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Εισαγωγή

Η αρχή αυτή εκφράστηκε δυνατά και καθαρά κατά τη διάρκεια της φετινής Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 
Νεολαία (European Youth Event, EYE). Ωστόσο, πέραν της δήλωσης προθέσεων, τι προσφέρουν οι νέοι στη 
σύγχρονη Ευρώπη και ποιο είναι το όραμά μας για το μέλλον;

Αδιαμφισβήτητα, έχουν σημειωθεί δραματικές αλλαγές στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Η κληρονομιά του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια για τους πολίτες εντός των συνόρων της· ωστόσο, 
καθίσταται σαφές ότι χωρίς συντονισμένη προσπάθεια οι νέοι ενδέχεται να κληρονομήσουν μια πολύ πιο ασταθή 
Ευρώπη από αυτή που απολάμβαναν μεγαλώνοντας. 

Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που ζούμε και αλληλεπιδρούμε 
μεταξύ μας ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές επιλογές ζωής μας. Οι νέοι επικρίνονται συχνά ως απαθείς και 
αδιάφοροι. Ωστόσο, με την παρούσα έκθεση καταδεικνύεται ότι οι νέοι είναι ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι 
όσον αφορά την προσέγγισή τους στην πολιτική και συμμετέχουν σε ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να δομηθεί 
το μέλλον με δικαιότερο και περισσότερο βιώσιμο τρόπο.

Αν και πολλοί ενδέχεται να νιώθουν νευρικότητα όσον αφορά τις μελλοντικές επιπτώσεις ενός τεχνολογικά 
περισσότερο προηγμένου μέλλοντος –είτε αυτές συνίστανται σε απειλές για την απασχόληση είτε ακόμα και για 
την προσωπική ελευθερία– οι νέοι ηγούνται ήδη της αλλαγής αυτής και προτείνουν τρόπους διαχείρισης της 
αναμενόμενης πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης. 

Μία από τις κεντρικές ιδέες που απορρέουν από την παρούσα έκθεση αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές που 
θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος, και είναι αρκετά απλή: οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική 
διαδικασία. Πρέπει να βρούμε το θάρρος να στηρίξουμε νεαρούς υποψηφίους και να ακούσουμε τους 
προβληματισμούς, τις ιδέες και τις λύσεις τους. 

Έτσι, ενώ οι πολιτικοί θα πρέπει να επιδιώξουν να ενστερνιστούν την οπτική των νέων για τη διαχείριση του 
μέλλοντος, οι νέοι πρέπει με τη σειρά τους να υποστηρίζουν τις απόψεις τους όσον αφορά την ανοχή και την 
αισιοδοξία στις δυνατότητες που θα μας παράσχουν αυτές οι αλλαγές.

Οι παλαιότερες γενιές ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες αναταραχές κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός 
κοινωνικού συμβολαίου με στόχο την προστασία των συμφερόντων της πλειονότητας. Τώρα είναι η σειρά μας.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης είναι φιλόδοξο. Αν και ορισμένες ιδέες είναι μάλλον ιδεαλιστικές, άλλες θα 
πρέπει να παράσχουν στους νομοθέτες συγκεκριμένη τροφή για σκέψη.  Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα· ευφάνταστες αλλά και συγκεκριμένες. Από εντυπωσιακές τεχνολογικές δυνατότητες 
ως ισχυρή, χωρίς διακρίσεις ασφάλεια· από τη βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής στη διασφάλιση ότι οι 
άνθρωποι δεν θα εργάζονται σκληρότερα για λιγότερα χρήματα.

Καλούμε τόσο τους πολιτικούς όσο και τους νέους να συμμετάσχουν με κριτικό πνεύμα. Σκοπός είναι να 
δημιουργηθεί μια συζήτηση που θα ορίσει μια σειρά από κοινές αξίες και στόχους που επιθυμούμε να 
διατηρήσουμε ή να επιτύχουμε κατά τις επόμενες δεκαετίες. 

Διότι ισχύει: το “μέλλον” που φανταζόμαστε μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε παρόν, και οι νέοι έχουν αρχίσει να 
μιλάνε. 

Οι νέοι δεν  
είναι το μέλλον,  
είναι το παρόν.

Greg Bianchi & Julie Mahlerová 
Αρχισυντάκτες
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Πρόλογος

Antonio Tajani 
Πρόεδρος  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τρίτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε τις πόρτες του σε χιλιάδες νέους από 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία του 2018. Στο 
πλαίσιο αυτής της μοναδικής συνάντησης, περισσότεροι από 8000 νέοι πολίτες συμμετείχαν 
σε έναν ανοιχτό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, ενισχύοντας το έργο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τις ιδέες τους. 

Ήταν πραγματική έμπνευση για όλους μας. Με την αναστροφή των ρόλων, οι νέοι ηγήθηκαν 
της συζήτησης και οι βουλευτές του ΕΚ άκουσαν – μια υπενθύμιση του ότι οι νέοι αποτελούν 
το παρόν και το μέλλον μας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις. Στο επίκεντρό τους βρισκόταν η ισχυρή επιθυμία που χαρακτηρίζει τους νέους να 
αποτελέσουν φορείς αλλαγής και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντός 
τους.

