσφέρετε δωρεάν
περιηγήσεις με τα πόδια, δημιουργήστε εκδηλώσεις και ομάδες όπου οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν
ποδήλατο και να περπατήσουν μαζί, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες κοινής χρήσης ποδηλάτων και να
χαρτογραφήσουν ασφαλείς διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας για παιδιά.
• Παρέχετε πλατφόρμες στους ανθρώπους να αναφέρουν θέματα κινητικότητας και ασφάλειας και να
προτείνουν αλλαγές.
• Κινητοποιηθείτε για να σταματήσετε το ενεργειακό μονοπώλιο και προχωρήστε με διαμαρτυρία ενάντια
στα εργοστάσια ορυκτών καυσίμων κοντά σε γειτονιές.
• Δημιουργία γειτονιών χωρίς Διοξείδιο του Άνθρακα: Επενδύστε και δημιουργήστε δίκαιους τοπικούς
ενεργειακούς συνεταιρισμούς για την αποκέντρωση και τον εκδημοκρατισμό των ενεργειακών
συστημάτων.
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την κοινή χρήση πόρων (π.χ. ποδήλατα, υλικά) και δημιουργία κοινοτικών
σταθμών επισκευής τους.
• Ανάκτηση θέσεων στάθμευσης για δημιουργικούς κοινοτικούς χώρους (π.χ. παιδικές χαρές).
• Δημιουργήστε τοπικά κίνητρα για βιώσιμες επιχειρήσεις.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;

• Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους ανθρώπους και αλλάξτε νοοτροπία και συμπεριφορά
ανάλογα.
• Πείτε όχι στην προπαγάνδα από τις εταιρείες.
• Χρησιμοποιήστε βιώσιμους τρόπους ταξιδιού, όπως περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία και
κοινή χρήση αυτοκινήτου. Εάν χρειάζεστε ένα αυτοκίνητο, αγοράστε το πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό.
• Αποφύγετε να πετάξετε με αεροπλάνο για μη ουσιώδεις λόγους. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την πιο
πράσινη αεροπορική εταιρεία.
• Εργαστείτε από το σπίτι εάν είναι δυνατόν για να αποφύγετε τις περιττές
μετακινήσεις.
• Αναφέρετε ζητήματα που σχετίζονται με την κινητικότητα, την
προσβασιμότητα ή την ασφάλεια σε αποκλειστικές πλατφόρμες.
• Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και επενδύστε σε
κοινοτικά ενεργειακά έργα.
• Γίνετε ένας ηθικός και συνειδητοποιημένος καταναλωτής,
που συμβάλλει στην τοπική οικονομία.
• Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις εναλλακτικές τεχνολογίες
που δεν βασίζονται σε υλικά από τον Παγκόσμιο Νότο.
• Γίνετε ενεργός πολίτης. Να είστε ενεργοί στην πολιτική
και στη δική σας κοινότητα και χρησιμοποιήστε τη φωνή
και την ψήφο σας για να απαιτήσετε την αλλαγή.
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Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

ΟΡΑΜΑ
2. Κυκλική Οικονομία: Βιώσιμη Παραγωγή, Κατανάλωση και Εμπόριο

Αυτό το θέμα καλύπτει οράματα και συστάσεις για τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνει
προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των πληττόμενων κοινοτήτων και
που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων προστατεύοντας το οικοσύστημα και αποτρέπουν μια κλιματική
καταστροφή. Τα οράματα που καλύπτονται σε αυτό το μέρος θα βοηθούσαν τον συλλογικό σχεδιασμό για
την ανακατανομή των οικονομικών και των επενδύσεων σε μοντέλα που εγγυώνται την εύλογη πρόσβαση
σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε όλους.

Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Σταματήστε να αντιμετωπίζετε τη φύση ως πόρο για απεριόριστη εκμετάλλευση
και ως χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και αρχίστε να αναγνωρίζετε
και να προστατεύετε τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.
• Εισαγάγετε ένα οικονομικό σύστημα προσανατολισμένο προς το κοινό καλό,
την ευτυχία και την ευημερία (π.χ. δίκαιη κατανομή εισοδήματος, λιγότερο
νεοφιλελεύθερη).
Παρέχετε εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι ενέργειές μας επηρεάζουν τον κόσμο
και το φυσικό μας περιβάλλον.
Εφαρμόστε πραγματικές τιμές σε προϊόντα που περιλαμβάνουν ζημιές στο περιβάλλον και το κλίμα,
για να αλλάξετε τη συμπεριφορά στον Παγκόσμιο Βορρά και έτσι ο Παγκόσμιος Νότος να μπορεί να
αποζημιωθεί σωστά.
O Παγκόσμιος Βορράς πληρώνει σε ένα ταμείο επισκευής, το οποίο διαχειρίζεται μια ανεξάρτητη
επιτροπή.
Συμβουλευτείτε τους αυτόχθονες πληθυσμούς κατά την ανάπτυξη εμπορικών συμφωνιών με την
Ε.Ε. σχετικά με τις εταιρικές δραστηριότητες σε αυτόχθονες εκτάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των
διαπραγματεύσεων, οι αυτόχθονες πληθυσμοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από εμπειρογνώμονες για
να αποφευχθεί η παραπλανητική περιγραφή και να εξισορροπηθεί η δυναμική της εξουσίας.
Περιορίστε τις επενδύσεις που στηρίζονται σε (νεο)αποικιακές ενέργειες και ευθυγραμμίστε εκ νέου τις
εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. με τις εγχώριες αξίες και ανάγκες.
Να καταργηθεί η Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας και να σταματήσει η συμπερίληψη των Διακανονισμών
Διαφορών Επενδυτών-Κράτους (ISDS) στις εμπορικές συμφωνίες.
Εφαρμογή κανονισμών που να εμποδίζουν τις διεθνείς εταιρείες να κατακτήσουν τις τοπικές αγορές.
Βεβαιωθείτε ότι οι μη βιώσιμες πρακτικές δεν εξάγονται μέσω εμπορικών συστημάτων.
Μειώστε τον ΦΠΑ στα τοπικά τρόφιμα και προϊόντα.
Ρύθμιση της χρήσης και εξαγωγής περιορισμένων υλικών.
Εφαρμόστε την αρχή «μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» κατά τη μετατροπή σε κυκλική
οικονομία. Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα και σταματήστε να τα εξάγετε στον Παγκόσμιο Νότο.
Να απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σακουλιών και άλλων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.
Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός βέλτιστου αριθμού
δοχείων ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται σε μια συγκεκριμένη
περιοχή.
Δημιουργήστε ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές για
ευκολότερη σύνδεση μεταξύ πολιτών και συλλεκτών και
μεταποιητών απορριμμάτων.
Να σταματήσει η χρηματοδότηση των αποτεφρωτηρίων.
Περιορίστε τη διαθεσιμότητα ψευδο-βιώσιμων επιλογών.

