


• 836 εκατομμφρια άνκρωποι ηουν ακόμα ςε ςυνκικεσ ακραίασ 
φτϊχειασ 

• Ζνασ ςτουσ πζντε ανκρϊπουσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ ηει με 
λιγότερο από 1,25 δολάρια τθν θμζρα 

• Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ανκρϊπων που ηουν με λιγότερο 
από 1,25 δολάρια τθν θμζρα ανικουν ςε δφο περιοχζσ: ςτθ νότια 
Αςία και ςτθν Υποςαχάρια Αφρικι 

• Υψθλά ποςοςτά τθσ φτϊχειασ ςυχνά εμφανίηονται ςε μικρζσ και 
ευάλωτεσ χϊρεσ που πλιττονται από διαμάχεσ 

• Ζνα ςτα επτά παιδιά, θλικίασ κάτω των πζντε, ςτον κόςμο, ζχουν 
χαμθλό  ανάςτθμα αναλογικά με τθν θλικία τουσ 

• Το 2014 κακθμερινά, 42,000 παιδιά αναγκάηονταν να 
εγκαταλείψουν τα ςπίτια τουσ προσ αναηιτθςθ προςταςίασ λόγω 
ςυγκροφςεων  
 



Τι μποροφμε να κάνουμε; 

• Σχεδιάςτε και οργανϊςτε μια εκςτρατεία 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθ φτϊχεια ςε 
τοπικό και παγκόςμιο επίπεδο 

• Παροχι πρακτικισ άςκθςθσ / εκελοντικισ 
εργαςίασ ςε οργανιςμοφσ που 
αντιμετωπίηουν τθ φτϊχεια 

• Ανάπτυξθ εταιρικϊν ςχζςεων μεταξφ 
ςχολείων και πανεπιςτθμίων ςε διάφορεσ 
περιοχζσ του κόςμου (Νότου και Βορρά) 



• Ζνασ ςτουσ εννζα ανκρϊπουσ ςτον κόςμο (795 εκατομμφρια) υποςιτίηεται 
• Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ανκρϊπων που πεινάνε ςτον κόςμο ηει ςε 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ όπου το 12,9% του πλθκυςμοφ υποςιτίηεται 
• Θ Αςία είναι θ ιπειροσ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά υποςιτιηόμενων ανκρϊπων, 

δθλαδι τα δφο τρίτα του πλθκυςμοφ τθσ Γθσ. Τα ποςοςτά ςτθ νότια Αςία ζχουν 
μειωκεί τα τελευταία χρόνια, ωςτόςο, ςτθ δυτικι Αςία παρουςίαςαν μικρι 
αφξθςθ 

• Θ νότια Αςία αντιμετωπίηει το ςοβαρότερο πρόβλθμα υποςιτιςμοφ με περίπου 
281 εκατομμφρια ανκρϊπουσ να υποςιτίηονται. Στθν Υποςαχάρια περιοχι τθσ 
Αφρικισ, το ποςοςτό των υποςιτιηόμενων αναμζνεται να αγγίξει ςχεδόν το 23% 
τθν περίοδο 2014-2016 

• Σχεδόν οι μιςοί από τουσ παιδικοφσ κανάτουσ (45%), θλικίασ κάτω των πζντε, 
οφείλονται ςε κακι διατροφι, ποςοςτό το οποίο μεταφράηεται ςε 3,1 
εκατομμφρια παιδικζσ ηωζσ ανά ζτοσ 

• Ζνα ςτα τζςςερα παιδιά παγκοςμίωσ παρουςιάηουν κακυςτερθμζνθ ανάπτυξθ. 
Στισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ θ αναλογία μπορεί ανζλκει ςε ζνα προσ τρία 

• Στισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, 66 εκατομμφρια παιδιά που φοιτοφν ςτο δθμοτικό 
ςχολείο, παρακολουκοφν τα μακιματά τουσ πειναςμζνα, με 23 εκατομμφρια 
από αυτά να βρίςκονται ςτθν Αφρικι 
 



Τι μποροφμε να κάνουμε; 

• Οργανϊςτε εκδρομζσ και εκδρομζσ ςε μζρθ 
όπου αςκείται βιϊςιμθ γεωργία 

• Ακολουκιςτε τα τρόφιμα από το αγρόκτθμα ςτο 
πιροφνι - καλλιζργεια, ςυγκομιδι και 
προετοιμαςία φαγθτοφ, π.χ. ςτθν αςτικι ι 
ςχολικι κθπουρικι 

• Συνδζςετε τα τρόφιμα που ζχουν απομείνει με 
ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ 

• Υποςτθρίξτε τθ βιοποικιλότθτα ςπόρων, φυτϊν 
και ηϊων, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τα άγρια είδθ 



  Παιδική Υγεία 

• 17,000 λιγότερα παιδιά πεκαίνουν κάκε θμζρα από το 1990, ωςτόςο, 
περιςςότερα από ζξι εκατομμφρια παιδιά ςυνεχίηουν να πεκαίνουν κάκε χρόνο 
πριν ολοκλθρϊςουν το 5ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

• Από το 2000, τα εμβόλια κατά τθσ ιλαράσ ζχουν αποτρζψει περίπου 15,6 
εκατομμφρια κανάτουσ 

• Παρά τθ ςθμαντικι παγκόςμια πρόοδο που ςυντελείται ςτθν Υποςαχάρια 
Αφρικι και τθ Νότια Αςία, παρατθρείται ζνα ολοζνα και αυξανόμενο ποςοςτό 
παιδικϊν κανάτων, με τζςςερισ ςτουσ πζντε παιδικοφσ κανάτουσ θλικίασ κάτω 
των πζντε να εμφανίηονται ςε αυτζσ τισ περιοχζσ 

• Παιδιά που γεννιοφνται ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ είναι δφο φορζσ πιο πικανό να 
πεκάνουν πριν ολοκλθρϊςουν το πζμπτο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςυγκριτικά με 
εκείνα που γεννιοφνται ςε εφπορεσ οικογζνειεσ 

• Παιδιά των οποίων οι μθτζρεσ είναι μορφωμζνεσ (ςε αυτζσ ςυγκαταλζγονται 
και εκείνεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ) είναι πιο 
πικανό να επιβιϊςουν από ότι παιδιά με μθτζρεσ χωρίσ κακόλου μόρφωςθ 

 



  

Μητρική υγεία 

• Τα ποςοςτά τθσ μθτρικισ κνθςιμότθτασ ζχουν μειωκεί ςχεδόν κατά το ιμιςυ από το 
1990 

• Θ μθτρικι κνθςιμότθτα ζχει μειωκεί κατά δυο τρίτα ςτθν ανατολικι και νότια Αςία 
κακϊσ και ςτθ βόρεια Αφρικι 

• Τα ποςοςτά μθτρικισ κνθςιμότθτασ, δθλαδι θ αναλογία των μθτζρων που αποβιϊνουν 
κατά τον τοκετό ςυγκριτικά με εκείνων που επιβιϊνουν, ςτισ αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ 
είναι 14 φορζσ πιο υψθλά από ότι ςτισ ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ 

• Ολοζνα και περιςςότερεσ γυναίκεσ λαμβάνουν προγεννθτικι φροντίδα. Στισ 
αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ τα ποςοςτά προγεννθτικισ φροντίδασ αυξικθκαν από 65% το 
1990 ςε 83% το 2012 

• Μόνο το 50% των γυναικϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ λαμβάνει τθ ςυνιςτϊμενθ 
ιατρικι περίκαλψθ 

• Λιγότεροι ζφθβοι αποκτοφν παιδία ςτισ περιςςότερεσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ωςτόςο, 
θ πρόοδοσ αυτι ζχει παρουςιάςει κάμψθ. Θ αφξθςθ τθσ χριςθσ αντιςυλλθπτικϊν 
μεκόδων που παρατθρικθκε κατά τθ δεκαετία του 90’ δεν ςυνεχίςτθκε τθν πρϊτθ 
δεκαετία του 2000 

• Πρόοδοσ ςυντελείται ςτθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ του οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ για 
ολοζνα και περιςςότερεσ γυναίκεσ, ωςτόςο, θ ηιτθςθ αυξάνεται με ταχείσ ρυκμοφσ 

 



  

HIV/AIDS, ελονοςία και άλλεσ αςθζνειεσ 
• Οι νζεσ μολφνςεισ με τον ιό HIV κατά το 2013 υπολογίηονται ςτα 2,1 εκατομμφρια, δθλαδι 38% 

λιγότερεσ από ότι το 2001 
• Στα τζλθ του 2013 περίπου 35 εκατομμφρια άνκρωποι υπολογίηεται ότι ηοφςαν με τον ιό HIV 
• Στα τζλθ του 2013, 240,000 παιδιά υπολογίηεται ότι μολφνκθκαν με τον ιό HIV 
• Οι νζεσ μολφνςεισ με τον ιό HIV ζχουν μειωκεί κατά 58 % από το 2001 
• Τα ζφθβα κορίτςια και οι νζεσ γυναίκεσ αντιμετωπίηουν ανιςότθτεσ με βάςθ το φφλο τουσ, 

αποκλειςμοφσ, διακρίςεισ και βία, γεγονόσ που τισ εκκζτει ακόμθ περιςςότερο ςτον κίνδυνο 
μόλυνςθσ με τον ιό HIV 

• Ο ιόσ HIV αποτελεί τθ βαςικι αιτία για τον κάνατο των γυναικϊν που βρίςκονται ςε 
αναπαραγωγικι θλικία ςε παγκόςμιο επίπεδο 

• Οι κάνατοι από φυματίωςθ ςε ανκρϊπουσ που ηουν με τον HIV ζχουν μειωκεί κατά 36% από 
το 2004 

• Στισ 250,000 ανιλκαν οι μολφνςεισ από τον HIV το 2013 με τα δφο τρίτα από αυτζσ να 
αφοροφν ζφθβα κορίτςια 

• Το AIDS αποτελεί πλζον τθ βαςικι αιτία κανάτου μεταξφ εφιβων (θλικίασ 10-19) ςτθν Αφρικι 
και τθ δεφτερθ πιο ςυχνι αίτια κανάτου μεταξφ εφιβων ςε παγκόςμιο επίπεδο 

• Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των 
εφιβων κοριτςιϊν δεν γίνεται ςεβαςτό, με πολλά από τα κορίτςια να αναφζρουν ότι θ πρϊτθ 
τουσ ςεξουαλικι εμπειρία δεν ιταν θκελθμζνθ 

• 2,1 εκατομμφρια ζφθβοι υπολογίηεται ότι ηουν με τον HIV από το 2013 
• Πάνω από 6,2 εκατομμφρια κάνατοι από ελονοςία αποφεφχκθκαν κατά τθν περίοδο 2000-

2015, πρωτίςτωσ κάνατοι παιδιϊν θλικίασ κάτω των πζντε ςτθν Υποςαχάρια Αφρικι. Το 
παγκόςμιο ποςοςτό κρουςμάτων ελονοςίασ υπολογίηεται ότι μειϊκθκε κατά 37% ενϊ τα 
ποςοςτά κνθςιμότθτασ κατά 58%  

• Κατά το διάςτθμα 2000-2013, θ πρόλθψθ, θ διάγνωςθ και θ κεραπεία τθσ φυματίωςθσ 
υπολογίηεται ότι ζςωςε 37 εκατομμφρια ηωζσ. Τα ποςοςτά κνθςιμότθτασ από φυματίωςθ 
μειϊκθκαν κατά 45% ενϊ το ποςοςτό εμφάνιςθσ τθσ νόςου μειϊκθκε κατά 41% για το 
διάςτθμα 1990-2013 

•   

 



Τι μποροφμε να κάνουμε; 

• Περίπτερο πλθροφόρθςθσ ςτο ςχολείο, π.χ. 
για τθν "Παγκόςμια Θμζρα κατά του AIDS" (1 
Δεκεμβρίου) 

• Παρακολουκιςτε βίντεο που εμφανίηουν 
ςυμπεριφορζσ προαγωγισ τθσ υγείασ (π.χ. 
χρθςιμοποιϊντασ προφυλακτικό για 
αςφαλζςτερο ςεξ, λζγοντασ "Όχι" ςτα 
ναρκωτικά 



Τι μποροφμε να κάνουμε; 
• Ενθμζρωςθ για τον οικογενειακό 

προγραμματιςμό 

• Ενθμζρωςθ για τθν πρόλθψθ αςκενειϊν 
(προετοιμαςία υγιεινϊν γευμάτων, άςκθςθ, 
εμβολιαςμοί, προφυλάξεισ) 

• Ενθμζρωςθ για τθν πρόλθψθ επιδθμικϊν 
αςκενειϊν (ελονοςία, ηίκα, ζμπολα κλπ) 

• Ενθμζρωςθ για τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ 
υγείασ 

• Συμβολι ςτθ μείωςθ τθσ μόλυνςθσ 

 



• Θ φοίτθςθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ άγγιξε το 91%, ωςτόςο, 57 
εκατομμφρια παιδιά εξακολουκοφν να μθν φοιτοφν ςε 
ςχολεία. 