Αυτές οι ανταλλαγές απόψεων έχουν καίρια σημασία σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει 
πολλές προκλήσεις:  την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, την ισχυροποίηση της 
ανάκαμψης από την οικονομική κρίση και την πανταχού παρούσα απειλή της τρομοκρατίας. 
Η απάντηση στις προκλήσεις αυτές δεν είναι να καταφύγουμε και πάλι στα εθνικά σύνορα. 
Αντίθετα, η λύση είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης, η ισχυροποίηση 
της αλληλεγγύης και των ευρωπαϊκών αξιών μας, και η διασφάλιση των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων στο παγκόσμιο σκηνικό στο πλαίσιο της πολυφωνίας.  

Μέσω της EYE κατέστη σαφές ότι οι νέοι επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις 
και να καταβάλουν προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον.  

Οι νέοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και είμαι σίγουρος ότι η συμβολή τους θα οδηγήσει 
σε μια ολοένα και περισσότερο ενεργό ευρωπαϊκή δημοκρατία. Οι ευρωπαϊκές εκλογές της 
23ης-26ης Μαΐου 2019 θα αποτελέσουν μια σπουδαία ευκαιρία να καθορίσουν οι πολίτες 
την πολιτική πορεία της Ένωσής μας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της ευημερίας, της 
σταθερότητας και της ειρήνης που έχουμε κατορθώσει να εγγυηθούμε για περισσότερα 
από 60 χρόνια. Για την ακρίβεια, είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που έχει επιτρέψει στους 
ευρωπαίους πολίτες να ασκούν τις ελευθερίες τους. 

Ως βουλευτές του ΕΚ, θα συνεχίσουμε αυτό τον σημαντικό διάλογο μαζί με εσάς, τους νέους 
της Ευρώπης, και θα καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον 
σας θα συνοδεύεται από μια καλύτερη και ισχυρότερη ΕΕ.
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Klaus Welle 
Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι νέοι, οι νεαροί Ευρωπαίοι, αποτελούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και έχω 
πλέον υπερβεί ελαφρώς το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για 
τη Νεολαία, στις αρχές της σταδιοδρομίας μου υπήρξα ένθερμος νεαρός ακτιβιστής και 
εξακολουθώ σήμερα να υποστηρίζω τους νέους. Ως εκ τούτου, συνέστησα στην πολιτική 
ηγεσία του Κοινοβουλίου τη διοργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία που 
θα αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάπτυξη ενός ανοιχτού, διαρθρωμένου και συνεχούς 
διαλόγου μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των νέων.

Η πρώτη EYE του 2014 και οι εκδηλώσεις που την ακολούθησαν αποτέλεσαν τεράστια 
επιτυχία, μεταξύ άλλων και λόγω της μεγάλης συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του 
προγράμματος. Η EYE διοργανώνεται πλέον ανά διετία και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίοι 
οι νέοι Ευρωπαίοι εκφράζουν και μοιράζονται τις ιδέες τους για μια καλύτερη Ευρώπη.  Η 
συγκέντρωση περισσότερων από 8000 νέων σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους επιτρέπει να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία παρέχει τη δυνατότητα σε νέους και ενεργούς πολίτες 
να αφήσουν το σημάδι τους στην ευρωπαϊκή πολιτική και να εκφράσουν τις απόψεις τους 
σχετικά με πολιτικές που θα επηρεάσουν τη ζωή τους. 

Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και μετά το πέρας της εκδήλωσης. Οι πλέον καινοτόμες ιδέες 
που παρουσιάστηκαν κατά την EYE  2018 συγκεντρώθηκαν στην παρούσα έκθεση και θα 
υποβληθούν στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συντάκτες, οι οποίοι επελέγησαν με τη βοήθεια του δικτύου European Youth Press, 
κατέγραψαν το εντυπωσιακό εύρος ιδεών που παρουσίασαν οι νεαροί συμμετέχοντες στην 
EYE στο Στρασβούργο κατά το διήμερο 1-2 Ιουνίου 2018.

Η επιτυχία της EYE βασίζεται σε αρκετούς παράγοντες: στην πολιτική ηγεσία του Κοινοβουλίου, 
στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που ήταν υπεύθυνες για τις προετοιμασίες, στους φορείς 
που συνεργάστηκαν για την εκδήλωση και τις ομάδες νέων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση 
του προγράμματος, στον μεγάλο αριθμό των εθελοντών και, ασφαλώς, κυρίως στους ίδιους 
τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν με ενθουσιασμό πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την εκδήλωση. 