• Σταματήστε να αντιμετωπίζετε τη φύση ως πόρο για απεριόριστη εκμετάλλευση και ως χώρο υγειονομικής
ταφής απορριμμάτων και αρχίστε να αναγνωρίζετε και να προστατεύετε τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.
• Συνεισφέρετε σε μια κοινωνία και οικονομία που βασίζεται στην αποανάπτυξη, την ευτυχία και την
περιβαλλοντική ευημερία.
• Ασχοληθείτε με την παραγωγή που βασίζεται στις ανάγκες και όχι στην υπερπαραγωγή.
• Αλλάξτε σε μια κυκλική οικονομία, αλλά σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεαστούν διαφορετικές χώρες.
• Ολόκληρος ο κλάδος της φιλοξενίας θα πρέπει να παρέχει εναλλακτικές επιλογές για χορτοφάγους.
• Παρέχετε εύκολα προσβάσιμες και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα ολόκληρης
της αλυσίδας εφοδιασμού, το τελικό προϊόν και τη διαδικασία ανακύκλωσης της εταιρείας (π.χ.
συμπεριλάβετε μια δήλωση αποτυπώματος άνθρακα σε κάθε προϊόν).
• Σταματήστε την προγραμματισμένη απαξίωση και παράγετε προϊόντα υψηλής ποιότητας και
ανθεκτικότητας.
• Σταματήστε την πρακτική της «γρήγορης μόδας» και χρησιμοποιήστε/προωθήστε την επιδότηση
βιώσιμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως η κάνναβη και το λινό.
• Βοηθήστε στην αναζωογόνηση των τεχνών και των χειροτεχνιών για να επιτρέψετε την επισκευή
αντικειμένων.
• Αγοράστε φρέσκα είδη παντοπωλείου τοπικής παραγωγής για να μειώσετε τη συσκευασία και τη
μεταφορά.
• Επαναπροσανατολισμός της παραγωγής προς την ανακύκλωση και το μηδενικό/χαμηλό αποτύπωμα
άνθρακα.
• Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα και τη χρήση πόρων.
• Αναλάβετε την ευθύνη για την ανακύκλωση των προϊόντων σας.
• Συμβολή με τα οργανικά απόβλητα των επιχειρήσεων στην παραγωγή βιοαερίου.
• Παροχή κινήτρων για την εφαρμογή μιας αλληλέγγυας οικονομίας.
• Σταματήστε τις εξαγωγές απορριμμάτων στον Παγκόσμιο Νότο.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Καταναλώστε λιγότερο, ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα και εισαγάγετε μια νοοτροπία μη σπατάλης στην
κοινότητα. Διαδώστε μια κουλτούρα που δεν υποστηρίζει τη γρήγορη μόδα, αλλά όπου τα προϊόντα
ανταλλάσσονται, επισκευάζονται και ανακυκλώνονται.
• Ενεργοποιήστε μια οικονομία κοινής χρήσης εντός της κοινότητας.
• Υποστηρίξτε τους αγρότες που χρησιμοποιούν πρακτικές φυσικής/περμακουλτούρας.
• Ετοιμάστε φαγητό στο σπίτι και αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
• Υποστήριξη και αλληλεγγύη με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις φωνές άλλων μειονοτήτων κατά τις
διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία της Ε.Ε.
• Στήριξη της τοπικής και βιώσιμης παραγωγής.
• Δημιουργήστε ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές για ευκολότερη σύνδεση μεταξύ πολιτών και
συλλεκτών και μεταποιητών απορριμμάτων.
• Ενθάρρυνση του οικο-τουρισμού ως ξεχωριστού κλάδου του αγροτικού τουρισμού.
• Ενίσχυση της σχέσης μεταξύ συνδικαλισμού, περιβαλλοντισμού και κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας.
• •Προσπαθήστε να επιτύχετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μέσω της επιχειρηματικότητας και
της συνεργασίας.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;

• Καταναλώστε λιγότερο, ελαχιστοποιήστε τη σπατάλη και συμβάλετε στην εισαγωγή μιας νοοτροπίας μη
σπατάλης στην κοινωνία. Διαδώστε μια κουλτούρα επισκευής προϊόντων αντί να αγοράζετε νέα.
• Υποστηρίξτε τους αγρότες που χρησιμοποιούν πρακτικές φυσικής/περμακουλτούρας.
• Αγοράστε φρέσκα είδη παντοπωλείου τοπικής παραγωγής για να μειώσετε τους ρύπους της συσκευασίας
και της μεταφοράς.
• Ενθαρρύνετε άλλους ανθρώπους να υποστηρίζουν εταιρείες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.
• Αγοράστε πιο συνειδητά και επιλέξτε προϊόντα που δεν περιέχουν φοινικέλαιο, καθώς η βιομηχανία
φοινικελαίου ευθύνεται για τεράστιες ποσότητες αποψίλωσης δασών.
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• Να είστε πιο προσεκτικοί καταναλωτές.

Αέρας

ΟΡΑΜΑ
3. Απορρύπανση: Αέρας, Νερό και Έδαφος

Ένα πιο υγιές περιβάλλον και ένα βιώσιμο μέλλον μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους. Είμαστε μέρος ενός αναντικατάστατου
οικοσυστήματος που έχει πληγεί δραστικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εκτεταμένη ρύπανση του
αέρα, του νερού και του εδάφους δεν επηρεάζει μόνο την ανθρώπινη υγεία και τα μέσα διαβίωσης, αλλά
και την ισορροπία και την οικολογία της φύσης. Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε ότι ο αέρας, το
νερό και το έδαφος είναι συνδεδεμένα και αχώριστα. Πρέπει να διατηρούνται υγιή και καθαρά καθώς η
ρύπανση σε ένα θα μολύνει και θα βλάψει τα υπόλοιπα.
Απαιτούμε περιβαλλοντική αποκατάσταση μέσω της απομάκρυνσης των ρύπων και των ρύπων από τον
αέρα, το νερό και το έδαφος, τη θέσπιση νομοθεσίας και πολιτικών που θα προστατεύουν και αποκαθιστούν
την υγιή φύση και μια κοινωνία που αναγνωρίζει, εκτιμά και υποστηρίζει τους αρχικούς θεματοφύλακες της
φύσης (π.χ. αυτόχθονες πληθυσμοί ). Για την αποκατάσταση της υγείας και της ποιότητας του αέρα, του
νερού και του εδάφους, απαιτείται συλλογική δράση αποκατάστασης από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των ανθρώπων.

Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις;