• Περιςςότερα από τα μιςά παιδιά που δεν φοιτοφν ςε 
ςχολεία ηουν ςτθν Υποςαχάρια Αφρικι 

• Εκτιμάται ότι το 50% των παιδιϊν που δεν φοιτοφν 
ςτθ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ηουν ςε περιοχζσ που 
πλιττονται από ςυγκροφςεισ 

• 103 εκατομμφρια νζοι παγκοςμίωσ παρουςιάηουν 
βαςικζσ ελλείψεισ γραμματιςμοφ με το 60% των νζων 
να είναι γυναίκεσ 
 



•  Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ ότι όλα τα κορίτςια και αγόρια κα ολοκλθρϊνουν μία ελεφκερθ, 
ιςότιμθ και ποιοτικι πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ που οδθγεί 
ςε  αντίςτοιχα και τελεςφόρα μακθςιακά αποτελζςματα. 

• 4.2 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ ότι όλα τα κορίτςια και αγόρια κα ζχουν πρόςβαςθ ςε 
ποιοτικι προςχολικι ανάπτυξθ, φροντίδα και εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμα για τθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

• 4.3 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ για όλεσ τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ 
ςε προςιτι και ποιοτικι τεχνικι, επαγγελματικι και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πανεπιςτθμίων. 

• 4.4 Ζωσ το 2030, ουςιαςτικι αφξθςθ του αρικμοφ των νζων και των ενθλίκων οι οποίοι 
ζχουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνικϊν και επαγγελματικϊν 
δεξιοτιτων, για απαςχόλθςθ, αξιοπρεπι εργαςία και επιχειρθματικότθτα. 

• 4.5 Ζωσ το 2030, εξάλειψθ των διακρίςεων με βάςθ το φφλο ςτθν εκπαίδευςθ και 
διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ, ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, για τουσ ευάλωτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με 
αναπθρίεσ, των αυτόχκονων πλθκυςμϊν και των παιδιϊν που βρίςκονται ςε ευάλωτθ 
κατάςταςθ. 

• 4.6 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ ότι θ νεολαία ςτο ςφνολό τθσ κακϊσ και ζνα ςθμαντικό 
ποςοςτό ενθλίκων, τόςο ανδρϊν όςο και γυναικϊν, κα πετφχουν τον γραμματιςμό και τον 
αρικμθτιςμό. 

• 4.7 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν τθ γνϊςθ και κα 
καλλιεργιςουν τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται για να προάγουν τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, 
μζςω, μεταξφ άλλων, τθσ εκπαίδευςθσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τον βιϊςιμο τρόπο 
ηωισ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα των φφλων, τθσ προαγωγισ τθσ κουλτοφρασ 
τθσ ειρινθσ και τθσ μθ-βίασ, τθσ ταυτότθτασ του παγκόςμιου πολίτθ, κακϊσ και μζςω τθσ 
αναγνϊριςθσ τθσ πολιτιςτικισ ποικιλομορφίασ και τθσ ςυμβολισ του πολιτιςμοφ ςτθ 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 
 



Τι μποροφμε να κάνουμε; 
• Σχεδιάςτε και εκτελζςτε ζνα ζργο ESD ςε ζνα 

ςχολείο ι πανεπιςτιμιο ι για τθν τοπικι 
κοινότθτα 



• Περίπου τα δφο τρίτα των χωρϊν που ανικουν ςτισ αναπτυςςόμενεσ 
περιοχζσ του κόςμου ζχουν πετφχει τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

• Το 1990 ςτθ νότια Αςία θ αναλογία αγοριϊν κοριτςιϊν που φοιτοφςαν 
ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ιταν 74 κορίτςια για κάκε 100 αγόρια. Το 
2012 θ αναλογία αυτι εξιςϊκθκε 

• Στθν Υποςαχάρια Αφρικι, τθν Ωκεανία και τθ δυτικι Αςία, τα κορίτςια 
αντιμετωπίηουν ακόμα εμπόδια για τθν είςοδό τουσ τόςο ςτθν 
πρωτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

• Στθ νότια Αφρικι, λιγότερεσ από μία γυναίκεσ που δραςτθριοποιοφνται 
εκτόσ αγροτικοφ τομζα αμείβεται για τθν εργαςία τθσ. Το ποςοςτό των 
γυναικϊν που δραςτθριοποιείται ςτον αγροτικό τομζα και αμείβεται για 
τθν εργαςία του αυξικθκε από 35% το 1990 ςε 41% το 2015 

• Σε ςφνολο 46 χωρϊν, οι γυναίκεσ πλζον κατζχουν περιςςότερο από το 
30% των εδρϊν ςτα εκνικά κοινοβοφλια ςε ζνα τουλάχιςτον από τα 
ςϊματα που τα ςυνκζτουν 
 



• 5.1 Τερματιςμόσ κάκε μορφισ διακρίςεων κατά των γυναικϊν και κοριτςιϊν, οπουδιποτε. 
• 5.2 Εξάλειψθ όλων των μορφϊν βίασ κατά όλων των γυναικϊν και κοριτςιϊν, τόςο ςτθν 

ιδιωτικι όςο και ςτθ δθμόςια ηωι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων κακϊσ 
και τθσ ςεξουαλικισ και κάκε άλλου είδουσ εκμετάλλευςθσ. 

• 5.3 Εξάλειψθ όλων των  επιβλαβϊν πρακτικϊν, όπωσ ο παιδικόσ, πρόωροσ και 
καταναγκαςτικόσ γάμοσ κακϊσ και ο ακρωτθριαςμόσ γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων. 

• 5.4 Αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ τθσ μθ αμειβόμενθσ φροντίδασ και οικιακισ εργαςίασ, μζςω 
τθσ παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν, υποδομϊν και πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ, και τθσ 
προαγωγισ τθσ κοινισ ευκφνθσ μζςα ςε ζνα νοικοκυριό και ςτθν οικογζνεια, ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε εκνικζσ ιδιαιτερότθτεσ.   

• 5.5 Διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και αποτελεςματικισ ςυμμετοχισ κακϊσ και των ιςότιμων 
ευκαιριϊν ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου των γυναικϊν ςε όλα τα επίπεδα λιψθσ αποφάςεων 
ςτθν πολιτικι, οικονομικι και δθμόςια ηωι. 

• 5.6 Διαςφάλιςθ τθσ κακολικισ πρόςβαςθσ ςτθ ςεξουαλικι και αναπαραγωγικι υγεία κακϊσ 
και διαςφάλιςθ των αναπαραγωγικϊν δικαιωμάτων, όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί με βάςθ το 
Πρόγραμμα Δράςθσ τθσ Διεκνοφσ Διάςκεψθσ για τον Πλθκυςμό και τθν Ανάπτυξθ, τθν 
Πλατφόρμα Δράςθσ του Πεκίνου, και τα ζγγραφα που προζκυψαν από τισ διαςκζψεισ 
ανακεϊρθςθσ. 

• 5.α Δρομολόγθςθ μεταρρυκμίςεων οι οποίεσ κα παράςχουν ςτισ γυναίκεσ ίςα δικαιϊματα 
ωσ προσ τουσ οικονομικοφσ πόρουσ, κακϊσ και πρόςβαςθ ςτθν ιδιοκτθςία, ςτον ζλεγχο τθσ 
γθσ και άλλων μορφϊν ιδιοκτθςίασ, ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, ςτισ κλθρονομιζσ 
και ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε εκνικι νομοκεςία. 

• 5.β Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ γενικισ εφαρμογισ, και ιδίωσ τθσ τεχνολογίασ τθσ 
πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν, προωκϊντασ ζτςι τθν ενδυνάμωςθ  των γυναικϊν. 

• 5.γ Υιοκζτθςθ και ενίςχυςθ ορκϊν πολιτικϊν και εφαρμόςιμων νομοκεςιϊν που 
αποβλζπουν ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθ χειραφζτθςθ των γυναικϊν και 
των κοριτςιϊν ςε όλα τα επίπεδα. 
 



Τι μποροφμε να κάνουμε; 
• Προςκαλζςτε τουσ ομιλθτζσ που ζχουν βιϊςει βία με 

βάςθ τθν ταυτότθτα 

• Παίξτε  παιχνίδια ρόλων που εξετάηουν τθν ζνταξθ και 
τθν ταυτότθτα με βάςθ τουσ ρόλουσ των φφλων 

• Συνεργάςτείτε  με ομάδεσ από άλλα μζρθ του κόςμου 
όπου θ προςζγγιςθ ςτο φφλο μπορεί να είναι 
διαφορετικι 

• Περάςτε μια μζρα που εργάηεται ςε παραδοςιακι 
εργαςία γυναικϊν ι ανδρϊν (εργαςία ανταλλαγισ) 

• Εξερευνιςτε τον τρόπο με τον οποίο οι φυςικοί 
κίνδυνοι και οι καταςτροφζσ επθρεάηουν τισ γυναίκεσ, 
τα κορίτςια, τουσ άνδρεσ και τα αγόρια διαφορετικά 



• 2,6 διςεκατομμφρια άνκρωποι απζκτθςαν πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνεσ πθγζσ πόςιμου νεροφ από το 1990, 
ωςτόςο, 663 εκατομμφρια παραμζνουν χωρίσ νερό 

• Τουλάχιςτον 1,8 διςεκατομμφρια άνκρωποι παγκοςμίωσ χρθςιμοποιοφν πθγζσ πόςιμου νεροφ οι οποίεσ 
είναι μολυςμζνεσ με περιττϊματα 

• Κατά το διάςτθμα 1990-2015, το ποςοςτό του παγκόςμιου πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιοφςε βελτιωμζνεσ 
πθγζσ πόςιμου νεροφ αυξικθκε από 76% ςε 91% 

• Θ λειψυδρία, ωςτόςο, επθρεάηει περιςςότερο από το 40% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ ενϊ προβλζπεται 
να αυξθκεί. Πάνω από 1,7 διςεκατομμφρια άνκρωποι ηουν αυτι τθ ςτιγμι ςε λεκάνεσ απορροισ όπου θ 
κατανάλωςθ του νεροφ ξεπερνά τθν προςφορά 

• 2,4 διςεκατομμφρια άνκρωποι δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε βαςικζσ εγκαταςτάςεισ υγιεινισ όπωσ τουαλζτεσ 
ι αποχωρθτιρια 

• Περιςςότερο από το 80% των λυμάτων που οφείλεται ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτζσ καταλιγει ςε 
ποτάμια ι ςτθ κάλαςςα χωρίσ καμία επεξεργαςία 

• Κακθμερινά, περίπου 1000 παιδιά πεκαίνουν από αποτρζψιμεσ αςκζνειεσ που προκαλοφν διάρροια και 
οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν νερό και τθν υγιεινι 

• H υδροθλεκτρικι ενζργεια αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι και τθν πιο διαδεδομζνθ μορφι ανανεϊςιμθσ 
ενζργειασ ενϊ από το 2011 ζωσ ςιμερα αντιπροςωπεφει το 16% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ παγκοςμίωσ 

• Περίπου το 70% του ςυνόλου του νεροφ που προζρχεται από τα ποτάμια, τισ λίμνεσ και τον υδροφόρο 
ορίηοντα χρθςιμοποιείται για τθν άρδευςθ 

• Οι πλθμμφρεσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ που ςχετίηονται με το νερό αντιπροςωπεφουν το 70% των 
κανάτων που οφείλονται ςε φυςικζσ καταςτροφζσ 

 



• 6.1 Ζωσ το 2030, επίτευξθ κακολικισ και ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε αςφαλζσ και προςιτό 
πόςιμο νερό για όλουσ.  