Ο διάλογος μεταξύ των βουλευτών και των νέων δεν ολοκληρώνεται μετά το πέρας της 
EYE· συνεχίζεται με την παρούσα έκθεση και τις επικείμενες ακροάσεις νέων στο τέλος του 
παρόντος έτους και λίγο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. 
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Ευρώπη, μίλα! 
Κατάλογος 100 ιδεών ανά  
θεματική ενότητα

1. ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: 
Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης

 1  Επανάσταση στον τομέα των προσλήψεων μέσω εφαρμογής των 
ηλεκτρονικών χαρτοφυλάκιων

 2  Στήριξη της EE και εφαρμογή συστήματος διττής κατάρτισης

 3  Δημιουργία ειδικών τμημάτων για τη νεολαία στους διάφορους φορείς

 4  Φορητό σύστημα παροχών για τους εργαζόμενους

 5  Μεταρρύθμιση των εγγυήσεων για τη νεολαία

 6  Δημιουργία διαγενεακού χάρτη του εργατικού δυναμικού

 7  Ευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων

 8  Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ρομποτικής και μιας σφραγίδας 
συμμόρφωσης της ρομποτικής

 9  Ρύθμιση της στρατιωτικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης

 10  Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης

 11  Επένδυση στην τεχνολογία για τον πολιτισμό και την κληρονομιά

 12  Δημιουργία ευρωπαϊκής εκτίμησης επιπτώσεων των ρομπότ

 13  Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μεσου ενημέρωσης

 14  Προγράμματα επιχειρηματικότητας και ήπιες δεξιότητες

 15  Χρήση του Erasmus για συμβολή στην καταπολέμηση της μείωσης του 
πληθυσμού

 16  Μαθήματα δεξιοτήτων ζωής

 17  Προώθηση της περιέργειας, της ατομικής εξέλιξης και της υπευθυνότητας

 18  Καθιέρωση μαθημάτων “πρόκληση” για την ενθάρρυνση των 
δημιουργικότερων μαθητών

 19  Συνεργασία μεταξύ σχολείων πάνω σε έργα

 20  Εργαλεία κατά του ψηφιακού αποκλεισμού και για την προώθηση της 
πνευματικής υγείας
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2. ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ:  
Ζητάμε δίκαιο μερίδιο

 21  Καθολικό βασικό εισόδημα για την καταπολέμηση της ανισότητας

 22  Προώθηση της δια βίου μάθησης

 23  Βασικό εισόδημα, αλλά όχι καθολικό

 24  Ενιαία φορολογία και εργασιακά δικαιώματα εντός της ΕΕ

 25  Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για τους διεμφυλικούς

 26  Τέλος στον “ρόζ φόρο”

 27  Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εμπόριο ειδών 
υφαντουργίας

 28  Παροχή προσιτών μαθημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη 

 29  Υποστήριξη μιας εκδήλωσης EYE με λιγότερους αποκλεισμούς 

 30  Φορολόγηση των ρομπότ!

 31  Πρόληψη της φοροδιαφυγής

 32  Ισότιμη εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 33  Κάντε μας πιό ευτυχισμένους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ΑΕΠ ως τη 
μοναδική μονάδα μέτρησης της προόδου

 34  Κάντε τις αγροτικές περιοχές πιό ελκυστικές για τους νέους 

 35  Ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω ένταξης τους στο 
εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 36  Ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή

 37  Στήριξη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία 
διαμοιρασμου

 38  Εθνικοί μηχανισμοί προστασίας των δημοσιογράφων στην Ευρώπη 

 39  Προώθηση της νοηματικής γλώσσας

 40  Δημιουργία μεταβατικών κατοικίων
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3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ:  
Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη ευρώπη

 41  Διασφάλιση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στο ηνωμένο Βασίλειο μετά 
το Brexit

 42  Καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας προσφύγων
 43  Επενδύσεις σε αρωγή από το εξωτερικό και χρήση της διπλωματίας για τον 

περιορισμό των μεταναστευτικών ροών
 44  Ενθάρρυνση περισσότερων ανταλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας
 45  Δημιουργία εθελοντικού συστημάτος που θα φέρνει σε επαφή μετανάστες 

με Ευρωπαίους
 46  Ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και διαμοιρασμός δεδομένων
 47  Ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι σε εκλογές
 48  Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των νέων σχετικά 

με τις εκλογές
 49  Διοργάνωση ετήσιας ανταλλαγηής απόψεων μέσω ερωτήσεων και 

απαντήσεων μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και νέων
 50  Θέσπιση ενιαίας ηλικίας για τη συμμετοχή των νέων ως υποψήφιων στις 

εκλογές
 51  Προώθηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής
 52  Καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου στα 16 έτη για τις ευρωπαϊκές εκλογές 
 53  Χρησιμοποίηση εταιρειών και εφαρμογών για ενημέρωση σχετικά με τις 

εκλογές
 54  Σύνδεση της Ευρώπης με εθνικές πλατφόρμες προκειμένου να ενθαρρυνθέι 

η συμμετοχή
 55  Δημιουργία ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών
 56  Προώθηση των κλασικών γλωσσών και της ευρωπαϊκής ιστορίας
 57  Δημιουργία πλατφόρμας για πρόσφυγες με επαγγελματικά προσόντα ώστε 