• Κάντε την Οικοκτονία ένα αδίκημα που θα μπορεί να επιρριφθεί τόσο στις επιχειρήσεις όσο και για τις
κρατικές αρχές.
• Εφαρμογή νόμων που αναγνωρίζουν τα οικοσυστήματα και τις φυσικές κοινότητες ως οντότητες που
φέρουν δικαιώματα.
• Συμβάλετε στην αλλαγή της αφήγησης από ανθρωποκεντρισμό σε οικοκεντρισμό.
• Συνεργαστείτε με άλλες κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς για να βελτιώσετε τις
υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και να συμπεριλάβετε μια ρήτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
• Θέστε την περιβαλλοντική υγεία και την ευημερία της φύσης ως προτεραιότητα κατά την εξέταση
οποιωνδήποτε επενδυτικών, αναπτυξιακών και βελτιωτικών έργων.
• Εγκαθιδρύστε ένα αναδρομικό και μελλοντικό μοντέλο κλιματικής δικαιοσύνης που θα αναγκάσει τους
ρυπαίνοντες και τις εταιρείες να πληρώσουν για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές ζημιές τους.
• Απαγόρευση της διαφήμισης ρυπογόνων αγαθών και υπηρεσιών και εισαγωγή φόρων για επιχειρηματικά
μοντέλα που βλάπτουν το κλίμα.
• Εκπαιδεύστε και επιδοτήστε τους αγρότες που δεν χρησιμοποιούν χημικά (συμπεριλαμβανομένων των
φυτοφαρμάκων, των μυκητοκτόνων και των ζιζανιοκτόνων που ενοχλούν τη φύση), καθώς όχι μόνο
βλάπτουν τη ζωή του νερού και του εδάφους, αλλά κάνουν και την επεξεργασία των λυμάτων πιο
δύσκολη και δαπανηρή.
• Έχετε μεγαλύτερο αριθμό επιθεωρητών και ρυθμιστικών αρχών για να διασφαλίσετε ότι τόσο οι
επιχειρήσεις όσο και οι κοινότητες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς διαχείρισης αέρα και
απορριμμάτων.
• Απαγόρευση παραγωγής και χρήσης μικροπλαστικών και εισαγωγή σχεδίων δράσης απολύμανσης.
• Υιοθετήστε την καταπολέμηση της αστικοποίησης ως πολιτική τόσο για τη μείωση της ρύπανσης που
προκαλείται από τον άνθρωπο στις αστικές περιοχές, όσο και για να επιτρέψετε στους ανθρώπους να
απολαμβάνουν τη φύση και την αυτοβιώσιμη ζωή.
• Υποστηρίξτε τη δημιουργία πολυκαλλιεργειών και συμβουλευτείτε αρχαία συστήματα γνώσης για τον
εντοπισμό βιώσιμων τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, της γονιμότητας του εδάφους και της
ανθρώπινης ευημερίας.
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• Δημιουργία σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε όλη τη χώρα και παροχή εύκολα
διαθέσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα στους πολίτες.
• Απαγόρευση της χρήσης καυσίμων ντίζελ και επιδότηση της μετάβασης σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν
μεθάνιο ή ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Επενδύστε σε δημόσια μέσα μεταφοράς που θα τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα
έχουν ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ή/και της αναβάθμισης
των υπαρχόντων οχημάτων για να γίνουν ουδέτερα από άνθρακα.
• Αντιμετωπίστε τη ρύπανση στο διάστημα που προκαλείται από παλιούς δορυφόρους, εξαρτήματα
πυραύλων και διαστημικούς σταθμούς που δημιουργούν πλαστικά νεκροταφεία στην ανοιχτή θάλασσα.

Νερό

• Καθιέρωση αυστηρού ελέγχου και προστασίας των ποταμών και των λιμνών, συμπεριλαμβανομένων
των κατασκευών και των τουριστικών δραστηριοτήτων κοντά σε λίμνες.
• Κάντε όλα τα ποτάμια και τις λίμνες ασφαλή για κολύμβηση εγκαθιστώντας εγκαταστάσεις επεξεργασίας
κατά την εισροή λυμάτων στα ποτάμια και εισαγάγετε αυστηρούς κανονισμούς για τη γεωργία και την
εσωτερική υδατοκαλλιέργεια.
• Απαγόρευση της χρήσης πηγών νερού για την παραγωγή εμφιαλωμένου νερού.
• Εξετάστε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-πολιτιστικές επιπτώσεις πριν από την εγκατάσταση
υδροηλεκτρικών σταθμών.
• Προστατέψτε τους ωκεανούς και τις θάλασσες εισάγοντας αυστηρότερους κανονισμούς για τα πλοία,
οι οποίοι θα απαγορεύουν τη χρήση περιβαλλοντικά τοξικών χρωμάτων και στιλβωτικών πλοίων και την
απόρριψη διχτυών και άλλων απορριμμάτων σε χαμηλή και ανοιχτή θάλασσα. Εκτός από την επέκταση
της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των εταιρειών για τη συλλογή και επεξεργασία των
απορριμμάτων τους, τα κράτη θα πρέπει να επενδύσουν και να αναπτύξουν τεχνολογίες καθαρισμού
των ωκεανών.
• •Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ποτάμια και οι λίμνες είναι ασφαλή για κολύμβηση με την εγκατάσταση
μονάδων επεξεργασίας κατά την εισροή λυμάτων στα ποτάμια και την επιβολή αυστηρής γεωργίας και
υδατοκαλλιέργειας στην ξηρά.

Έδαφος

• Κλείστε τους χώρους υγειονομικής ταφής και δημιουργήστε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων με
βελτιωμένη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων.
• Καθιέρωση επιδοτήσεων για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.
• Απαγόρευση παραγωγής και εμπορίας πλαστικών σακουλιών και άλλων τύπων πλαστικών προϊόντων
μιας χρήσης και μιας χρήσης.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Να ανακατευθύνουν τις επενδύσεις σε πράσινες επενδύσεις, οι οποίες δεσμεύονται για την προώθηση
φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών πρακτικών και τη διατήρηση των φυσικών πόρων (π.χ.
παραγωγή και ανακάλυψη εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υλοποίηση έργων καθαρού
αέρα και νερού, βιώσιμη και αναγεννητική γεωργία)
• Να εφαρμόσουν και διασφαλίσουν πρακτικές φιλικές προς το κλίμα (π.χ. εγκατάσταση φίλτρων υψηλής
ποιότητας σε καμινάδες εργοστασίων, τοποθέτηση μόνωσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
κατασκευή στεγών με ηλιακούς συλλέκτες και κήπους).
• Σταματήστε την παραγωγή και την πώληση ρυπογόνων οχημάτων.
• Σταματήστε τις βλαβερές για το περιβάλλον τεχνικές αλιείας και την απόρριψη διχτυών και άλλων
απορριμμάτων στις θάλασσες.
• Σταματήστε την παραγωγή και την εκτροφή γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) ψαριών και ζώων. Η διαφυγή
εκτρεφόμενων γενετικά τροποποιημένων ψαριών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα αυτόχθονα και τα
άγρια ψάρια λόγω της αλλοιωμένης γενετικής τους δομής και των έντονων ασθενειών και παρασίτων
που προκαλούνται από την εκτροφή.
• Να διασφαλίσουν ότι ο αντίκτυπος και η αποκατάσταση του κλίματος και του περιβάλλοντος αποτελούν
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μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης. Οι εταιρείες πρέπει να συμβάλουν στη δικαιοσύνη για το κλίμα
πληρώνοντας για τις ζημιές του παρελθόντος και του παρόντος που προκλήθηκαν σε φυλές και εδάφη
των αυτόχθονων.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Δημιουργία περιβαλλοντικών έργων με τη συμμετοχή επαγγελματιών και νέων για τη μείωση της
ρύπανσης (π.χ. δημιουργία κοινοτικών κήπων, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία, τη γεωργία
κ.λπ.).
• Δημιουργήστε τοπικές και περιφερειακές ομάδες βάσης για τη διερεύνηση των πηγών ρύπανσης και την
ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη διατήρηση του περιβάλλοντος υγιούς και καθαρού.
• Ενθαρρύνετε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να φυτέψουν οπωροφόρα δέντρα και καρπούς σε
δημόσιους χώρους (σχολεία, νηπιαγωγεία, αυλές υπουργείων, δήμοι, καλλιεργήσιμες εκτάσεις κρατικής
ιδιοκτησίας) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, του εδάφους και του νερού, καθώς και της
ευημερίας των ζώων και των ανθρώπων. Τα συγκομισμένα προϊόντα και τα έσοδα που προέρχονται από
την πώλησή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη
χρηματοδότηση τοπικών έργων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;

• Υποστηρίξτε τους τοπικούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και τους παρόχους υπηρεσιών που είναι
συνειδητοί για το κλίμα.
• Ενημερωθείτε σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς για να
υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις και οι κρατικές αρχές να λογοδοτήσουν.
• Μάθετε για τα δικαιώματα της φύσης και τις διάφορες υπηρεσίες οικοσυστήματος (π.χ. υπηρεσίες
παροχής, πολιτιστικές, ρυθμιστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες).
• Γίνετε διαχειριστές της φύσης και συνεισφέρετε στην κοινωνική και πολιτιστική αλλαγή.
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4. Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων & Αγροτικές Περιοχές