• 6.2 Ζωσ το 2030, επίτευξθ επαρκοφσ και ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε εγκαταςτάςεισ/ςυςτιματα 
υγιεινισ για όλουσ, βάηοντασ τζλοσ ςτθν «ανοιχτι αφόδευςθ», δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι 
ςτισ ανάγκεσ των γυναικϊν και των κοριτςιϊν κακϊσ και εκείνων που βρίςκονται ςε 
ευάλωτεσ καταςτάςεισ. 

• 6.3 Ζωσ το 2030, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ, μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ρφπανςθσ, τθσ 
εξάλειψθσ των απορρίψεων, τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ απελευκζρωςθσ επικίνδυνων χθμικϊν 
και υλικϊν, τθσ μείωςθσ, κατά το ιμιςυ, του ποςοςτοφ των ανεπεξζργαςτων υγρϊν 
αποβλιτων, κακϊσ και τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ αςφαλοφσ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ του νεροφ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

• 6.4 Ζωσ το 2030, ουςιαςτικι αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ του φδατοσ ςε όλουσ 
τουσ τομείσ και διαςφάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ άντλθςθσ και προμικειασ πόςιμου νεροφ, 
προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ λειψυδρία και να μειωκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των 
ανκρϊπων που πλιττονται από τθν ζλλειψθ νεροφ. 

• 6.5 Ζωσ το 2030, εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, ςε όλα τα 
επίπεδα, ςυμπεριλαμβανομζνου μζςω τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ, ωσ ενδείκνυται. 

• 6.6 Ζωσ το 2020, προςταςία και αποκατάςταςθ των υδατικϊν οικοςυςτθμάτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των βουνϊν, των δαςϊν, των υδροβιότοπων, των ποταμϊν, των 
υδροφόρων οριηόντων και των λιμνϊν. 

• 6.α Ζωσ το 2030, επζκταςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθ τθσ οικοδόμθςθσ-
ικανοτιτων των αναπτυςςόμενων χωρϊν ςε δραςτθριότθτεσ και προγράμματα που 
ςχετίηονται με το νερό και τθν υγιεινι, όπωσ τθ ςυλλογι υδάτων, τθν αφαλάτωςθ, τθν 
αποδοτικότθτα χριςθσ των υδατικϊν πόρων, τθν επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων, και τισ 
τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ φδατοσ. 

• 6.β Στιριξθ και ενδυνάμωςθ τθσ ςυμμετοχισ των τοπικϊν κοινοτιτων ςτθ βελτίωςθ τθσ 
διαχείριςθσ του νεροφ και των εγκαταςτάςεων υγιεινισ. 

 



• Υπολογιςμόσ του δικοφ ςασ αποτυπϊματοσ  νεροφ  
• Ανάπτυξθ τρόπων βιϊςιμθσ χριςθσ νεροφ Ανάπτυξθ 

ςχολικϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ ςχολείων ςε περιοχζσ 
με άφκονο ι ζλλειμμα νεροφ 

• Οργάνωςθ εκδρομϊν ςε τοπικζσ υποδομζσ νεροφ  
• Παρακολοφκθςθ  τθσ ποιότθτασ του νεροφ ςτο 

ςχολείο και ςτο ςπίτι 
• Οργάνωςθ  εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ ι ςχεδίου 

δράςθσ για τθ νεολαία ςχετικά με το νερό και τθ 
ςθμαςία του 

• Ζρευνα ςχετικά με το αόρατο νερό, π.χ. πόςο νερό ςε 
ζνα λίτρο μπφρασ, ζνα κιλό βοδινό κρζασ, ζνα teeshirt, 
κλπ. 

• Ανάπτυξθ ενόσ project που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: 
"Ποια ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα μπορεί να ςυμβεί 
χωρίσ νερό;" 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Ζνασ ςτουσ πζντε ανκρϊπουσ δεν ζχει πρόςβαςθ ςε 
ςφγχρονθσ μορφισ θλεκτρικι ενζργεια 

• 3 διςεκατομμφρια άνκρωποι ςτθρίηονται ςτθν ξυλεία, 
τον γαιάνκρακα, τον ξυλάνκρακα και τα ηωικά 
απόβλθτα για τθ κζρμανςθ και το μαγείρεμα 

• Θ ενζργεια ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν κλιματικι 
αλλαγι, αντιπροςωπεφοντασ το 60% των ςυνολικϊν 
εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου 

• Θ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του άνκρακα ςτον τομζα τθσ 
ενζργειασ αποτελεί μία ςθμαντικι επιδίωξθ των 
μακροπρόκεςμων ςτόχων για το κλίμα 

 



• 7.1 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ τθσ κακολικισ πρόςβαςθσ ςε 
προςιτζσ, αξιόπιςτεσ και ςφγχρονεσ υπθρεςίεσ ενζργειασ. 

• 7.2 Ζωσ το 2030, ςθμαντικι αφξθςθ του μεριδίου των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο παγκόςμιο ενεργειακό μείγμα. 

• 7.3 Ζωσ το 2030, διπλαςιαςμόσ του παγκόςμιου ποςοςτοφ 
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ. 

• 7.α Ζωσ το 2030, ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ϊςτε να 
διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν ζρευνα και τθ τεχνολογία κακαρισ 
ενζργειασ –ςυμπεριλαμβανομζνων των ανανεϊςιμων μορφϊν 
ενζργειασ, τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και των προθγμζνων 
και κακαρϊν τεχνολογιϊν ορυκτϊν καυςίμων – και να 
προωκθκοφν οι επενδφςεισ ςε ενεργειακζσ υποδομζσ και 
τεχνολογίεσ κακαρισ ενζργειασ. 

• 7.β Ζωσ το 2030, επζκταςθ των υποδομϊν και αναβάκμιςθ τθσ 
τεχνολογίασ για τθν παροχι ςφγχρονων και βιϊςιμων υπθρεςιϊν 
ενζργειασ για όλουσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, και ιδίωσ ςτισ 
λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, ςτα  μικρά αναπτυςςόμενα 
νθςιωτικά κακϊσ και ςτα περίκλειςτα αναπτυςςόμενα κράτθ, 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα προγράμματα ςτιριξισ τουσ. 

  
 



• Πειραματιςτείτε με τεχνολογίεσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ 
• Αναλογιςτείτε και ςυηθτιςτε τθ δικι ςασ χριςθ ενζργειασ, π.χ. - οι 

ςθμαντικότεροι λόγοι για τθ χριςθ ενζργειασ ςε μια (υποκειμενικι) 
διάςταςθ τθσ 

• "Για τθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν" (π.χ. ενζργεια για το μαγείρεμα) ςε 
"για ζναν τρόπο ηωισ πολυτζλειασ" (π.χ. ενζργεια για μια πιςίνα) 

• Οργανϊςτε εκδρομζσ ςε ενεργειακοφσ χϊρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
δεοντολογικϊν ςυηθτιςεων με πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 
ενεργειακϊν τφπων Διεξαγωγι αναλφςεων ςεναρίων για μελλοντικι 
παραγωγι, προμικεια και χριςθ ενζργειασ 

• Διεξάγετε μια εκςτρατεία εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δικό ςασ ίδρυμα ι 
ςε τοπικό επίπεδο 

• Πραγματοποιιςτε  ζνα ομαδικό ζργο για το πόςθ ενζργεια απαιτείται για 
τθν παραγωγι των κακθμερινϊν μασ αναγκϊν, π.χ. ψωμί, δθμθτριακά 
κλπ. 

• Αναπτφξτε ζνα ζργο που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: "Πϊσ ςυνδζονται θ 
ενζργεια και θ ανκρϊπινθ ευθμερία;" 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Θ παγκόςμια ανεργία αυξικθκε από 170 εκατομμφρια 
το 2007 ςε 202 εκατομμφρια το 2012, 75 εκ των 
οποίων είναι νζοι άνδρεσ και γυναίκεσ 

• Περίπου 2,2 εκατομμφρια άνκρωποι αυτι τθ ςτιγμι 
ηουν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ (το οποίο 
ορίηεται ςτα 2 δολάρια). Θ εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ 
είναι δυνατι μόνο μζςω ςτακερϊν και καλά 
αμειβόμενων κζςεων εργαςίασ 

• 470 εκατομμφρια νζεσ κζςεισ εργαςίεσ είναι 
απαραίτθτεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο για να καλφψουν 
τθν ανάγκθ των νεοειςερχόμενων ςτον εργαςιακό 
κόςμο για το διάςτθμα 2016-2030 
 



• Επίτευξθ υψθλότερων επιπζδων οικονομικισ παραγωγικότθτασ, μζςω τθσ διαφοροποίθςθσ, 
τθσ τεχνολογικισ αναβάκμιςθσ και καινοτομίασ, ςτρζφοντασ τθν προςοχι ςε τομείσ υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ και ζνταςθσ εργαςίασ. 

• Προϊκθςθ πολιτικϊν προςανατολιςμζνων ςτθν ανάπτυξθ, οι οποίεσ ςτθρίηουν τισ 
παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, τθ δθμιουργία αξιοπρεπϊν κζςεων εργαςίασ, τθν 
επιχειρθματικότθτα, τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία, και ενκαρρφνουν τθν 
επιςθμοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ των  πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, 
μζςω τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ. 

• Ζωσ το 2030,  βακμιαία βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των παγκόςμιων πόρων ςε ςχζςθ με 
τθν κατανάλωςθ και παραγωγι, και προςπάκεια διαχωριςμοφ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 
από τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με το Δεκαετζσ Πλαίςιο Προγράμματοσ 
για τθ Βιϊςιμθ Κατανάλωςθ και Παραγωγι, με τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ να θγοφνται του 
εγχειριματοσ αυτοφ. 