να καλύψουν εκπαιδευτικούς ρόλους
 58  Εισαγωγή της πολιτικής στα μαθήματα αγωγής του πολίτη
 59  Χρηματοδότηση ταυτότητας νέων με σκοπό την παροχή έκπτωσης σε 

χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 60  Δημιουργία πρωτοβουλίας διακινούμενων διευθυντών σχολείων
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Ευρωπη, μιλα! 100 ιδεες για ενα καλυτερο μελλον

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  
Μένουμε ζωντανοί σε ταραγμένους καιρούς

 61  Εφαρμογή του ψηφίσματος 2250 του συμβουλίου ασφάλειας του ΟΗΕ

 62  Προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των εμπορικών 
συμφωνιών

 63  Μετάβαση της δικαιοσύνης προς μια ευρωπαϊκή διάσταση

 64  Καταπολέμηση του αποκλεισμού με σκοπό να μπεί τέλος στον εξτρεμισμό

 65  Μετατροπή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε υπηρεσία κοινής 
ωφέλειας

 66  Προώθηση μεγαλύτερης στρατιωτικής συνεργασίας

 67  Δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρομών για τους πρόσφυγες

 68  Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τη διαφάνεια

 69  Προστασία των μάρτυρων δημοσίου συμφέροντος

 70  Κατάρτιση των αστυνομικών για την καταπολέμηση των εγκλημάτων 
μίσους μέσω του διαδικτύου

 71  Δημιουργία ταμείου νεαρών πολιτικών υποψηφίων

 72  Διακήρυξη ηλεκτρονικών δικαιωμάτων

 73  Υποχρεωτική κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες

 74  Εξασφάλιση διαφάνειας στον χώρο του αθλητισμού

 75  Εξορθολογισμός και ευθυγράμμιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

 76  Μετατροπή της εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου σε 
συνηθή πρακτική

 77  Προώθηση της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών ασφάλειας  
της ΕΕ

 78  Προώθηση της εκπαιδεύσης στον τομέα της μοριακής και κυτταρικής 
βιολογίας

 79  Επένδυση σε τεχνολογία γονιδιωματικής τροποποίησης

 80  Δημιουργία ενός ελεύθερου αντιικού λογισμικού για τους πολίτες της ΕΕ
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5. ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:   
Προστατεύουμε τον πλανήτη μας

 81  Δημιουργία ευρωπαϊκού προγράμματος πρασίνων οροφών

 82  Χρήση της οικολογικής διπλωματίας για κλιματικούς σκοπούς

 83  Ο φεμινισμός στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής

 84  Στήριξη των νεαρών γεωργών και των νέων τεχνολογιών

 85  Λιγότερες επιδοτήσεις για το κρέας

 86  Προώθηση της βιοποικιλότητας και των υψηλοτέρων πρότυπων για την 
κτηνοτροφία

 87  Στήριξη των αειφορών νοικοκυριών για επαναπώληση ενέργειας στο δίκτυο

 88  Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων και περιορισμός των απωλειών θέσεων εργασίας

 89  Προώθηση μιας ευρωπαϊκής κοινότητας και αγοράς ενέργειας

 90  Ενίσχυση των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μιας κοινής πολιτικής 
μεταφορών

 91  Εξυπνες πόλεις και δημόσιες συγκοινωνίες

 92  Διατήρηση της φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητας και των 
φιλικών προς το περιβάλλον έργων 

 93  Προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών συσκευών

 94  Προώθηση μιας προσέγγισης χωρίς πλαστικό

 95  Χρηματοδότηση της απομάκρυνσης του πλαστικού απο τους ωκεανούς

 96  Μια νέα νοοτροπία για τα καταστήματα πώλησης τροφίμων και τη  
φορολογία

 97  Υποχρεωτική και προβλεπόμενη απο τον νόμο μείωση της σπατάλης 
τροφίμων

 98  Απλοποίηση της διαδικασίας δωρεάς τροφίμων

 99  Σχολική εκπαιδεύση σχετικά με την αειφορία

 100  Ανάπτυξη συστήματος χρήσης των όμβριων υδάτων για αποχέτευση
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Σύνοψη των δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο1

1 943 άτομα από 28 κράτη μέλη της ΕΕ απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε μεταξύ της 12ης Μαρτίου και της 19ης Απριλίου 2018. Το ερωτηματολόγιο 
παρασχέθηκε σε συμμετέχοντες στην ΕΥΕ και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας

Μεταξύ 943 ερωτηθέντων
από το ερωτηματολόγιο μας

553 
ανήκουν σε μια 

οργάνωση 
νεολαίας

390 
 δεν ανήκουν σε μια 
οργάνωση νεολαίας

-24

+24

80%

80%

20%

67%

Η πλειονότητα των μελών οργανώσεων νέων 
που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (80%) είναι 

ηλικίας κάτω των 24 ετών

Ποσοστό 67% των ατόμων 
που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο ισχυρίζονται 
ότι η εργασία, η διαμονή 

και οι σπουδές σε μια χώρες 
πέραν της δικής τους, τους 

ελκύει “απόλυτα”

Ποσοστό 80% των ατόμων που 
απάντησαν θεωρούν ότι οι νέοι 

επωφελούνται από την ΕΕ είτε απόλυτα 
είτε σε μεγάλο βαθμό. Οι υπόλοιποι 
είναι αναποφάσιστοι ή διαφωνούν.

ΓΝΩΜΗΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΛΙΚΙΑ
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2 Η ερώτηση ήταν ανοιχτή, δηλαδή τα ευρήματα μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε πτυχή του ζητήματος της μετανάστευσης (π.χ. εάν καταβάλλουμε αρκετές προσπάθειες για να βοηθήσουμε 
τους πρόσφυγες, εάν πρέπει να ενισχύσουμε τους συνοριακούς ελέγχους, κ.λπ.) και δεν αποδεικνύει απαραίτητα αντίθεση προς τη μετανάστευση

Τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τα άτομα από 
ολόκληρη την ΕΕ

29%2

18%

20%

που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 
είναι

και ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα.

Ωστόσο τους απασχολούν επίσης 
θέματα σχετικά με το

και

η μετανάστευση 

την ανισότητα

περιβάλλον

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
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1. ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: 
 Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης

In
st
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: @
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nn
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Σήμερα, ζούμε σε έναν κόσμο όπου το να είναι κανείς νέος καθίσταται ολοένα 
και πιο δύσκολο. Ασφαλώς, έχει σημειωθεί βελτίωση σε πολλούς τομείς σε σχέση 
με το παρελθόν: οι εποχές των πανευρωπαϊκών συγκρούσεων έχουν ξεχαστεί, 
υπάρχει ευρεία πρόσβαση στην εκπαίδευση και οι νέοι στην Ευρώπη ζουν εν γένει 
υπό καλές συνθήκες. Παρόλα αυτά, η ανισότητα μεταξύ των νεότερων και των 
παλαιότερων γενεών σημειώνει αύξηση. Σύμφωνα με τη Eurostat, τα ποσοστά 
ανεργίας των νέων είναι γενικά πολύ υψηλότερα από ό,τι τα ποσοστά ανεργίας 
άλλων ηλικιακών ομάδων, και επίσης πολλοί νέοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ).3 Η ψηφιοποίηση μεταβάλλει τον κόσμο της 
εργασίας, καθιστώντας αναγκαίες νέες δεξιότητες και προοπτικές. Οι πρακτικές 
εργασίας γίνονται ολοένα περισσότερο ρευστές, καθιστώντας δυνατή την ευελιξία, 
αλλά αυτό ενέχει επίσης τον κίνδυνο επισφαλών τρόπων ζωής και μειωμένης 
πρόσβασης σε μορφές κοινωνικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, ο αυτοματισμός και η ρομποτική σημειώνουν τεράστια βήματα προόδου 
σε όλα τα πεδία. Αναμφίβολα, οι μηχανές βελτιώνουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων στους τομείς της ιατρικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας – αλλά 
φέρνουν επίσης στο προσκήνιο και ζητήματα δεοντολογικού και πρακτικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της ανησυχίας ότι ενδέχεται να επιφέρουν απώλεια θέσεων 
εργασίας. Κάποιοι προειδοποιούν για τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όπου 
η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence, AI) ενδέχεται να απειλήσει την ίδια την 
ύπαρξη του ανθρώπινου είδους. Ο βαθμός των μύθων και των φόβων που περιβάλλουν 
την ψηφιοποίηση υποδηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δεοντολογικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα ζητήματα που χρειάζονται απαντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια τόσο ταχεία κοινωνική 
και τεχνολογική μεταβολή· τα σχολεία και τα πανεπιστήμια συχνά δεν διαθέτουν τους 
πόρους, την προετοιμασία και τη νοοτροπία που θα βοηθήσουν τους μαθητές και 
τους σπουδαστές τους να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τεχνικών 
και των λεγόμενων “ήπιων” δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την είσοδό τους στη 
νέα ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας. Αυτό οδηγεί συχνά σε αναντιστοιχία μεταξύ των 
δυνατοτήτων που είναι σε θέση να προσφέρουν και εκείνων που ζητούνται από τους 
εργοδότες. 

Ο κοινωνικός αντίκτυπος όλων αυτών των τάσεων από κοινού είναι αφενός εξαιρετικά 
περίπλοκος και αφετέρου αφανώς επικίνδυνος. Οι νέοι σπουδάζουν για περισσότερα 
χρόνια και καταλαμβάνουν αργότερα σταθερές θέσεις εργασίας, στοιχείο που καθυστερεί 
την οικονομική τους ανεξαρτησία. Οι νέοι ξεκινούν να συνεισφέρουν στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα με καθυστέρηση και με λιγότερο ελεγχόμενο τρόπο, και αυτό σημαίνει ότι 
δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν εξίσου στα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης για τους ηλικιωμένους παρά σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα οι ρυθμοί 
των γεννήσεων παρουσιάζουν σταθερή πτώση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ολοένα 
λιγότεροι πόροι που θα εξασφαλίσουν μια άνετη ζωή για τον γηράσκοντα πληθυσμό. 