Το τρέχον σύστημα άδικης βιομηχανικής γεωργίας, υδατοκαλλιέργειας και εργοστασιακής γεωργίας
διαβρώνει τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων, τις τοπικές οικονομίες, τη φυλετική
δικαιοσύνη, την καλή διαβίωση των ζώων, το σταθερό κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα
των οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτόμαστε. Μέχρι σήμερα, μόνο μικρές ροές χρηματοδότησης και
πολιτικής υποστήριξης έχουν επενδυθεί σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.
Χρειαζόμαστε μια τεράστια επέκταση διαφοροποιημένων, οργανικών και οικολογικά αναγεννητικών
συστημάτων γεωργίας που να βασίζονται σε πρακτικές που αντλούν άνθρακα από την ατμόσφαιρα και
παράγουν άφθονα, θρεπτικά τρόφιμα, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια και νερό. Αυτά τα συστήματα
δημιουργούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και είναι πιο υγιή για τους ανθρώπους και
τον πλανήτη. Πρέπει επίσης να κατευθύνουμε πόρους για τη δημιουργία δίκαιων, τοπικών και περιφερειακών
συστημάτων τροφίμων που διασφαλίζουν καλές θέσεις εργασίας και υγιεινό φαγητό για όλους. Αυτή η
αλλαγή είναι ουσιαστική και εφικτή.
Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε μια κλιματική κρίση αν δεν υποστηρίξουμε μια ταχεία μετάβαση από
την μεγάλης κλίμακας παραγωγή τροφίμων υψηλής έντασης χημικών σε διαφοροποιημένα, βιολογικά και
οικολογικά αναγεννητικά συστήματα τροφίμων. Προκειμένου να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους,
πρέπει επίσης να μειώσουμε δραστικά την κατανάλωση ζωικών προϊόντων και να μειώσουμε τη σπατάλη
τροφίμων.
Αυτές οι ενέργειες θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα συμβάλουν στη διατήρηση
του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας και θα κάνουν τις γεωργικές εκτάσεις πιο ανθεκτικές σε
πλημμύρες, ξηρασίες και άλλα κλιματικά φαινόμενα. Μέσω της διαδικασίας συλλογικού οραματισμού, η
Ευρωπαϊκή Νεολαία συνέβαλε με τα ακόλουθα οράματα για βιώσιμα συστήματα τροφίμων:

Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις;

• Ενίσχυση οικονομικά μικροκαλλιεργητών, νέων και βιοκαλλιεργητών και συνεταιρισμών.
• Αύξηση των πρωτοβουλιών βιολογικής γεωργίας και μείωση του αριθμού των ζώων βιομηχανικής
εκτροφής.
• Υποστηρίξτε εταιρείες και ανθρώπους να ξεκινήσουν την κομποστοποίηση.
• Απαγόρευση συνθετικών και άλλων επιβλαβών φυτοφαρμάκων, όπως ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα.
• Υλοποίηση υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων. Αλλάξτε τους κανονισμούς για την
ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να μπορούν να δοθούν περισσότερα τρόφιμα (π.χ. αλλαγή των ετικετών
“καλύτερα πριν” και “χρησιμοποιημένα από”) και υποστηρίξτε τις εταιρείες και τους ανθρώπους να
ξεκινήσουν την κομποστοποίηση.
• Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των αγροτών (Διακήρυξη των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ανθρώπων που εργάζονται σε αγροτικές
περιοχές – UNDROP).
• Αύξηση του αριθμού των πάρκων και των δημόσιων κήπων. Βεβαιωθείτε ότι όλοι στην πόλη έχουν
πρόσβαση σε έναν κήπο για να αναπτυχθούν και να (επανα)συνδεθούν με τρόφιμα.
• Εξασφάλιση δίκαιης και ισόρροπης εκπροσώπησης των μικρών αγροτών και των μεγάλων αγροτικών
επιχειρήσεων στις ομάδες ισχυρής πίεσης (λόμπυ).
• Σταθεροποίηση της τιμής των καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή αγορά και διασφάλιση ότι οι αγρότες είναι
σε θέση να πουλήσουν την παραγωγή τους.
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• Αναπτύξτε συστήματα πιστοποίησης για τρόφιμα που παράγονται
ηθικά, ώστε να είναι αναγνωρίσιμα στην αγορά.
• Περιορισμός της πώλησης εποχικών ξένων φρούτων.
• Παρέχετε αμερόληπτη και ανεξάρτητη εκπαίδευση για τα τρόφιμα
και τη βιώσιμη γεωργία σε όλους μέσω διαδικτυακών και εκτός
σύνδεσης υλικών και μέσων ενημέρωσης.
• Αντί να δημιουργήσουμε εμπορικά κέντρα, να φυτέψουμε δάση και
πάρκα που είναι προσβάσιμα σε όλους.
• Οι τοπικές αρχές μπορούν να οργανώσουν εκπαιδευτικά εργαστήρια
για τους αγρότες για να βελτιώσουν την ποιότητα της γεωργικής
και υδατοκαλλιέργειας παραγωγής, αλλά και τα τρόφιμα που τελικά
τρώμε.
• Για την επόμενη γενιά αγροτών, ψαράδων, ψαράδων, κηπουρών
και ειδικών σε θέματα κηπουρικής και δενδροκομίας, αναθεωρήστε
και αναβαθμίστε το σχετικό πρόγραμμα σπουδών ώστε να
ανταποκρίνεται και να έχει επίγνωση σχετικά με τη βιοποικιλότητα
και τις κλιματικές κρίσεις.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Ασχοληθείτε με τη βιώσιμη γεωργία.
• Επιλέξτε τους παρόχους τροφίμων πιο προσεκτικά. Συμπεριλάβετε περισσότερα βιολογικά, τοπικά και
φρέσκα προϊόντα και λιγότερα προϊόντα ζωικής προέλευσης στα μενού και τις αλυσίδες εφοδιασμού
τους. Δωρίστε ό,τι θα χαθεί.
• Εξισορροπήστε μερίδες ή παρέχετε μικρότερες μερίδες στα εστιατόρια, ώστε να σπαταλάται λιγότερο
φαγητό.
• Οι αγροτοεπιχειρήσεις πρέπει να αποχωρήσουν από την αρένα του λόμπι/πολιτικής.
• Συνδεθείτε με τους αγρότες για να κλείσετε τον κύκλο όπου είναι δυνατόν (π.χ. ταΐστε τα ζώα με
υπολείμματα τροφής).
• Εκλαϊκεύστε το «άσχημο φαγητό».
• Επενδύστε στην αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και στην αποτελεσματική ανακύκλωση των
θρεπτικών ουσιών.
• Οι αγρότες μπορούν να προμηθεύουν άμεσα τις κοινότητές τους με τα απαραίτητα προϊόντα.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία κοινοτικών αγροκτημάτων/κήπων.
Παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε νέους και ντόπιους αγρότες.
Προσφέρετε στους ανθρώπους γη όπου μπορούν να καλλιεργήσουν τη δική τους τροφή.
Ασχοληθείτε με εναλλακτική και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων π.χ. υποστηριζόμενη από την κοινότητα
γεωργία (CSA) και συνεταιρισμοί τροφίμων.
Βοηθήστε στη σύνδεση αστικών και αγροτικών περιβαλλόντων.
Μάθετε από τους ντόπιους ή τους αυτόχθονες πληθυσμούς για τα ήδη υπάρχοντα συστήματα και
πρακτικές τροφίμων.
Εξασκήστε την αλληλεγγύη με τις περιθωριοποιημένες ομάδες και συμβάλετε στη διασφάλιση της
πρόσβασης σε τρόφιμα για ολόκληρη την κοινότητα.
Διδάξτε στα παιδιά τη σημασία της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, την έννοια των τροφίμων που
καταναλώνουμε και από πού προέρχεται.
Βοηθήστε στη μετατροπή της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφών σε γη που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων απευθείας για τους ανθρώπους.
Έχοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες και τις ανάγκες της βιοποικιλότητας, φυτέψτε οπωροφόρα
δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους, που είναι προσβάσιμοι σε όλους.
Υποστηρίξτε την πρόσβαση σε δημόσιους/κοινοτικούς κήπους σε αστικές περιοχές όπου οι πολίτες
μπορούν να νοικιάσουν ένα οικονομικό οικόπεδο για να παράγουν τα δικά τους τρόφιμα.
•Γνωρίστε τη σημασία των περιβαλλοντικά ορθών γεωργικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής
τροφίμων, έτσι ώστε η γεωργία ως επάγγελμα να εκτιμάται περισσότερο.
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Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;