• Ζωσ το 2030,  επίτευξθ πλιρουσ και παραγωγικισ απαςχόλθςθσ και αξιοπρεπϊν κζςεων 
εργαςίασ για όλεσ τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων 
ανκρϊπων και των ατόμων με αναπθρίεσ, κακϊσ και εξαςφάλιςθ τθσ ίςθσ αμοιβισ για 
εργαςία ίςθσ αξίασ.   

• Ζωσ το 2020, ουςιαςτικι μείωςθ του ποςοςτοφ των νζων που δεν απαςχολοφνται, 
μορφϊνονται ι εκπαιδεφονται. 

• Ανάλθψθ άμεςων και αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν εξάλειψθ τθσ αναγκαςτικισ 
εργαςίασ, τον τερματιςμό τθσ ςφγχρονθσ δουλείασ και τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, τθ 
διαςφάλιςθ τθσ απαγόρευςθσ και εξάλειψθσ των χειρότερων μορφϊν παιδικισ εργαςίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςτρατολόγθςθσ και τθσ χρθςιμοποίθςθσ παιδιϊν-ςτρατιωτϊν, 
και τον τερματιςμό, ζωσ το 2025, όλων των μορφϊν παιδικισ εργαςίασ. 

• Ζωσ το 2030,  ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι πολιτικϊν που προωκοφν τον βιϊςιμο τουριςμό, ο 
οποίοσ δθμιουργεί κζςεισ εργαςίασ και προάγει τουσ τοπικοφσ πολιτιςμοφσ και προϊόντα. 

 



• Σχεδιάςτε και εφαρμόςτε επιχειρθματικά και κοινωνικά 
επιχειρθματικά ςχζδια 

• Πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςε ςυνεργαςία με τοπικζσ 
επιχειριςεισ 

• Εξερευνιςτε τισ ανάγκεσ και τισ προοπτικζσ των εργοδοτϊν 
και των εργαηομζνων μζςω ςυνεντεφξεων 

• Χαρτογραφιςτε πολλαπλζσ διαδρομζσ ηωισ και 
ςταδιοδρομίασ 

• Συνεργαςτείτε με εργοδότεσ ςε δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ 
• Ανάπτυξθ ενόσ project που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: «Πϊσ 

μπορεί να ςυμβάλει θ καριζρα μου ςτθν αειφόρο 
ανάπτυξθ;» 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Αρκετζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ παρουςιάηουν ελλείψεισ βαςικϊν υποδομϊν όπωσ δρόμοι, θλεκτρικι 
ενζργεια, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ, νερό κακϊσ και ελλείψεισ ςτον τομζασ τθσ τεχνολογίασ τθσ 
πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν 

• Περίπου 2,6 διςεκατομμφρια άνκρωποι ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο δεν ζχουν μόνιμθ πρόςβαςθ ςε 
θλεκτρικι ενζργεια 

• 2,5 διςεκατομμφρια άνκρωποι παγκοςμίωσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε βαςικζσ εγκαταςτάςεισ υγιεινισ ενϊ 
περίπου 800 εκατομμφρια άνκρωποι δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε νερό, με πολλζσ εκατοντάδεσ χιλιάδων από 
αυτοφσ να ηουν  ςτθν Υποςαχάρια Αφρικι και ςτθ νότια Αςία 

• Περίπου 1-1,5 διςεκατομμφρια άνκρωποι δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε αξιόπιςτεσ τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ 

• Οι ποιοτικζσ υποδομζσ επιδροφν κετικά ςτθν επίτευξθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν 
ςτόχων 

• Οι ανεπαρκείσ υποδομζσ οδθγοφν ςτθν αδυναμία πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ, ςτθν εργαςία, ςτθν 
πλθροφόρθςθ και τθν εκπαίδευςθ ενϊ αποτελοφν ςοβαρό εμπόδιο για τισ επιχειρθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

• Οι μθ ολοκλθρωμζνεσ υποδομζσ κζτουν περιοριςμοφσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και τθν εκπαίδευςθ 

• Για πολλζσ αφρικανικζσ χϊρεσ και ιδίωσ εκείνεσ με χαμθλό ειςόδθμα, οι υπάρχοντεσ περιοριςμοί ςχετικά 
με τισ υποδομζσ επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα των εταιρειϊν κατά περίπου 40% 

• Ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ αποτελεί μία ςθμαντικι πθγι απαςχόλθςθσ, παρζχοντασ 470 εκατομμφρια 
κζςεισ εργαςίασ παγκοςμίωσ το 2009, αρικμόσ ο οποίοσ μπορεί να μεταφραςτεί ςτο 16% του παγκόςμιου 
εργατικοφ δυναμικοφ το οποίο ανζρχεται ςτα 2,9 διςεκατομμφρια εργαηομζνουσ. Το 2013 υπολογίηεται 
ότι οι κζςεισ εργαςίασ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο ξεπζραςαν το μιςό διςεκατομμφριο  

• Ο πολλαπλαςιαςμόσ των κζςεων εργαςίασ ςτθ βιομθχανία ζχει κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν κοινωνία. Κάκε 
νζα κζςθ εργαςίασ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο δθμιουργεί 2,2 κζςεισ ςε άλλουσ κλάδουσ 
 



• 9.1 Δθμιουργία ποιοτικϊν, αξιόπιςτων, βιϊςιμων και ανκεκτικϊν υποδομϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των περιφερειακϊν και διαςυνοριακϊν υποδομϊν, για τθ 
ςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ, εςτιάηοντασ 
ςτθν προςιτι και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ για όλουσ. 

• 9.2 Προαγωγι τθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ και βιϊςιμθσ βιομθχανοποίθςθσ και 
ουςιαςτικι αφξθςθ, ζωσ το 2030, του ποςοςτοφ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον 
βιομθχανικό κλάδο και του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ, ςε ςυνάρτθςθ με 
τισ εκνικζσ περιςτάςεισ, κακϊσ και διπλαςιαςμόσ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ 
ςτον βιομθχανικό κλάδο ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

• 9.3 Aφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ των μικρισ-κλίμακασ βιομθχανικϊν και 
άλλων  επιχειριςεων, ιδίωσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν, ςε χρθματοπιςτωτικζσ 
υπθρεςίεσ, παρζχοντασ προςιτζσ πιςτϊςεισ, και ενςωμάτωςι τουσ ςτισ αλυςίδεσ 
αξίασ και ςτισ αγορζσ. 

• 9.4 Ζωσ το 2030,  αναβάκμιςθ υποδομϊν και μεταςκευι βιομθχανιϊν 
προκειμζνου αυτζσ να καταςτοφν βιϊςιμεσ, αυξάνοντασ τθν αποδοτικι χριςθ 
των πόρων και ενκαρρφνοντασ τθν υιοκζτθςθ περιςςότερο κακαρϊν και 
περιβαλλοντικά ορκϊν τεχνολογιϊν και βιομθχανικϊν μεκόδων, με όλεσ τισ χϊρεσ 
να αναλαμβάνουν δράςθ, προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, με βάςθ τισ δυνατότθτζσ 
τουσ. 

• 9.5 Ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, αναβάκμιςθ των τεχνολογικϊν 
ικανοτιτων του βιομθχανικοφ κλάδου ςε όλεσ τισ χϊρεσ, και ιδίωσ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου, ζωσ το 2030, τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ 
καινοτομίασ και τθσ ουςιαςτικισ αφξθςθσ του αρικμοφ των εργαηομζνων ςτον 
τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ, κατά 1 εκατομμφριο, κακϊσ και τθσ 
αφξθςθσ των δαπανϊν για τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ςτον δθμόςιο και ςτον 
ιδιωτικό τομζα. 
 



• “Mια μζρα χωρίσ πρόςβαςθ ςτον θλεκτριςμό” 

• Πϊσ κα ιταν ο κόςμοσ με  ςυςτιματα 
μεταφοράσ χωρίσ ορυκτά καφςιμα 

• Ανάπτυξθ ενόσ ζργου που βαςίηεται ςτθν 
ζρευνα: "Είναι  πάντα θ καινοτομία καλι;" 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Κατά μζςο όρο και με βάςθ το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, θ ανιςότθτα των 
ειςοδθμάτων αυξικθκε κατά 11% ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ για το διάςτθμα 
1990-2010 

• Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των νοικοκυριϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (δθλαδι 
περιςςότερο από το 75% του πλθκυςμοφ τουσ) ηει ςιμερα ςε κοινωνίεσ όπου τα 
ειςοδιματα είναι ακόμθ πιο άνιςα κατανεμθμζνα από ότι ιταν ςτθ δεκαετία του 
90’ 

• Στοιχεία δείχνουν πωσ από ζνα ςθμείο και ζπειτα θ ανιςότθτα είναι επιηιμια τόςο 
για τθν ανάπτυξθ όςο και για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ, τθν ποιότθτα των ςχζςεων 
ςτον δθμόςιο τομζα και ςτον τομζα τθσ πολιτικισ αλλά και για το αίςκθμα τθσ 
ικανοποίθςθσ και τθσ αυταξίασ του ατόμου 

• Θ ανιςότθτα των ειςοδθμάτων μπορεί να αποφευχκεί. Αρκετζσ χϊρεσ κατάφεραν 
να ςυγκρατιςουν ι να μειϊςουν τθν ανιςότθτά των ειςοδθμάτων, πετυχαίνοντασ 
ταυτόχρονα τθν ανάπτυξθ 

• Θ ανιςότθτα των ειςοδθμάτων δεν μπορεί να καταπολεμθκεί όμωσ 
αποτελεςματικά αν δεν αντιμετωπιςτεί θ λανκάνουςα ανιςότθτα που 
αποτρζπει τθν φπαρξθ ευκαιριϊν 

• Σφμφωνα με μία παγκόςμια ζρευνα που διεξιγαγε το Πρόγραμμα των Θνωμζνων 
Εκνϊν για τθν Ανάπτυξθ, οι υπεφκυνοι για τθ χάραξθ τθσ πολιτικισ ανά τον κόςμο 
αναγνωρίηουν ότι θ ανιςότθτα ςτισ χϊρεσ τουσ ζχει υψθλά ποςοςτά και αποτελεί 
πικανι απειλι ςτθ μακροπρόκεςμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ 
 



• 10.1 Ζωσ το 2030,  προοδευτικι επίτευξθ και διατιρθςθ τθσ αφξθςθσ του ειςοδιματοσ για 
το κατϊτερο  40% του πλθκυςμοφ με ρυκμό  υψθλότερο  του μζςου εκνικοφ. 

• 10.2 Ζωσ το 2030,  ενδυνάμωςθ και προαγωγι τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτικισ 
ζνταξθσ όλων, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, φφλου, αναπθρίασ, φυλισ, εκνικότθτασ, καταγωγισ, 
κρθςκείασ ι οικονομικισ ι άλλθσ κατάςταςθσ. 

• 10.3 Διαςφάλιςθ των ιςότιμων ευκαιριϊν και μείωςθ των αποτελεςμάτων των ανιςοτιτων, 
μζςω, μεταξφ άλλων, τθσ εξάλειψθσ νόμων, πολιτικϊν και πρακτικϊν που επιτρζπουν 
διακρίςεισ, και τθσ προαγωγισ των κατάλλθλων νομοκεςιϊν, πολιτικϊν και δράςεων ςε 
ςχζςθ με αυτό το κζμα. 

• 10.4 Υιοκζτθςθ πολιτικϊν, ιδιαίτερα φορολογικϊν και μιςκολογικϊν, κακϊσ και πολιτικϊν 
κοινωνικισ προςταςίασ, και προοδευτικι επίτευξθ μεγαλφτερθσ ιςότθτασ. 