Η φτώχεια σημειώνει άνοδο μεταξύ των νέων, στοιχείο που, σε συνδυασμό με την 
ανεργία, απειλεί όχι μόνο τη θέση τους ως φορολογούμενων πολιτών αλλά και την καλή 
κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου McKinsey 
Global Institute του 2016,4 πρόκειται για την πρώτη γενιά στην ιστορία που βρίσκεται 
σε χειρότερη θέση από τους γονείς της, γεγονός που έχει αναγνωριστεί ότι ενδέχεται να 
έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο το σύστημα εντός του οποίου ζούμε. Πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στους νέους σε όλους τους τομείς και όλους τους θεσμικούς 
φορείς, από το τοπικό ως το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν κι αυτό θα μπορούσε 
να αποτελέσει μιαν αρχή, τι είδους μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η αγορά 
εργασίας, η τεχνολογική εξέλιξη και τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, ούτως 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι νέοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτά; Κατά την 
ΕΥΕ του 2018, περισσότεροι από 8000 νέοι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν σχετικά 
με τα ζητήματα αυτά. Οι νέοι είναι νευρικοί αλλά φιλόδοξοι. Είναι καιρός οι αρμόδιοι για 
τη χάραξη των πολιτικών να ενστερνιστούν αυτό το νεανικό πνεύμα.

3 Eurostat, “Unemployment statistics” (Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_
developments (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
4 Richard Dobbs κ.ά., “Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies” (Φτωχότεροι από τους γονείς τους; Διαμέρισμα ή μειωμένο εισόδημα στις προηγμένες οικονομίες), 
McKinsey Global Institute, Ιούλιος 2016, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20new%20
perspective%20on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

Ο απόηχος της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 έπληξε ορισμένες ομάδες ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, βαρύτερα από ό,τι άλλα τμήματα του πληθυσμού. Το 
2017, ο μέσος ανεργίας των νέων στην ΕΕ των 28 ανερχόταν σε 16,8% (Eurostat), δηλαδή 
στο ίδιο σχεδόν επίπεδο όπως πριν από μία δεκαετία (15,8%).5

5 Δελτίο Τύπου της Eurostat “Unemployment in the EU regions in 2017” (Ανεργία στις περιφέρειες της ΕΕ το 2017), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/
bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
6 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training” (Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους νέους που ούτε εργάζονται ούτε παρακολουθούν κύκλο εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training (πρόσβαση 
Ιούνιος 2018)
7 Eurostat, “Young people - social inclusion” (Νέοι και κοινωνική ένταξη), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion 
(πρόσβαση Ιούνιος 2018)
8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Εγγυήσεις για τη Νεολαία”, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων”, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
10 Caritas Europa, “Europe’s youth. Between hope and despair” (Οι νέοι της Ευρώπης. Ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία) 
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-europesyouth-en-web.pdf (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