• Φάτε και αγοράστε περισσότερα χορτοφαγικά, τοπικά, ποικίλα και χωρίς πακέτα τρόφιμα (π.χ. στις
αγορές των αγροτών).
• Τρώτε λιγότερο και καλύτερα, ζωικά προϊόντα.
• Όχι στη σπατάλη φαγητού.
• Να γνωρίζετε πώς παράγονται τα τρόφιμα και από πού προέρχονται.
• Εγγραφείτε σε ομάδες και εκπαιδεύστε τον εαυτό σας.
• Απαιτήστε επισιτιστική δικαιοσύνη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Μάθετε από τις αυτόχθονες κοινότητες και τα αρχαία συστήματα γνώσης τους (π.χ. πώς παράγουν
18

τρόφιμα και διαχειρίζονται τη γη για εκατοντάδες χρόνια, διατηρώντας παράλληλα υγιή οικοσυστήματα
και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα.)
• Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που διατηρούν τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς
κύκλους της ζωής
• Γίνετε μέλος σε κοινοτικούς κήπους και ομάδες αλληλεγγύης.
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Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις;

ΟΡΑΜΑ
5. Κοινά Αγαθά : Προστασία & Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων

Τα κοινά αγαθά αναφέρονται σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που μοιράζονται όλοι π.χ. νερό,
δάση και υπόγειους υδάτινους πόρους. Αυτό το θέμα εστιάζει κυρίως σε προτάσεις και οράματα που
αναγνωρίζουν ότι η Μητέρα Γη, η φύση και όλα τα άλλα έμβια όντα έχουν θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία
πρέπει να γίνονται σεβαστά. Πολλά οράματα εστιάζονται στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων
και οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας όπου οι άνθρωποι είναι σε αρμονία με τη φύση και
εργάζονται συλλογικά για τη διατήρηση, την αποκατάσταση και την προστασία των οικοσυστημάτων. Αντί
να δίνεται προτεραιότητα στην απεριόριστη αναζήτηση του Παγκόσμιου Βορρά για πρόσβαση και εξόρυξη
φυσικών πόρων, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο δικαίωμα του Παγκόσμιου Νότου να έχει πρόσβαση
και να διατηρεί τα δικά του υγιή οικοσυστήματα.

• Διευκολύνετε και συμμετάσχετε σε διαλόγους που υπογραμμίζουν τις διασταυρούμενες προοπτικές για
τη βιοποικιλότητα και περιλαμβάνουν φωνές των ιθαγενών ως αρχικούς θεματοφύλακες της γης.
• Διασφάλιση προτεραιότητας για την προστασία της φύσης και των οικοσυστημάτων σε όλα τα θεσμικά
επίπεδα (π.χ. με την εφαρμογή ενός συμβουλίου που αποτελείται από εκπροσώπους από κάθε θεσμικό
όργανο και που αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς που στηρίζονται στα δικαιώματα
της φύσης).
• Περιορίστε την αστική ανάπτυξη και την κατοχή γης (αστικοί χώροι ανήκουν σε ανθρώπους, όχι σε
αυτοκίνητα ή σε εταιρείες) και να αυξήσουν το μερίδιο των φυσικών και προστατευόμενων περιοχών.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα είδη υποδομών δεν βλάπτουν το περιβάλλον και είναι διαθέσιμα για χρήση από
διαφορετικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες.
• Θεωρήστε τα δάση ως εθνικούς θησαυρούς που πρέπει να προστατεύονται πάση θυσία.
• Προσλάβετε μόνιμους δασοφύλακες για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.
• Αναπτύξτε ένα εθνικό σχέδιο βιοασφάλειας ενάντια στις ασθένειες που συνοδεύουν τα εισαγόμενα
δέντρα, καθώς μπορεί να εξαλείψουν γηγενή δέντρα και δάση.
• Εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών σχεδίων μείωσης του κινδύνου καταστροφών και δημιουργία
ειδικής ομάδας για την πρόληψη και αύξηση της ικανότητας αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων και
άλλων κρίσεων που σχετίζονται με το κλίμα (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, αυξημένοι τυφώνες).
• Χρηματοδοτείστε και υποστηρίζετε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ανάπτυξη σχεδίων
δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση ενδημικών και απειλούμενων ζώων, φυτών και
μυκήτων.
• Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία των αρχαίων δασών, των νεκρών δασών, των
ιθαγενών δέντρων και των διαφορετικών ενδιαιτημάτων.
• Ποινικοποίηση της αρπαγής γης στον Παγκόσμιο Νότο που ξεκίνησε από την Ε.Ε.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Υποστηρίξτε τη δίκαιη και ίση κατανομή των πόρων τόσο εντός της Ευρώπης, όσο και μεταξύ του
Παγκόσμιου Βορρά και του Παγκόσμιου Νότου.
• Συμμετέχετε σε δημόσιες διαβουλεύσεις και συμμετέχετε σε κοινωνικές συζητήσεις.
• Δημιουργήστε κοινοτικές πρωτοβουλίες με σκοπό να μάθετε για διάφορες υπηρεσίες οικοσυστήματος
και τρόπους συμμετοχής στην αποκατάσταση της γης και την προστασία του περιβάλλοντος.
• Δημιουργήστε μια καλή κοινότητα όπου όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι και που
συμβάλλει στην ενοποίηση της ζωής της πόλης και της φύσης.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Αλλάξτε τα συστατικά των προϊόντων τους για να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια βιοποικιλότητας (π.χ.
χωρίς φοινικέλαιο στα τρόφιμα).
• Σταματήστε να πουλάτε προϊόντα με περιττή πλαστική συσκευασία για να προστατεύσετε την ευημερία
των ζώων και των ωκεανών.
• Συμβολή στη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, δημιουργώντας χώρο για περισσότερη φυσική
ζωή στις εγκαταστάσεις τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;
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• Μάθετε για τη σημασία της διατήρησης της φυσικής κατάστασης και της ισορροπίας του περιβάλλοντος
και της διασύνδεσης μεταξύ του ανθρώπου, της φύσης και όλων των ζωντανών όντων της.
• Μποϊκοτάρουν εταιρείες που καταστρέφουν τη φύση.
• Μεταβείτε από μια ανθρωποκεντρική (ανθρωποκεντρική) σε μια φυσιοκεντρική (οικοκεντρική)
κοσμοθεωρία.
• Μάθετε από τους αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι είναι προστάτες
και θεματοφύλακες ορισμένων από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη
βιοποικιλότητα.
• Συμβάλετε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα
και υποστηρίξτε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην προστασία
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6. Τέχνες, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Μάθηση