• 10.5 Βελτίωςθ τθσ ρφκμιςθσ και τθσ παρακολοφκθςθσ των παγκόςμιων χρθματοπιςτωτικϊν 
αγορϊν και ιδρυμάτων, και ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ αυτϊν των ρυκμίςεων. 

• 10.6 Διαςφάλιςθ τθσ ενιςχυμζνθσ εκπροςϊπθςθσ και φωνισ των αναπτυςςόμενων χωρϊν 
ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε παγκόςμιουσ οικονομικοφσ και χρθματοπιςτωτικοφσ κεςμοφσ, 
προκειμζνου να παρζχονται πιο αποτελεςματικοί, αξιόπιςτοι, υπεφκυνοι και 
νομιμοποιθμζνοι κεςμοί. 

• 10.7 Διευκόλυνςθ τθσ μεκοδικισ, αςφαλοφσ, ομαλισ και υπεφκυνθσ μετανάςτευςθσ και τθσ 
κινθτικότθτασ των ανκρϊπων, μζςω τθσ εφαρμογισ ςχεδιαςμζνων και καλά διαχειριηόμενων 
μεταναςτατευτικϊν πολιτικϊν. 

• 10.α Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ειδικισ και διαφοροποιθμζνθσ διαχείριςθσ προσ τισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ιδίωσ προσ τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, ςφμφωνα με τισ 
ςυμφωνίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου. 

 



• Επιδείνωςθ των επιπτϊςεων των φυςικϊν 
κινδφνων ςε μια κοινότθτα λόγω ανιςότθτασ 

• Διεξαγωγι ςυνεντεφξεων με άτομα ευάλωτα 
(π.χ. μετανάςτεσ) 

• Αναπτφξτε μια ιςτοςελίδα ι ζνα ιςτολόγιο που 
κα υπογραμμίηει τθν κατανόθςθ τθσ τοπικισ 
μετανάςτευςθσ ι / και τθσ κατάςταςθσ των 
προςφφγων 

• Αναπτφξτε ζνα project με βάςθ τθν ζρευνα: "Πϊσ 
επθρεάηει θ ανιςότθτα τθν ευτυχία των 
ανκρϊπων;" 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Σιμερα, 3,5 διςεκατομμφρια άνκρωποι παγκοςμίωσ, δθλαδι θ μιςι 
ανκρωπότθτα, κατοικεί ςε πόλεισ 

• Μζχρι το 2030, τουλάχιςτον το 60% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ κα 
κατοικεί ςε αςτικζσ περιοχζσ 

• Το 95% τθσ αςτικισ επζκταςθσ που κα ςυντελεςτεί κατά τισ επόμενεσ 
δεκαετίεσ κα αφορά τον αναπτυςςόμενο κόςμο 

• 828 εκατομμφρια άνκρωποι ςιμερα ηουν ςε παραγκουπόλεισ ενϊ ο 
αρικμόσ τουσ ςυνεχίηει να αυξάνεται 

• Οι πόλεισ του κόςμου καταλαμβάνουν μόλισ το 3% του εδάφουσ τθσ Γθσ, 
είναι όμωσ υπεφκυνεσ για το 60-80% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ αλλά 
και για το 75% τθσ εκπομπισ αερίων του άνκρακα 

• Θ ταχεία αςτικοποίθςθ αςκεί πίεςθ ςτα αποκζματα γλυκοφ νεροφ, ςτα 
λφματα, ςτο περιβάλλον όπου ηοφμε αλλά και ςτθ δθμόςια υγεία 

• Οι πυκνοκατοικθμζνεσ πόλεισ μποροφν να επιφζρουν αποτελεςματικά 
κζρδθ και τεχνολογικζσ καινοτομίεσ, μειϊνοντασ τθν κατανάλωςθ πόρων 
και ενζργειασ 
 



• 11.1 Ζωσ το 2030,  διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων ςε επαρκι, αςφαλι, προςιτι 
ςτζγαςθ και βαςικζσ υπθρεςίεσ, και αναβάκμιςθ των φτωχογειτονιϊν. 

• 11.2 Ζωσ το 2030,  παροχι αςφαλϊν, προςιτϊν, προςβάςιμων και βιϊςιμων 
ςυςτθμάτων μεταφοράσ για όλουσ, βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των δρόμων, κυρίωσ 
μζςω τθσ επζκταςθσ των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι 
ςτισ ανάγκεσ εκείνων που βρίςκονται ςε ευάλωτθ κατάςταςθ, όπωσ είναι οι 
γυναίκεσ, τα παιδιά, τα άτομα με αναπθρίεσ και οι θλικιωμζνοι. 

• 11.3 Ζωσ το 2030,  βελτίωςθ τθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ και βιϊςιμθσ αςτικοποίθςθσ 
για όλουσ κακϊσ και των ικανοτιτων για ςυμμετοχικό, ολοκλθρωμζνο και βιϊςιμο 
ςχεδιαςμό και διαχείριςθ των ανκρϊπινων οικιςμϊν για όλεσ τισ χϊρεσ. 

• 11.4 Ενίςχυςθ των προςπακειϊν για τθν προςταςία και τθ διαφφλαξθ τθσ 
παγκόςμιασ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ. 

• 11.5 Ζωσ το 2030,  ςθμαντικι μείωςθ του αρικμοφ των κανάτων και του αρικμοφ 
των πλθγζντων από  φυςικζσ καταςτροφζσ, κακϊσ και των άμεςων οικονομικϊν 
απωλειϊν ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν που οφείλεται 
ςε φυςικζσ καταςτροφζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετιηόμενων με το νερό 
καταςτροφϊν, εςτιάηοντασ ςτθν προςταςία των φτωχϊν και των ανκρϊπων που 
βρίςκονται ςε ευάλωτθ κατάςταςθ. 

• 11.6 Ζωσ το 2030,  μείωςθ του δυςμενοφσ, κατά κεφαλιν, περιβαλλοντικοφ 
αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ποιότθτα του αζρα και 
τθ διαχείριςθ των αςτικϊν και άλλων αποβλιτων. 
 



• Ζργα χαρτογράφθςθσ: χαρτογραφιςτε τθν περιοχι για 
να ςθμειϊςετε ποφ υπάρχει καλι χριςθ του δθμόςιου 
ανοιχτοφ χϊρου, τθσ ανκρϊπινθσ κλίμακασ τουσ 
χϊρουσ πραςίνου, κλπ.  

• Χαρτογραφιςτε περιοχζσ που πρζπει να βελτιωκοφν, 
όπωσ οι περιοχζσ που εκτίκενται περιςςότερο ςε 
φυςικοφσ κινδφνουσ 

• Αναπτφξτε ζνα βίντεο διάρκειασ δφο λεπτϊν με ζνα 
παράδειγμα μιασ βιϊςιμθσ αςτικισ κοινότθτασ 

• Αναπτφξτε ζνα ζργο που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: «Θα 
ιταν πιο βιϊςιμο εάν όλοι ηοφςαμε ςτισ πόλεισ;» 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Κάκε χρόνο υπολογίηεται ότι το 1/3 του παραγόμενου φαγθτοφ, αρικμόσ ο οποίοσ ιςοδυναμεί ςε 
1,3 διςεκατομμφρια τόνουσ τροφισ, αξίασ περίπου 1 τριςεκατομμυρίου, καταλιγει να ςαπίηει 
ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων των καταναλωτϊν και των λιανεμπόρων ι να καταςτρζφεται λόγω 
των κακϊν πρακτικϊν μεταφοράσ ι ςυγκομιδισ 

• Αν οι άνκρωποι ςτον πλανιτθ αντικακιςτοφςαν τουσ κοινοφσ λαμπτιρεσ με λαμπτιρεσ οικονομίασ, 
τότε ο κόςμοσ κα μποροφςε να εξοικονομεί 120 διςεκατομμφρια ετθςίωσ 

• Αν ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ αγγίξει τα 9,6 διςεκατομμφρια ζωσ το 2050, τότε κα χρειαςτοφν 
ςχεδόν τρεισ πλανιτεσ ςαν τθ Γθ για να παράςχουν τουσ απαραίτθτουσ φυςικοφσ πόρουσ που 
χρειάηονται για τθ διατιρθςθ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ 

•   
• Νερό 
• Λιγότερο από το 3% του νεροφ ςτον πλανιτθ είναι πόςιμο, με το 2,5% να βρίςκεται ςε παγωμζνθ 

μορφι ςτθν Ανταρκτικι, τθν Αρκτικι και τουσ παγετϊνεσ. Θ ανκρωπότθτα λοιπόν κα πρζπει να 
ςτθριχκεί ςτο 0,5 % που απομζνει για να καλφψει τισ ανάγκεσ ςε γλυκό νερό των οικοςυςτθμάτων 
αλλά και των ανκρϊπων 

• Ο άνκρωποσ μολφνει το πόςιμο νερό γρθγορότερα από ότι θ φφςθ μπορεί να ανακυκλϊςει και να 
κακαρίςει το νερό που βρίςκεται ςτα ποτάμια και τισ λίμνεσ 

• Περιςςότερο από 1 διςεκατομμφριο άνκρωποι ακόμθ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε πόςιμο νερό 
• Θ υπζρμετρθ κατανάλωςθ του νεροφ μπορεί να οδθγιςει ςε λειψυδρία 
• Το νερό, είναι ζνα αγακό που προςφζρεται δωρεάν από τθ φφςθ, ωςτόςο, οι υποδομζσ που το 

παρζχουν είναι δαπανθρζσ 
 



• Ενζργεια 
• Παρά τθν τεχνολογικι πρόοδο θ οποία ζχει βελτιϊςει τθν ενεργειακι απόδοςθ, θ χριςθ τθσ 

ενζργειασ από τισ χϊρεσ-μζλθ του ΟΟΣΑ αναμζνεται να αυξθκεί κατά 35% μζχρι το 2020. Θ 
εμπορικι και θ οικιακι χριςθ τθσ ενζργειασ είναι ο δεφτεροσ πιο ραγδαία αναπτυςςόμενοσ 
τομζασ ενζργειασ ςε παγκόςμιο επίπεδο ζπειτα από τισ μεταφορζσ. 

• Το 2002 τα αποκζματα μθχανοκίνθτων οχθμάτων ςτισ χϊρεσ-μζλθ του ΟΟΣΑ ανζρχονταν ςε 
550 εκατομμφρια οχιματα (το 75% των οποίων ιταν Ι.Χ.). Για το 2020 αναμζνεται μία αφξθςθ τθσ 
τάξθσ του 32% ςτα ΙΧ. Ταυτόχρονα, ο αρικμόσ των χιλιομζτρων που διανφουν τα οχιματα ςιμερα 
αναμζνεται να αυξθκεί κατά 40% παγκοςμίωσ ενϊ οι εναζριεσ μεταφορζσ πρόκειται να 
τριπλαςιαςτοφν τθν ίδια περίοδο 

• Τα νοικοκυριά καταναλϊνουν το 29% τθσ παγκόςμιασ ενζργειασ και είναι ςυνεπϊσ υπεφκυνα για 
το 21 % των εκπομπϊν αερίων του άνκρακα 

• Το 1/5 τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ του κόςμου για το 2013 προζρχονταν από ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ 

•   
• Τροφή 
• Αν και οι βαςικζσ επιπτϊςεισ των τροφίμων ςτο περιβάλλον οφείλονται ςτθν παραγωγι τουσ 

(γεωργία, επεξεργαςία τροφίμων) τα νοικοκυριά, εντοφτοισ, επθρεάηουν και εκείνα με τον τρόπο 
τουσ μζςω των διατροφικϊν τουσ ςυνθκειϊν. Γεγονόσ που επθρεάηει το περιβάλλον μζςω τθσ 
ενζργειασ που καταναλϊνεται για το μαγείρεμα τθσ τροφισ, αλλά και τθν παραγωγι αποβλιτων 

• 3 διςεκατομμφρια τόνοι τροφίμων καταλιγουν ςτουσ κάδουσ κάκε χρόνο ενϊ ςχεδόν 1 
διςεκατομμφριο άνκρωποι υποςιτίηονται και άλλο ζνα λιμοκτονεί 

• Θ υπερκατανάλωςθ τθσ τροφισ είναι επιηιμια τόςο για τθν υγεία μασ όςο και για το περιβάλλον 
• 2 διςεκατομμφρια άνκρωποι ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι υπζρβαροι ι παχφςαρκοι 
• Θ υποβάκμιςθ του εδάφουσ και θ μείωςθ τθσ γονιμότθτάσ του, θ μθ βιϊςιμθ χριςθ του νεροφ, θ 

υπεραλίευςθ κακϊσ και θ υποβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ μειϊνουν τθν ικανότθτα 
των φυςικϊν πόρων να μασ προμθκεφςουν με τρόφιμα 
 



• 12.2 Ζωσ το 2030, επίτευξθ τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ και τθσ επαρκοφσ χριςθσ των φυςικϊν 
πόρων. 