Οι νέοι επλήγησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί βελτίωση, 
τα ποσοστά απασχόλησης μόλις τώρα αρχίζουν να προσεγγίζουν και πάλι τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ κάποια στιγμή η 
ανεργία των νέων είχε ανέλθει σε ποσοστό 23,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν μεταξύ 
χωρών και κυμαίνονται μεταξύ 6% στη Γερμανία και 42% στην Ελλάδα, στοιχείο που καταδεικνύει σαφώς ότι οι νέοι στη νότια 
και ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το ποσοστό 
των ΕΕΑΚ, όσων δηλαδή ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν, σημειώνει άνοδο: το 2017 υπήρχαν σχεδόν 17 εκατομμύρια νέοι 
ηλικίας μεταξύ 20 και 34 ετών που δεν εργάζονταν, ούτε παρακολουθούσαν κάποιον κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με 
τον αριθμό τους να ισοδυναμεί με σχεδόν έναν στους πέντε νέους (18,3%), σύμφωνα με τη Eurostat6. Επιπλέον, η διάκριση 
μεταξύ εκείνων που θεωρείται ότι εργάζονται και των ανέργων συνήθως δεν συμπεριλαμβάνει όσους, αν και εργάζονται, είναι 
υποαπασχολούμενοι· εργάζονται παράνομα ή υποαμείβονται. Η επισφαλής απασχόληση σημειώνει αύξηση και οξύνεται από 
την επονομαζόμενη οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται προσωρινή απασχόληση· η 
έννοια του συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας δεν έχει αποδειχθεί ακόμα επιτυχής και, μολονότι ολοένα περισσότεροι νέοι 
εργάζονται, παραμένουν φτωχοί (ένας στους τρεις νέους στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat).7 Οι νέες μορφές εργασίας 
επιβάλλουν ευελιξία, η οποία τις περισσότερες φορές είναι αναγκαστική και δεν αποτελεί επιλογή, προκαλώντας νέα ανησυχητικά 
φαινόμενα, όπως οι επονομαζόμενοι “SINKies” (Single Income, No Kids), δηλαδή νεαρά εργαζόμενα ζευγάρια, οι μισθοί των 
οποίων από κοινού μόλις και ισοδυναμούν με ένα “αξιοπρεπές” εισόδημα. Όλα αυτά επηρεάζουν δυσμενώς την ικανότητα των 
νέων να έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη σειρά κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η στέγαση, η εργασία και η εκπαίδευση.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις τάσεις, η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα, όπως οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία8 και η Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων9. Αν και θεωρούνται ισχυρά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης ανεργίας των νέων, σύμφωνα 
με την οργάνωση Caritas (2018) οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις χαρακτηρίζονται από μια εμμονή για την απασχόληση και την 
απασχολησιμότητα, και φαίνεται να προσανατολίζονται κυρίως προς την ποσότητα αντί για την ποιότητα της προσφοράς.10 Επίσης, 
δεν καταφέρνουν πάντα να φτάσουν σε ιδιαίτερα περιθωριοποιημένες ομάδες ή να συνδυάσουν το πρόγραμμα αυτό με μέτρα 
προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των προβλημάτων είναι οι άμισθες περίοδοι πρακτικής άσκησης. Σύμφωνα με 
την Caritas, “Τώρα που η οικονομία φαίνεται να εφαρμόζει περισσότερο τον θεσμό της άμισθης πρακτικής άσκησης, είναι καιρός 
να διορθωθεί η κατάσταση εξασφαλίζοντας την ποιότητα της απασχόλησης και των περιόδων μαθητείας”. Και πράγματι, ένα από 
τα βασικά αιτήματα των νέων είναι δίκαιες συνθήκες εργασίας – αρχής γενομένης από τις μισθολογικές προσδοκίες.
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 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  
      ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ana

Θεωρώ ότι θα ήταν επωφελές αν όλες οι εταιρείες, οι κρατικοί και 
δημόσιοι φορείς, οι μη κυβερνητικές και οι κυβερνητικές οργανώσεις 
διέθεταν ειδικό τμήμα για τη νεολαία. Το τμήμα αυτό θα κατήρτιζε 
πρόγραμμα, βάσει του οποίου οι νέοι θα εκτελούσαν εργασία 
κατάλληλη για το προφίλ τους. Τα προγράμματα αυτά θα βοηθούσαν 
τους νέους να κάνουν το πρώτο βήμα και να αναπτυχθούν στη 
συνέχεια επαγγελματικά μέσω της απόκτησης εμπειρίας. 

Τα κριτήρια για την αποδοχή των νέων σε τέτοια προγράμματα θα 
ήταν τα κίνητρα, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις και η προσωπικότητα. 
Ιδανικά, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα συνεργάζονταν με εταιρείες και 
άλλους οργανισμούς για τη δημιουργία των προγραμμάτων αυτών, 
με σκοπό τον καλύτερο συνδυασμό θεωρίας και πράξης. 

Αυτό θα ήταν επωφελές και για τις δύο πλευρές: οι εργοδότες θα 
αποκτούσαν το κατάλληλο προσωπικό για την εταιρεία / τον φορέα 
τους, καθώς θα δίδασκαν στους συμμετέχοντες τις αναγκαίες 
δεξιότητες κατά την τοποθέτησή τους, και οι νέοι θα αποδείκνυαν τις 
ικανότητές τους και θα αποκτούσαν μια θέση εργασίας. 

 1. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  
      ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
      ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

Imen & Simone

Όταν κατανοούμε τη θέση εργασίας μας, κατανοούμε τη ζωή μας. 
Πρέπει να αλλάξουμε τα συστήματα πρόσληψης των εταιρειών 
και να ξεπεράσουμε τα βιογραφικά σημειώματα. Ένας έμπρακτος 
τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να ενθαρρυνθούν μέσω της ΕΕ 
τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolio) –μιας νέας μορφής 
βιογραφικών σημειωμάτων– με σκοπό την επίτευξη μιας νέας 
προσέγγισης στην ταυτότητα στην ΕΕ.

Αυτό θα είχε μια σειρά από αποτελέσματα: τη δυναμικότερη 
σύνδεση ατόμων και θέσεων εργασίας· την παροχή στα άτομα της 
δυνατότητας να παρουσιάζουν τις ατομικές δεξιότητές τους και νέα 
εργαλεία μάθησης (ιδίως στους εκπαιδευτικούς)· τη βελτίωση και τον 
εμπλουτισμό της πλατφόρμας ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και επαγγελμάτων κατά την αναζήτηση εργασίας. Τα 
ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια λειτουργούν παρουσιάζοντας στις 
εταιρείες προτάσεις, που υποδεικνύουν τι μπορεί να προσφέρει ο 
υποψήφιος στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Μια τέτοια λύση θα ενθάρρυνε τους νέους να σκεφτούν ενεργά και 
συνειδητά τι είδους δουλειά επιθυμούν και θα παρείχε κίνητρα στους 
εργοδότες. Θα συνέβαλε επίσης σε μια περισσότερο διαδραστική 
σύνδεση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. 
Τέλος, θα συνεπαγόταν μεγαλύτερη ορατότητα στην αγορά 
εργασίας και λιγότερες δυσκολίες κατά την εύρεση θέσης εργασίας 
ή εργαζομένου.