Τα οράματα σε αυτό το θέμα φαντάζουν μια καλύτερη κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, όπου ο ελεύθερος
χρόνος περνάμε με τους αγαπημένους μας και όπου η κοινότητα, οι φίλοι και η οικογένειά μας είναι το
θεμέλιο για οτιδήποτε δημιουργείται. Η ατομική και συλλογική γνώση, οι δεξιότητες και η τοπική τεχνογνωσία
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ζωής του καθενός.
Ηε
κπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν για όλους, προσβάσιμη με διάφορες μορφές και να παρουσιάζει
αντικειμενική πληροφόρηση. Η μάθηση για το περιβάλλον και το κλίμα μας, καθώς και η ενσωμάτωση της
γνώσης και των προοπτικών των αυτόχθονων πληθυσμών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα σχολεία θα πρέπει
να είναι ένα ανοιχτό και ασφαλές μέρος, όπου δεν γίνονται ανεκτές φυλετικές, ομοφοβικές ή σεξιστικές
διακρίσεις και όπου γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες. Τα σχολεία θα πρέπει να
έχουν κήπο όπου οι μαθητές θα μπορούν να μαθαίνουν π.χ. βιοποικιλότητα και παραγωγή τροφίμων, και
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης εκτός σχολείων π.χ. βόλτες στη φύση.

Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις;
•
•
•
•
•

Αλλάξτε την εκπαίδευση ώστε να συμβαίνει περισσότερο έξω και στη φύση.
Εφαρμογή προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού και γονικής μέριμνας στα σχολεία.
Προσφέρετε δωρεάν συνεδρίες θεραπείας για μαθητές (τόσο ατομικά όσο και συλλογικά).
Χρηματοδότηση πιλοτικών έργων βιωσιμότητας στα σχολεία.
Προσπάθεια κατάρριψης των στερεοτύπων φύλου στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων
των σχολείων και της κατάρτισης για εκπαιδευτικούς.
• Τα ακόλουθα θέματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχολικά προγράμματα: κλίμα και κοινωνική
δικαιοσύνη, ρατσισμός, αποικιοκρατία, νεοαποικιοκρατία, πλαισίωση των αυτόχθονων πληθυσμών ως
προστάτες της ζωής και της βιοποικιλότητας, αγωγή του πολίτη, διατομεακότητα, σεξουαλική αγωγή,
εναλλακτικά κοινωνικά συστήματα και οικονομίες, συναισθηματική νοημοσύνη, κριτική σκέψη και
ανάγνωση, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κηπουρική, επισκευή, πώς να προσαρμοστούμε
στις αλλαγές, πώς να μαθαίνουμε με επιτυχία, πώς να παραμένουμε ήρεμοι σε νέες καταστάσεις, πώς
να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τον εαυτό μας.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Βοηθήστε να χτιστεί μια κοινωνία που βασίζεται στη φροντίδα και την αλληλεγγύη
• Ευαισθητοποίηση και παροχή εκπαίδευσης στους νέους σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον
• Υποστηρίξτε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παρέχετε έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσετε γι’ αυτό.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;

• Υποστηρίξτε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παρέχετε έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσετε γι’ αυτό.
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7. Διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων

Αυτό το θέμα εστιάζει σε προτάσεις και οράματα για μια κοινωνία όπου η λήψη αποφάσεων είναι διαφανής,
ανήκει στους ανθρώπους και περιλαμβάνει τις φωνές των πιο περιθωριοποιημένων ατόμων και κοινοτήτων
στην Ευρώπη και όχι μόνο. Τα παρακάτω οράματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα διαφανές και δίκαιο
σύστημα, όπου οι κυβερνήσεις
(α) αναλαμβάνουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και λειτουργούν ως
πρότυπα,
(β) οι αποφάσεις λαμβάνονται με συλλογικό και συμμετοχικό τρόπο και
(γ) παγκόσμια η δυναμική της εξουσίας και το καπιταλιστικό σύστημα αμφισβητούνται.

Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις;

• Αναπτύξτε κατάλληλους και ολοκληρωμένους νόμους,
κανονισμούς και πολιτικές με γνήσια πρόθεση για
την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, που
υπερβαίνει τον καθορισμό απλών στόχων.
• Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη δύναμη/επιρροή στον
Παγκόσμιο Νότο στην παγκόσμια κλιματική πολιτική.
• Βεβαιωθείτε ότι η κλιματική πολιτική αποτελεί σημείο
συνάντησης για καλό διάλογο, όχι πεδίο μάχης.
• Συμπεριλάβετε την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνταγμα.
• Δημιουργία συμβουλίου για το κλίμα.
• Να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη από την κρίση και οι δράσεις για το κλίμα λαμβάνουν υπόψη ζητήματα
φύλου.
• Αύξηση της ισότητας των φύλων στις κυβερνήσεις.
• Υποχρέωση όλων των πολιτικών οργανώσεων και των χώρων συζήτησης να έχουν γυναίκες συμμετέχουσες.
• Αύξηση της δύναμης των αυτόχθονων πληθυσμών στη λήψη αποφάσεων και προστασία των δικαιωμάτων
τους.
• Υιοθέτηση και εφαρμογή της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών.
• Υιοθετήστε το καθολικό βασικό εισόδημα, καθώς ενθαρρύνει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και προωθεί άλλες δραστηριότητες όπως ο εθελοντισμός.
• Επικεντρωθείτε σε πολιτικές λύσεις, όχι σε απόψεις και μεμονωμένες λύσεις.
• Τροποποιήστε τον νόμο περί προμηθειών, έτσι ώστε να κερδίσει ο πάροχος υπηρεσιών με τις πιο βιώσιμες
λύσεις και την υψηλότερη ποιότητα.
• Εισαγάγετε οικονομικά μέτρα όπως ο φόρος περιουσίας και το
αποτύπωμα CO2.
• Εφαρμογή μεγάλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την επίτευξη
των απαραίτητων αλλαγών.
• Φορολογήστε όσους εκπέμπουν
άνθρακα και τους πλούσιους
ανθρώπους και επανεπενδύστε τα χρήματα σε βιώσιμα έργα για
μετασχηματιστική αλλαγή.
• Αναπτύξτε μακροπρόθεσμες στρατηγικές με βάση τη δημόσια συμμετοχή.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι διαφανείς.
• Μειώστε τη γραφειοκρατία.
• Δώστε το παράδειγμα.
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Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Αναπτύξτε πρωτοβουλίες για την προώθηση της αλλαγής σε τοπικό επίπεδο π.χ. δημιουργία συνελεύσεων
πολιτών και τοπικών συμβουλίων όπου οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν
αιτήματα προς την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Υποστήριξη και αλληλεγγύη με τους αυτόχθονες πληθυσμούς στην παγκόσμια εκστρατεία και πίεση για
πολιτικά, πολιτιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα.
• Δώστε το παράδειγμα (π.χ. παρουσιάστε επιτυχημένα μοντέλα που έχουν ήδη δοκιμαστεί στην κοινότητα)
• Οι κοινότητες οφείλουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, το άνοιγμα και τη ένταξη, και να κάνουν
τον σεξισμός και το ρατσισμός απαράδεκτα. Οι άνθρωποι συνδέονται σε κοινότητες, ενεργούν με
αλληλεγγύη και προστατεύουν ο ένας τον άλλον και το περιβάλλον, κάνουν δημιουργικά έργα και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η ψυχική υγεία είναι ένα σημαντικό θέμα και δεν στιγματίζεται.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Αναλάβετε δράση και αναγνωρίστε την ευθύνη τους ως μεγάλοι παίκτες στην κοινωνία.
• Μειώστε τις διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι βιώσιμα ή ανθυγιεινά και
χειριστείτε σωστά τα ευαίσθητα δεδομένα.
• Εφαρμόστε πιο ευέλικτες εργασιακές πολιτικές και λιγότερες εργάσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους
τους, επιτρέποντας ελευθερία και ανεξαρτησία στο χώρο εργασίας.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;