• 12.3 Ζωσ το 2030, μείωςθ, κατά το ιμιςυ, των κατά κεφαλιν παραγόμενων αποβλιτων 
τροφίμων παγκοςμίωσ, ςε επίπεδο λιανικοφ εμπορίου και καταναλωτϊν, κακϊσ και μείωςθ 
των απωλειϊν τροφίμων ςε όλθ τθν αλυςίδα παραγωγισ και εφοδιαςμοφ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των απωλειϊν ζπειτα από τθ ςυγκομιδι. 

• 12.4 Ζωσ το 2020, επίτευξθ τθσ περιβαλλοντικά ορκισ διαχείριςθσ των χθμικϊν και όλων 
των αποβλιτων ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνϊσ ςυμφωνθκζντα 
πλαίςια, και ςθμαντικι μείωςθ των εκπομπϊν τουσ ςτον αζρα, το νερό και το ζδαφοσ, 
προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και 
το περιβάλλον. 

• 12.5 Ζωσ το 2030, ουςιαςτικι μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων μζςω τθσ πρόλθψθσ, τθσ 
μείωςθσ, τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

• 12.6 Ενκάρρυνςθ των εταιρειϊν, ιδίωσ των μεγάλων και υπερεκνικϊν, να υιοκετιςουν 
βιϊςιμεσ πρακτικζσ και να ενςωματϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βιωςιμότθτα ςτισ 
εκκζςεισ τουσ. 

• 12.7 Προαγωγι των βιϊςιμων πρακτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ εκνικζσ 
πολιτικζσ και τισ προτεραιότθτεσ. 

• 12.8 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ ότι όλοι οι άνκρωποι παντοφ ζχουν τθν απαραίτθτθ 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ζναν τρόπο ηωισ ςε 
αρμονία με τθ φφςθ. 
 



• Υπολογίςτε και ςκεφτείτε το ατομικό οικολογικό 
αποτφπωμα ςασ. 

• Αναλφςτε διάφορα προϊόντα (π.χ. κινθτά τθλζφωνα, 
υπολογιςτζσ, ροφχα) χρθςιμοποιϊντασ τθν Ανάλυςθ 
Κφκλου Ηωισ (LCA) 

• Δθμιουργείςτε μια εταιρεία που παράγει και πωλεί 
βιϊςιμα προϊόντα 

• Εκτζλεςθ ρόλων που αφοροφν διαφορετικοφσ ρόλουσ ςε 
ζνα ςφςτθμα ςυναλλαγϊν (παραγωγόσ, διαφθμιηόμενοσ, 
καταναλωτισ, απόβλθτα διευκυντισ κ.λπ.) 

• Παρακολοφκθςθ ταινιϊν μικροφ μικουσ / ντοκιμαντζρ για 
να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τθν 
παραγωγι και τθν κατανάλωςθ 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Από το 1880 μζχρι το 2012, θ μζςθ παγκόςμια κερμοκραςία αυξικθκε κατά 0,85 
βακμοφσ Κελςίου. Αυτό κα μποροφςε να μεταφραςτεί ωσ εξισ: για κάκε ζνα 
βακμό που αυξάνεται θ κερμοκραςία, θ παραγωγι των δθμθτριακϊν μειϊνεται 
κατά περίπου 5% 

•  Θ παραγωγι καλαμποκιοφ, ςιταριοφ και άλλων βαςικϊν καλλιεργειϊν ζχει 
υποςτεί μείωςθ 40 μεγατόνων ςε παγκόςμιο επίπεδο από το 1981 ζωσ το 2002 
εξαιτίασ του κερμότερου κλίματοσ 

• Οι ωκεανοί κερμαίνονται, θ ποςότθτα του χιονιοφ και του πάγου ζχουν μειωκεί 
και θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ ζχει αυξθκεί. Από το 1901 μζχρι το 2010 θ μζςθ 
ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ ζχει αυξθκεί κατά 19 εκατοςτά ενϊ οι ωκεανοί 
επεκτείνονται εξαιτίασ τθσ κζρμανςθσ και του λιωςίματοσ των πάγων. Θ ζκταςθ 
των πάγων ςτθν Αρκτικι κάλαςςα ςυρρικνϊνεται κάκε δεκαετία από το 1979 
κατά 1,07 εκατομμφρια τετραγωνικά χιλιόμετρα 

• Δεδομζνων των παρόντων ςυγκεντρϊςεων και των διαρκϊν εκπομπϊν αερίων 
του κερμοκθπίων είναι πικανό μζχρι το τζλοσ του αιϊνα θ παγκόςμια αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ να υπερβεί τον 1,5 βακμό Κελςίου ςυγκριτικά με τθν περίοδο 
1850-1900. Οι ωκεανοί του κόςμου κα ςυνεχίςουν να κερμαίνονται ενϊ οι πάγοι 
κα ςυνεχίςουν να λιϊνουν. Θ μζςθ αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ τθ κάλαςςασ 
προβλζπεται να αγγίξει τα 34-30 εκατοςτά μζχρι το 2065 και τα 40-63 μζχρι το 
2100. Οι περιςςότερεσ επιπτϊςεισ από τθν κλιματικι αλλαγι κα ςυνεχίςουν να 
επιμζνουν για αρκετοφσ αιϊνεσ ακόμθ και αν οι εκπομπζσ αερίων ςταματιςουν 
 



• 13.1 Ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και τθσ προςαρμοςτικισ ικανότθτασ όλων των 
χωρϊν ζναντι των κινδφνων και των φυςικϊν καταςτροφϊν που απορρζουν από 
τθν κλιματικι αλλαγι. 

• 13.2 Ενςωμάτωςθ των μζτρων για τθν κλιματικι αλλαγι ςτισ εκνικζσ πολιτικζσ, 
ςτρατθγικζσ και ςχεδιαςμοφσ. 

• 13.3 Βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ και τθσ ανκρϊπινθσ 
και κεςμικισ ικανότθτασ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τον μετριαςμό τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ, τθν προςαρμογι, τθ μείωςθ των επιπτϊςεων και τθν ζγκαιρθ 
προειδοποίθςθ 

• 13.α Εφαρμογι τθσ δζςμευςθσ που ζχουν αναλάβει οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ μζρθ 
τθσ Σφμβαςθσ-Πλαίςιο των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Κλιματικι Αλλαγι, ςχετικά 
με τον ςτόχο για τθν από κοινοφ ετιςια διάκεςθ 100 διςεκατομμυρίων δολαρίων, 
μζχρι το 2020, μζςω διαφόρων πθγϊν, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ των 
αναπτυςςόμενων χωρϊν, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλθψθσ ουςιαςτικϊν δράςεων 
άμβλυνςθσ των επιπτϊςεων και διαφάνειασ ςτθν εφαρμογι, και τθν πλιρθ 
λειτουργία του Πράςινου Ταμείου για το Κλίμα μζςω τθσ κεφαλαιοποίθςισ του το 
ςυντομότερο δυνατό. 

• 13.β Προϊκθςθ μθχανιςμϊν για τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτασ ςχετικά με τον 
αποτελεςματικό ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν 
κλιματικι αλλαγι ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ και ςτα μικρά 
αναπτυςςόμενα νθςιωτικά κράτθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των γυναικϊν, των 
νζων κακϊσ και των τοπικϊν και περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων. 
 



• Οι παγκόςμιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 
(CO2) ζχουν αυξθκεί κατά περίπου 50% από το 1990 

• Οι εκπομπζσ αυτζσ παρουςίαςαν μεγαλφτερθ αφξθςθ 
κατά το διάςτθμα 2000- 2010 παρά ςτισ τρεισ 
προθγοφμενεσ δεκαετίεσ 

• Είναι ακόμθ δυνατό, χρθςιμοποιϊντασ μία ςειρά από 
τεχνολογικά μζτρα και αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά μασ, 
να περιορίςουμε τθν αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ 
κερμοκραςίασ ςτουσ 2 βακμοφσ Κελςίου πάνω από τα 
προβιομθχανικά επίπεδα 

• Οι ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ και κεςμικζσ αλλαγζσ κα 
αποτελζςουν τθν καλφτερθ ευκαιρία ϊςτε θ 
παγκόςμια κζρμανςθ να μθν ξεπεράςει αυτό το όριο 

 



• Αναπτφξτε και εκτελζςτε ζνα ςχζδιο δράςθσ ι 
μια εκςτρατεία ςχετικά με τθν προςταςία του 
κλίματοσ 

• Αναπτφξτε μια ιςτοςελίδα ι ζνα blog για 
ςυμβολζσ ομάδασ που ςχετίηονται με κζματα 
κλιματικισ αλλαγισ 

• Αναπτφξτε μια μελζτθ για το πϊσ θ κλιματικι 
αλλαγι κα μποροφςε να αυξιςει τον κίνδυνο 
καταςτροφϊν ςε μια τοπικι κοινότθτα 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Οι ωκεανοί καλφπτουν τα ¾ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ, περιλαμβάνουν το 97% του νεροφ του 
πλανιτθ ενϊ αντιπροςωπεφουν το 99% του χϊρου ςε όγκο όπου ηουν ζμβια όντα 

• Περιςςότερα από 3 διςεκατομμφρια άνκρωποι εξαρτϊνται από τθ καλάςςια και τθν παράκτια 
βιοποικιλότθτα για τον βιοποριςμό τουσ 

• Σε παγκόςμιο επίπεδο θ αγοραία αξία των καλάςςιων και των παράκτιων πόρων και 
βιομθχανιϊν υπολογίηεται ότι ανζρχεται ςτα 3 τριςεκατομμφρια ετθςίωσ, με άλλα λόγια το 5% 
του παγκόςμιου ΑΕΠ 

• Οι ωκεανοί περιζχουν περίπου 200,000 αναγνωριςμζνα είδθ ηϊων, ο πραγματικόσ αρικμόσ, 
ωςτόςο, ίςωσ να ανζρχεται ςε εκατομμφρια 

• Οι ωκεανοί απορροφοφν το 30% του διοξειδίου του άνκρακα που παράγεται από τουσ 
ανκρϊπουσ, μειϊνοντασ ζτςι τον αντίκτυπο τθσ παγκόςμιασ κζρμανςθσ  

• Οι ωκεανοί αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ πθγι πρωτεΐνθσ του κόςμου, με περιςςότερα από 3 
διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ να εξαρτϊνται από τουσ ωκεανοφσ 

• Θ καλάςςια αλιεία απαςχολεί είτε ζμμεςα είτε άμεςα περιςςότερα από 200 εκατομμφρια 
ανκρϊπουσ 

• Οι επιχορθγιςεισ για τθν αλιεία ςυντελοφν ςτθν ταχεία μείωςθ πολλϊν ειδϊν ψαριϊν ενϊ 
αποτρζπουν τισ προςπάκειεσ για τθ διάςωςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ παγκόςμιασ αλιείασ 
και των ςυναφϊν κζςεων εργαςίασ, με αποτζλεςμα ο κλάδοσ αυτόσ να αποκομίηει 50 
εκατομμφρια δολάρια ετθςίωσ λιγότερα από ότι κα μποροφςε 

• Περίπου το 40% των ωκεανϊν του κόςμου επθρεάηεται από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ 
θ μόλυνςθ, θ υπεραλίευςθ και θ απϊλεια των παράκτιων οικοςυςτθμάτων 
 



• 14.1 Ζωσ το 2025, πρόλθψθ και ςθμαντικι μείωςθ όλων των μορφϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ, 
ιδίωσ τθσ ρφπανςθσ από χερςαίεσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των καλάςςιων 
απορριμμάτων και τθσ ρφπανςθσ από κρεπτικζσ ουςίεσ. 