• Οργανωθείτε και λάβετε ενεργό μέρος σε πρωτοβουλίες λήψης αποφάσεων.
• Χρησιμοποιήστε τη φωνή και τη δύναμή σας για να απαιτήσετε ένα πιο δίκαιο και διαφανές σύστημα
διακυβέρνησης.
• Να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως πολίτες και να πιέζετε την κυβέρνηση να συμπεριλάβει τους πολίτες
στη δημιουργία πολιτικών.
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Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Ακούστε την επιστήμη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιστήμης και τους αυτόχθονες πληθυσμούς
και τις κοινότητες. Τους αξίζουν ο χρόνος, ο χώρος και οι πλατφόρμες για να πρωτοστατήσουν στην
ανάσχεση των κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας.
• Αποφύγετε την αφήγηση της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς δεν ορίζεται καλά.
• Ξεκινήστε μια εκστρατεία κατά της χρήσης του ΑΕΠ ως μέτρο.
• Δημιουργία εναλλακτικού οικονομικού συστήματος για την κοινότητα.

8. Χρηματοδότηση του Μετασχηματισμού Συστήματος

Για να ξεκινήσει η ριζική αλλαγή του συστήματος, τα οικονομικά
πρέπει να ανακατευθυνθούν προς την υποστήριξη της ευημερίας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης και να αναδιανεμηθούν από τον Παγκόσμιο
Βορρά στον Παγκόσμιο Νότο και στις πρώην αποικίες. Η νεολαία
οραματίζεται τις κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν οικονομική ευθύνη
για τις τρέχουσες και προηγούμενες επιζήμιες ενέργειές τους και να
σταματήσουν να χρηματοδοτούν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς
για το περιβάλλον. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να ενισχύσουν το παιχνίδι
τους, καθώς το κατεστημένο τους δεν γίνεται πλέον αποδεκτό!

Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις;

• Ανακατανομή οικονομικών μέσων για την προστασία της ζωής και της κοινωνικής δικαιοσύνης
και δημιουργία ενός νομισματικού ταμείου μεταξύ γενεών για να διασφαλιστεί ότι οι φυσικοί πόροι
χρησιμοποιούνται εξίσου μεταξύ των γενεών.
• Τα κράτη στον Παγκόσμιο Βορρά θα πρέπει να συνεισφέρουν με αποζημιώσεις και υποστήριξη
σε αποικισμένες χώρες στον Παγκόσμιο Νότο (π.χ. τέλη αποκατάστασης που καταβάλλονται από
συγκεκριμένες χώρες, που καθορίζονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ).
• Αναπτύξτε νέους τρόπους μέτρησης της προστιθέμενης αξίας και της ευημερίας (αντί του ΑΕΠ).
• Εφαρμόστε τη διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις δαπανών που σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά.
• Σταματήστε τη χρηματοδότηση της παραγωγής άνθρακα και φυσικού αερίου και δημιουργήστε νέες
(πράσινες) θέσεις εργασίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
• Μην επενδύετε σε εταιρείες και μην διασώζετε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες ή άλλες εταιρείες που
είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.
• Εφαρμόστε μια περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των φόρων
περιουσίας και CO2. Επανεπενδύστε τα χρήματα σε βιώσιμα έργα για μεταμορφωτική αλλαγή.
• Να διασφαλιστεί ότι οι πλούσιοι συνεισφέρουν τουλάχιστον στο 1% της πληρωμής των φυσικών
καταστροφών, για να βοηθήσουν στη διαγραφή των χρεών των υπανάπτυκτων χωρών.
• Αναθεώρηση πολιτικών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Καθιέρωση κατώτατων και ανώτατων μισθών για τη μείωση της οικονομικής ανισότητας και της
υπερκατανάλωσης.
• Κατανομή κονδυλίων τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι
τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας.
• Παροχή δωρεάν ή επιδοτούμενης στέγασης.
• Ανάπτυξη καθοδήγησης για την επικοινωνία και τον τρόπο ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Επενδύστε στην ανάπτυξη και την ευημερία, όχι το κέρδος.
• Αντικαταστήστε το συνηθισμένο τρόπο εργασίας με πιο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα
οράματα που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού του συστήματος.
• Να σταματήσει η χρηματοδότηση της παραγωγής άνθρακα και φυσικού αερίου.
• Δημιουργήστε περισσότερες νέες (πράσινες) θέσεις εργασίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
• Χρησιμοποιήστε την προϋπάρχουσα γνώση, ειδικά την αυτόχθονη, ως οικονομικά αποδοτικό τρόπο
26 μετασχηματισμού.
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ΟΡΑΜΑ
9. Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική δικαιοσύνη
Οι νέοι σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται έντονα από την
κλιματική κρίση και την πανδημία COVID-19, πέρα από όλες τις
άλλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αδικίες που βιώνουν.
Μια Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη και η απάντησή μας
στην κλιματική κρίση πρέπει να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις
αλληλένδετες αδικίες. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωρίσουμε και
περιλαμβάνουμε τους νέους που υπο-εκπροσωπούνται πιο πολύ,
οι οποίοι καταπιέζονται από το ισχύον σύστημα και αποκλείονται
από την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε θεσμικά πλαίσια. Οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής διασταυρώνονται με άλλες
ταυτότητες που έχουν οι άνθρωποι π.χ. φυλή, φύλο και φύλο,
επομένως, η κοινωνική πτυχή πρέπει να αναγνωριστεί και να
αντιμετωπιστεί στις πολιτικές της ΕΕ, εάν θέλουμε να επιτύχουμε
μια δίκαιη Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη που δεν αφήνει
κανέναν πίσω. Η κλιματική δικαιοσύνη σημαίνει κοινωνική
δικαιοσύνη και μια διατομεακή προσέγγιση διαδραματίζει κρίσιμο
ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

• Παρέχετε ένα ποικιλόμορφο, διαφανές και θετικό εργασιακό περιβάλλον όπου κανείς δεν υφίσταται
διακρίσεις και η ψυχική υγεία μπορεί να συζητηθεί ανοιχτά.
• Χρηματοδοτήστε αθλητικές δραστηριότητες για όλους τους νέους και όχι μόνο για εκείνους που είναι
ταλαντούχοι και υψηλών δεξιοτήτων.
• Παροχή παιδικού σταθμού για τα παιδιά των εργαζομένων.
• Παράγετε ρούχα που δεν έχουν το φύλο.
• Βοηθήστε να καταρρίψετε τα στερεότυπα των φύλων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες;

• Ενδυναμώστε τους ανθρώπους να μιλήσουν και να παρέχουν βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες και άτομα
στην κοινότητα.
• Να είστε πιο ανοιχτοί και να δημιουργήσετε δομές αλληλεγγύης και φροντίδας για την αύξηση της
ανθεκτικότητας στην κοινότητα. Μοιραστείτε πόρους με λιγότερο προνομιούχες κοινότητες.
• Βοηθήστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα επαγγέλματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
• Δημιουργήστε ισχυρά και αξιόπιστα συνδικάτα που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων,
την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και αντιμετωπίζουν τυχόν ανισορροπίες εξουσίας στο χώρο εργασίας.
• Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν στην κοινότητα.
• Διοργάνωση πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων χωρίς διακρίσεις.
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική δικαιοσύνη.
• Αναγνωρίστε και υποστηρίξτε τα άτομα με αναπηρίες χωρίς στίγμα ή κριτική.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;
•
•
•
•

Εκπαιδεύονται και έχουν επίγνωση των δικών τους προνομίων και των άλλων.
Ασκήστε πίεση στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση και να εφαρμόσουν νομικές λύσεις.
Γίνετε πρότυπο για να εμπνεύσετε τους άλλους.
Να είστε ανοιχτοί, δίκαιοι και κατανοητοί απέναντι στους άλλους ανθρώπους και δημιουργήστε ένα
διασκεδαστικό, κοινωνικό και χαλαρό περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν άνετα και ευπρόσδεκτα.

Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις;

• Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε βασικές ανάγκες της ζωής (π.χ. φαγητό, καθαρός αέρας,
νερό) και στην εκπαίδευση.
• Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι του κέρδους και οι περιθωριοποιημένες κοινότητες
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
• Συμμετοχή των συνελεύσεων πολιτών και άλλων τοπικών ομάδων στη λήψη αποφάσεων.
• Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν αξιοπρεπή εργασία και μισθό.
• Βοηθήστε στην καταπολέμηση της ντροπής ορισμένων ομάδων στην κοινωνία.
• Παροχή προσβάσιμης υγειονομικής περίθαλψης σε όλους (εγγυημένη από το νόμο).
• Αποζημιώστε δίκαια όλες τις εργασίες φροντίδας (είτε στο σπίτι είτε στην κοινωνία).
• Βελτιώστε τις συνθήκες εργασίας (δηλαδή εργάσιμες ημέρες, ώρες, μορφή).
• Αύξηση του κατώτατου μισθού και μείωση του ποσοστού ανεργίας.
• Διασφάλιση μη διακρίσεων σε βάρος των μειονοτήτων στη διαδικασία απασχόλησης. Κάθε δημόσιος
τομέας πρέπει να έχει ποικίλη εκπροσώπηση των εργαζομένων.
• Εφαρμογή νόμων που απαγορεύουν στους εργοδότες να δίνουν στους εργαζομένους άμισθη πρακτική
άσκηση, και συμβάσεις μηδενικής και βραχυπρόθεσμης διάρκειας αορίστου χρόνου.
• Υποστηρίξτε και ενθαρρύνετε τις εταιρείες να ενσωματώσουν μέτρα για την ισότητα των φύλων.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις;

• Δώστε προτεραιότητα στους ανθρώπους έναντι του κέρδους.
• Παροχή αξιοπρεπούς εργασίας και μισθού για όλους.
• Μειώστε τον αριθμό των ωρών εργασίας και παρέχετε ευέλικτες και βιώσιμες συνθήκες εργασίας (π.χ.
η εξ αποστάσεως εργασία είναι διαθέσιμη σε όλους όπου είναι δυνατόν).
• Μην μετατρέπετε τις περιπτώσεις αδικίας σε ευκαιρίες μάρκετινγκ, αλλά προσπαθήστε να καταλάβετε
γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται αλληλεγγύη και υποστήριξη.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αυτή η Πρόταση της Νεολαίας παρουσιάζει τις αξίες και τα οράματα της ευρωπαϊκής νεολαίας για το
μέλλον στο οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Αντιπροσωπεύοντας χιλιάδες φωνές που πρέπει να ακουστούν, οι νέοι,
και ιδιαίτερα οι περιθωριοποιημένοι νέοι, έχουν εντοπίσει το δρόμο για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη. Οι νέοι ζητούν κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη και είναι σημαντικό
να ληφθούν υπόψη οι φωνές τους και να ληφθούν μέτρα κατά την ανάπτυξη αποφάσεων και θεσμικών
πλαισίων. Αυτή η πρόταση δείχνει ότι η ευρωπαϊκή νεολαία είναι αφοσιωμένη, γεμάτη φρέσκες ιδέες και
έτοιμη για αλλαγή. Μετά από μήνες καταιγισμού ιδεών, οράματα και λύσεις για 9 διαφορετικούς τομείς
παρουσιάζονται σε αυτήν την Πρόταση - τώρα, αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή τους!
Η κλιματική κρίση επηρεάζει σημαντικά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εκείνοι που υποφέρουν
περισσότερο τείνουν να είναι άνθρωποι ήδη σε ευάλωτες καταστάσεις. Οι νέοι από υπο-εκπροσωπούμενες
κοινότητες θα πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πρέπει
να είναι παρόντες όταν οι αποφάσεις που τους επηρεάζουν λαμβάνονται από άλλους. Το τρέχον σύστημα
επιτρέπει να συνεχιστούν αυτές οι ανισότητες και επιτρέπει τη διαιώνιση πολιτικών που συνήθως πλήττουν
τα περιθωριοποιημένα άτομα.
Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα δεν θα επηρεάσουν μόνο
το παρόν, αλλά θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις για το μέλλον. Υπό το πρίσμα αυτής της πραγματικότητας
και των πολυεπίπεδων κρίσεων που επηρεάζουν περισσότερο τη νεολαία, απαιτούμε να συμμετέχουμε στη
λήψη αποφάσεων και στις μεγάλες αλλαγές της κοινωνίας. Η συμμετοχή της νεολαίας στη λήψη αποφάσεων
θα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στις προκλήσεις που βρισκόμαστε και θα αντιμετωπίσουμε και θα
οδηγήσει στην επίτευξη διατομεακού μετασχηματισμού μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής πολιτικών για
τον πλανήτη και τους ανθρώπους.

REFERENCES:
https://www.eurovia.org/publication-of-the-youth-articulations-position-document-on-the-reform-of-thecommon-agricultural-policy/
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB-EQUINOX-Towards-racial-justice-EUinstitutions.pdf
https://friendsoftheearth.eu/publication/driving-destructive-mining/
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/englishweb.pdf
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/toolkit_for_intersectional_movement_building.pdf
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pdf
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συνυπογραφές

Η «Young Friends of the Earth Europe» αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη την οικονομική βοήθεια
από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ανήκει στους Young Friends
of the Earth Europe. Δεν αντικατοπτρίζει απαραιτήτως τη γνώμη του(των) χρηματοδότη(ων)
που αναφέρεται παραπάνω. Οι χρηματοδότες δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εκεί.

Η πρόταση για την πράσινη συμφωνία της Ευρώπης υποστηρίζεται από τους ακόλουθους
οργανισμούς και πρωτοβουλίες

ECVC Youth
Articulation

Drukwerk

Digitaal

Ireland
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