• 14.2 Ζωσ το 2020, βιϊςιμθ διαχείριςθ και προςταςία των καλάςςιων και παράκτιων 
οικοςυςτθμάτων προκειμζνου να αποφευχκοφν οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ, μζςω τθσ 
ενίςχυςθσ τθσ ανκεκτικότθτάσ τουσ, κακϊσ και ανάλθψθ δράςθσ για τθν αποκατάςταςι 
τουσ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν υγιείσ και παραγωγικοί ωκεανοί. 

• 14.3 Ελαχιςτοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ οξίνιςθσ των ωκεανϊν, μζςω 
τθσ ενίςχυςθσ τθσ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ ςε όλα τα επίπεδα. 

• 14.4 Ζωσ το 2020, αποτελεςματικι ρφκμιςθ τθσ αλιευτικισ ςυγκομιδισ και τερματιςμόσ τθσ 
υπεραλίευςθσ, τθσ παράνομθσ, λακραίασ και άναρχθσ αλιείασ, των καταςτρεπτικϊν 
αλιευτικϊν τεχνικϊν, κακϊσ και εφαρμογι διαχειριςτικϊν ςχεδίων βαςιςμζνων ςτθν 
επιςτιμθ, ζτςι ϊςτε να αποκαταςτακοφν τα αποκζματα αλιευμάτων το ςυντομότερο 
δυνατό, τουλάχιςτον ςε επίπεδα που κα επιτρζπουν τθν παραγωγι τθσ μζγιςτθσ βιϊςιμθσ 
απόδοςθσ, όπωσ κακορίηονται από τα βιολογικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

• 14.5 Ζωσ το 2020, διατιρθςθ τουλάχιςτον του 10% των καλάςςιων και παράκτιων περιοχϊν, 
ςφμφωνα με το εκνικό και διεκνζσ δίκαιο και με βάςθ τα βζλτιςτα διακζςιμα επιςτθμονικά 
ςτοιχεία. 

• 14.6 Ζωσ το 2020, απαγόρευςθ ςυγκεκριμζνων μορφϊν επιδοτιςεων αλιείασ, οι οποίεσ 
ςυντελοφν ςτθν πλεονάηουςα αλιευτικι ικανότθτα και τθν υπερεκμετάλλευςθ, εξάλειψθ 
των επιδοτιςεων που ςυντελοφν ςτθν  παράνομθ, λακραία και άναρχθ αλιεία, και αποφυγι 
τθσ ειςαγωγισ νζων τζτοιων επιδοτιςεων, αναγνωρίηοντασ το γεγονόσ ότι θ κατάλλθλθ και 
αποτελεςματικι ειδικι και διαφοροποιθμζνθ μεταχείριςθ των αναπτυςςόμενων και 
λιγότερο ανεπτυγμζνων χωρϊν κα πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των 
διαπραγματεφςεων που διενεργοφνται ςτο πλαίςιο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου 
ςχετικά με τισ αλιευτικζσ επιδοτιςεισ. 
 



• Να περιορίςουμε τα καλάςςια απορρίμματα 

• Να μθν χρθςιμοποιοφμε πλαςτικά μιασ 
χριςθσ 

• Διοργάνωςθ εκςτρατειϊν κακαριςμοφ ακτϊν 

• Περιοριςμό τθσ υπεραλίευςθσ 

• Δθμιουργία περιςςότερων προςτατευμζνων 
καλάςςιων περιοχϊν 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 



• Δάςη 
• Περίπου 1,6 διςεκατομμφρια άνκρωποι εξαρτϊνται από τα δάςθ για το βιοποριςμό τουσ. Στον 

αρικμό αυτό περιλαμβάνονται 70 εκατομμφρια αυτόχκονεσ λαοί 
• Τα δάςθ αποτελοφν το ςπίτι για περιςςότερο από το 80% όλων των χερςαίων ειδϊν ηϊων, φυτϊν 

και εντόμων  
•   
•  Ερημοποίηςη 
• 2,6 διςεκατομμφρια άνκρωποι εξαρτϊνται άμεςα από τθν γεωργία, όμωσ το 52% τθ γθσ που 

χρθςιμοποιείται για γεωργικοφσ ςκοποφσ επθρεάηεται μζτρια ζωσ και ςοβαρά από τθν 
υποβάκμιςθ του εδάφουσ 

• Από το 2008, θ υποβάκμιςθ του εδάφουσ υπολογίηεται ότι επθρζαςε τθ ηωι 1,5 διςεκατομμυρίων 
ανκρϊπων παγκοςμίωσ 

• Θ απϊλεια αρόςιμθσ γθσ υπολογίηεται ότι ζχει αυξθκεί κατά 30-35 φορζσ περιςςότερο από ότι 
ςυνζβαινε παλαιότερα 

• Εξαιτίασ τθσ ξθραςίασ και τθσ ερθμοποίθςθσ κάκε χρόνο χάνονται 12 εκατομμφρια εκτάρια (23 
εκτάρια κάκε λεπτό) ςτθ κζςθ των οποίων κα μποροφςαν να είχαν καλλιεργθκεί 20 εκατομμφρια 
τόνοι δθμθτριακϊν 

• Το 74% των φτωχϊν ανκρϊπων ςυνδζεται άμεςα με τθν υποβάκμιςθ τθσ γθσ ςε παγκόςμιο 
επίπεδο 
 



• Βιοποικιλότητα 
• Από τα 8,300 είδθ ηϊων ςτον κόςμο το 8% ζχει εξαφανιςτεί ενϊ το 

22% απειλείται με εξαφάνιςθ 
• Από τα περιςςότερα από 80,000 είδθ δζντρων μόνο το 1% ζχει 

μελετθκεί με ςτόχο τθν πικανι τουσ αξιοποίθςθ 
• Τα ψάρια αποτελοφν το 20% τθσ ηωικισ πρωτεΐνθσ για περίπου 3 

διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ. Μόνο δζκα είδθ παρζχουν το 30% 
των καλάςςιων αλιευμάτων ενϊ δζκα ακόμα είδθ είναι υπεφκυνα 
για το 50% των υδατοκαλλιεργειϊν 

• Περιςςότερο από το 80% τθσ ανκρϊπινθσ διατροφισ ςτθρίηεται 
ςτα φυτά. Το ρφηι, το καλαμπόκι και το ςιτάρι αποτελοφν το 60% 
τθσ ενεργειακισ πρόςλθψθσ 

• Περιςςότερο από το 80% των ανκρϊπων που ηουν ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν βαςίηεται ςε φάρμακα 
φυτικισ προζλευςθσ για τθν κάλυψθ τθσ βαςικισ τουσ 
υγειονομικισ περίκαλψθσ 

• Οι μικροοργανιςμοί και τα αςπόνδυλα αποτελοφν το κλειδί για τισ 
«υπθρεςίεσ του οικοςυςτιματοσ» όμωσ θ ςυνειςφορά τουσ δεν 
είναι γνωςτι και ςπάνια αναγνωρίηεται 
 



• 15.1 Ζωσ το 2020, διαςφάλιςθ τθσ διατιρθςθσ, αποκατάςταςθσ και βιϊςιμθσ χριςθσ των 
χερςαίων οικοςυςτθμάτων και των οικοςυςτθμάτων εςωτερικϊν υδάτων και των 
υπθρεςιϊν τουσ, ιδίωσ των δαςϊν, των υδροβιότοπων, των βουνϊν και των ξθρϊν ηωνϊν, 
ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διεκνείσ ςυμφωνίεσ. 

• 15.2 Ζωσ το 2020, προαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ όλων των τφπων των 
δαςϊν, τερματιςμόσ τθσ αποψίλωςθσ, αποκατάςταςθ των υποβακμιςμζνων δαςϊν και 
ουςιαςτικι αφξθςθ τθσ δάςωςθσ και τθσ αναδάςωςθσ παγκοςμίωσ. 

• 15.3 Ζωσ το 2030, καταπολζμθςθ τθσ απεριμωςθσ, αποκατάςταςθ υποβακμιςμζνων γαιϊν 
και εδαφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των εδαφϊν που επθρεάηονται από τθν απεριμωςθ, 
τθν ξθραςία και τισ πλθμμφρεσ, και επιδίωξθ τθσ επίτευξθσ ενόσ κόςμου με μθδενικι 
υποβάκμιςθ τθσ γθσ. 

• 15.4 Ζωσ το 2030, διαςφάλιςθ τθσ διατιρθςθσ των ορεινϊν οικοςυςτθμάτων 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βιοποικιλότθτάσ τουσ, ζτςι ϊςτε ενιςχυκεί θ ικανότθτά τουσ να 
παράςχουν οφζλθ απαραίτθτα για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

• 15.5 Ανάλθψθ επείγουςασ και ουςιαςτικισ δράςθσ για τθ μείωςθ τθσ υποβάκμιςθσ των 
φυςικϊν οικοτόπων, τθν αποτροπι τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ κακϊσ και τθν 
προςταςία και τθν πρόλθψθ, ζωσ το 2020, τθσ εξαφάνιςθσ απειλοφμενων ειδϊν. 

• 15.6 Προαγωγι του δίκαιου και ιςότιμου καταμεριςμοφ των οφελϊν που προζρχονται από 
τθ χριςθ των γενετικϊν πόρων και προαγωγι τθσ κατάλλθλθσ πρόςβαςθσ ςε τζτοιουσ 
πόρουσ, όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί διεκνϊσ. 

• 15.7 Ανάλθψθ άμεςθσ δράςθσ για τον τερματιςμό τθσ λακροκθρίασ και τθσ παράνομθσ 
διακίνθςθσ προςτατευόμενων ειδϊν τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ, και τθν αντιμετϊπιςθ 
τόςο τθσ προςφοράσ όςο και τθσ ηιτθςθσ παράνομων προϊόντων χλωρίδασ και πανίδασ. 
 



• Χάρτθσ τθσ περιοχισ, ςιμανςθ των περιοχϊν 
διαφόρων πλθκυςμϊν άγριασ ηωισ κακϊσ και 
εμπόδια, όπωσ εμπόδια διαςποράσ (δρόμοι) 

• Εκτελζςτε ζνα εργαςτιριο κομποςτοποίθςθσ και 
δείξτε το ςχθματιςμό οργανικϊν υλικϊν 

• Κάντε μια εκδρομι ςε κοντινό πάρκο για πολιτιςτικοφσ 
ςκοποφσ, π.χ. ψυχαγωγία, διαλογιςμό, τζχνθ 

• Φυτεφςτε ζναν κιπο άγριασ πανίδασ για άγρια ηϊα, 
π.χ. λουλοφδια φιλικά προσ τισ  μζλιςςεσ 

• Γιορτάςτε τθν Θμζρα τθσ Γθσ (22 Απριλίου) και / ι τθν 
Παγκόςμια Θμζρα Περιβάλλοντοσ (5 Ιουνίου) 

• Ανάπτυξθ ενόσ ζργου που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: 
"Γιατί είναι ςθμαντικι θ βιοποικιλότθτα;" 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 
 



• Ανάμεςα ςτουσ κεςμοφσ τα μεγαλφτερα ποςοςτά διαφκοράσ 
εντοπίηονται ςτο δικαςτικό ςφςτθμα και ςτθν αςτυνομία 

• Θ διαφκορά, θ δωροδοκία, θ κλοπι και φοροδιαφυγι κοςτίηουν περίπου 
1,26 τριςεκατομμφρια δολάρια για τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ετθςίωσ. Το 
ποςό αυτό κα μποροφςε πολφ εφκολα να χρθςιμοποιθκεί για να αυξιςει 
το ποςό των 1,25 δολαρίων θμερθςίωσ με το οποίο ηουν πολλοί 
άνκρωποι ςτον κόςμο, για τουλάχιςτον ζξι χρόνια 

• Το ποςοςτό των παιδιϊν που εγκαταλείπουν τθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, εξαιτίασ των ςυγκροφςεων ςτισ χϊρεσ τουσ, άγγιξε το 50% το 
2011, ποςοςτό που μεταφράηεται ςε 28,5 εκατομμφρια παιδία. Ο αρικμόσ 
αυτόσ υποδεικνφει τισ ςυνζπειεσ που μποροφν να επιφζρουν οι αςτακείσ 
κοινωνίεσ ςε ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ τθσ Ατηζντασ 2030: 
τθν εκπαίδευςθ 

• Το κράτοσ δικαίου και θ ανάπτυξθ είναι ζννοιεσ αλλθλζνδετεσ που 
ενιςχφουν θ μία τθν άλλθ, γεγονόσ που τισ κάνει απαραίτθτεσ για τθ 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 
 



• 16.1 Σθμαντικι μείωςθ όλων των μορφϊν βίασ και των ςχετικϊν ποςοςτϊν κανάτων 
παντοφ. 

• 16.2 Τερματιςμόσ τθσ κακοποίθςθσ, τθσ εκμετάλλευςθσ, τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, κακϊσ και 
όλων των μορφϊν βίασ και βαςανιςτθρίων που υφίςτανται τα παιδιά. 

• 16.3 Προαγωγι του κράτουσ δικαίου, ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, και διαςφάλιςθ τθσ 
ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ για όλουσ. 

• 16.4 Ζωσ το 2030, ςθμαντικι μείωςθ των παράνομων ροϊν χρθμάτων και όπλων, ενίςχυςθ 
τθσ ανάκτθςθσ και επιςτροφισ κλεμμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων και καταπολζμθςθ κάκε 
μορφισ οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

• 16.5 Ουςιαςτικι μείωςθ κάκε μορφισ διαφκοράσ και δωροδοκίασ. 
• 16.6 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν, υπεφκυνων και διαφανϊν κεςμϊν ςε όλα τα επίπεδα. 
• 16.7 Διαςφάλιςθ τθσ υπεφκυνθσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ, ςυμμετοχικισ και 

αντιπροςωπευτικισ λιψθσ αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα. 
• 16.8 Διεφρυνςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των αναπτυςςόμενων χωρϊν ςτουσ κεςμοφσ 

παγκόςμιασ διακυβζρνθςθσ. 
• 16.9 Ζωσ το 2030, παροχι νομικισ ταυτότθτασ ςε όλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

λθξιαρχικισ καταχϊρθςθσ των γεννιςεων. 
• 16.10 Διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ και προςταςία των 

κεμελιωδϊν ελευκεριϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε εκνικζσ νομοκεςίεσ και διεκνείσ 
ςυμφωνίεσ. 

• 16.α Ενίςχυςθ των ςχετικϊν εκνικϊν κεςμϊν, μζςω τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, για τθν 
οικοδόμθςθ ικανοτιτων ςε όλα τα επίπεδα, ιδίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, με ςτόχο τθν 
πρόλθψθ τθσ βίασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και του εγκλιματοσ. 

• 16.β Προαγωγι και εφαρμογι νόμων που δεν δθμιουργοφν διακρίςεισ και πολιτικϊν 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 
 



• Συνεντεφξεισ από ανκρϊπουσ που είναι κφματα αδικίασ 
• Οργανϊςτε μια εκδρομι ςε ζνα τοπικό δικαςτιριο ι 

αςτυνομικό τμιμα 
• Σχεδιάςτε μια αφίςα "Τι είναι δίκαιο / δίκαιο" ςτο ςχολείο 
• Συηθτιςτε ηθτιματα δικαιοςφνθσ ιςτορικοφ και 

πολιτιςμικοφ πλαιςίου, π.χ. το εξαφανίςτθκε ςτθν 
Αργεντινι, το Απαρτχάιντ ςτο 

• Νότια Αφρικι κ.λπ. και πϊσ αυτά τα ηθτιματα δικαιοςφνθσ 
ζχουν αναπτυχκεί 

• Γιορτάςτε τθ Διεκνι Θμζρα τθσ Ειρινθσ (21 Σεπτεμβρίου) 
• Αναπτφξτε ζνα ζργο που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: «Πϊσ κα 

ιταν ζνασ ειρθνικόσ κόςμοσ;" 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 
 



• Χρηματοδότηςη 
• 17.1 Ενίςχυςθ τθσ κινθτοποίθςθσ εγχϊριων πόρων, μζςω τθσ διεκνοφσ ςτιριξθσ ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ εγχϊρια ικανότθτα για τθ ςυλλογι φόρων 
και άλλων εςόδων. 

• 17.2 Πλιρθσ εφαρμογι, από τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, των δεςμεφςεϊν τουσ για τθν παροχι 
επίςθμθσ αναπτυξιακισ βοικειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δζςμευςθσ αρκετϊν ανεπτυγμζνων 
χωρϊν για επίτευξθ του ςτόχου παροχισ 0,7% του ακακάριςτου εκνικοφ ειςοδιματοσ  για 
επίςθμθ αναπτυξιακι βοικεια (ΕΑΒ/ΑΕΕ) προσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και  0,15% ζωσ 0,20% 
τθσ ΕΑΒ/ΑΕΕ  προσ τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. Οι χϊρεσ που παρζχουν Επίςθμθ 
Αναπτυξιακι Βοικεια ενκαρρφνονται να κζςουν ωσ ςτόχο τουσ τθν παροχι τουλάχιςτον του 0,20% 
τθσ ΕΑΒ/ΑΕΕ ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

• 17.3 Κινθτοποίθςθ επιπλζον χρθματοδοτικϊν πόρων για τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ από 
πολλαπλζσ πθγζσ. 

• 17.4 Βοικεια προσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ προκειμζνου να επιτφχουν τθ μακροπρόκεςμθ 
βιωςιμότθτα του χρζουσ τουσ, μζςω ςυντονιςμζνων πολιτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ, ελάφρυνςθσ και αναδιάρκρωςθσ του χρζουσ, ωσ ενδείκνυται, κακϊσ και 
αντιμετϊπιςθ του εξωτερικοφ χρζουσ των υπερχρεωμζνων φτωχϊν χωρϊν προκειμζνου να 
μειωκεί θ αδυναμία εξόφλθςισ του. 

• 17.5 Υιοκζτθςθ και εφαρμογι κακεςτϊτων προϊκθςθσ των επενδφςεων για τισ λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. 
 



       Τεχνολογία 
• 17.6 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου κακϊσ και των 

τριγωνικϊν περιφερειακϊν και διεκνϊν ςυνεργαςιϊν ςε κζματα ςχετικά με τθν πρόςβαςθ 
ςτθν επιςτιμθ, τθν τεχνολογία και τθν καινοτομία, και ενίςχυςθ τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων με 
αμοιβαία ςυμφωνθκζντεσ όρουσ, μζςω ενόσ βελτιωμζνου ςυντονιςμοφ των υπαρχόντων 
μθχανιςμϊν, ιδίωσ ςε επίπεδο Θνωμζνων Εκνϊν, κακϊσ και μζςω ενόσ παγκόςμιου 
μθχανιςμοφ τεχνολογικισ διευκόλυνςθσ. 

• 17.7 Προαγωγι τθσ ανάπτυξθσ, μεταφοράσ, διάδοςθσ και διάχυςθσ περιβαλλοντικά ορκϊν 
τεχνολογιϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, με ευνοϊκοφσ και προτιμθςιακοφσ όρουσ, όπωσ 
ζχουν αμοιβαία ςυμφωνθκεί. 

• 17.8 Ζωσ το 2017, πλιρθσ λειτουργία τθσ τράπεηασ τεχνολογίασ (technology bank) και του 
μθχανιςμοφ οικοδόμθςθσ ικανότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ 
καινοτομίασ για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, και ενδυνάμωςθ τθσ χριςθσ των βαςικϊν 
τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ, και ιδίωσ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ 
επικοινωνίασ.  

•   
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
• 17.9 Ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ςτιριξθσ για τθν εφαρμογι αποτελεςματικισ και 

ςτοχοκετθμζνθσ οικοδόμθςθσ ικανότθτασ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, προκειμζνου να 
προωκθκοφν εκνικά ςχζδια εφαρμογισ όλων των Στόχων τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, μζςω, 
μεταξφ άλλων, τθσ ςυνεργαςίασ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου κακϊσ και των τριγωνικϊν 
ςυνεργαςιϊν.   

  
 



• Ανάπτυξθ ςυμπράξεων μζςω διαδικτφου μεταξφ ςχολείων, 
πανεπιςτθμίων ι 

• άλλων ιδρυμάτων ςε διάφορεσ περιοχζσ του κόςμου (Νότου και Βορρά, 
Νότου και Νότου) 

• Αναλφςτε τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι παγκόςμιων πολιτικϊν για τθν 
αλλαγι του κλίματοσ, τθ βιοποικιλότθτα κλπ. 

• Αναλφςτε τθν πρόοδο ςτθν εφαρμογι των 17 ςτόχων ςε παγκόςμιο και 
εκνικό επίπεδο και κακορίςτε ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο ι 
τθν ζλλειψι τθσ 

• Σχεδιάςτε και εφαρμόςτε μια εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ 17  
ςτόχουσ 

• Εκτελζςτε παιχνίδια προςομοίωςθσ που ςχετίηονται με 
διαπραγματεφςεισ ςε παγκόςμια διάςκεψθ (π.χ. Εκνικό Μοντζλο 
Θνωμζνων Εκνϊν) 

• Αναπτφξτε ζνα ζργο που βαςίηεται ςτθν ζρευνα: "Μαηί μποροφμε ... 
.»Εξετάςτε αυτι τθ ςυνικθ φράςθ και πϊσ κα βρει εφαρμογι για τουσ 17 
ςτόχουσ. 

Τι μποροφμε να κάνουμε; 
 