Η ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει πρωτοπόρο παρέχοντας κίνητρα για 
τη δημιουργία των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων και δημιουργώντας 
μια κεντρική βάση δεδομένων, όπου οι αναζητούντες εργασία θα 
μπορούν να παρέχουν τακτικά ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό 
τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας με περισσότερο 
εξορθολογισμένο και στοχευμένο τρόπο.

 2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕΚ ΚΑΙ  
      ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
      ΔΙΤΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Thomas 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ΕΕΚ) χαρακτηρίζεται ολοένα περισσότερο 
ως τρόπος για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 
εκπαίδευσης και απασχόλησης. Παρέχει τη 
δυνατότητα για μια περισσότερο ευέλικτη 
στάση έναντι της απόκτησης νέων δεξιοτήτων 
και βοηθά στην εξισορρόπηση επαγγελματικού 
και οικογενειακού βίου μέσω μιας δυνητικής 
αλλαγής σταδιοδρομίας. Επίσης, λαμβάνει 
υπόψη την πνευματική υγεία των ατόμων, 
αποτρέποντας τις μακροχρόνιες περιόδους 
ανεργίας. Πρέπει να αντιμετωπιστούν πιθανά 
ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν 
σχετικά με την ΕΕΚ, όπως η μεγάλη απόσταση 
των σχολών ή το κόστος των υλικών και της 
μεταφοράς.

Μια πιθανή προσέγγιση θα ήταν η υιοθέτηση 
ενός πανευρωπαϊκού συστήματος διττής 
κατάρτισης, όπως αυτού που ισχύει στη 
Γερμανία. Οι Γερμανοί σπουδαστές συνδυάζουν 
την παρακολούθηση της σχολής τους με την 
επιτόπια μάθηση, μέσω της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Πηγαίνουν σε εταιρείες 
προκειμένου να μάθουν ένα επάγγελμα στην 
πράξη και αμείβονται γι’ αυτό. 

Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθούσε τους νέους 
και θα ήταν επίσης χρήσιμη για τις εταιρείες 
που θα επωφελούνταν από τη διατήρηση 
εργαζομένων στους οποίους έχουν επενδύσει. 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ:  
Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης
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 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟΥ  
      ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  
      ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει έναν διαγενεακό 
χάρτη του εργατικού δυναμικού, προκειμένου 
να αξιοποιηθούν οι διαφορετικές δεξιότητες 
των διαφόρων γενεών και να εξασφαλισθεί ένα 
περισσότερο αρμονικό περιβάλλον εργασίας. Αυτό 
θα βοηθήσει να αναγνωριστούν οι διάφορες μορφές 
πίεσης, όπως η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, ιδίως 
από άποψη δεξιοτήτων και κατάρτισης, που ασκούνται 
στις διαφορετικές γενιές, και να συνδυαστούν τα 
ταλέντα τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι κοινές προκλήσεις. Για παράδειγμα, αν και 
συχνά θεωρείται ότι οι νέοι διαθέτουν σε μεγάλο 
βαθμό συγκεκριμένες τεχνολογικές δεξιότητες, οι 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι διαθέτουν πείρα 
που έχει αποκτηθεί κατόπιν δεκαετιών εργασίας ή 
έχουν να προτείνουν λύσεις που έχουν εφαρμοστεί με 
επιτυχία στο παρελθόν.

Ο διαγενεακός χάρτης του εργατικού δυναμικού 
της ΕΕ θα αποτελέσει έναν εθελοντικό κώδικα 
πρακτικής που θα υποχρεώσει τους οργανισμούς 
να αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες 
των εργαζομένων σε αυτές, οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετικές γενιές, ενθαρρύνοντας πρακτικές, 
όπως η διαγενεακή καθοδήγηση ή η αντίστροφη 
καθοδήγηση, όπου οι νέοι μοιράζονται τις γνώσεις 
τους με συναδέλφους τους μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύντομα, για πρώτη φορά στην ιστορία του, 
το εργατικό δυναμικό της ΕΕ θα περιλαμβάνει 
ανθρώπους που ανήκουν σε πέντε διαφορετικές 
γενιές.12 Κάθε γενιά έχει διαμορφωθεί από 
διαφορετικές εμπειρίες, διαθέτει διαφορετικά 
πλεονεκτήματα και αδυναμίες και έχει τις δικές της 
απόψεις αναφορικά με τον εργασιακό βίο. Οι ομάδες 
αυτές θα χρειαστεί να συνεργαστούν στο πλαίσιο 
μεγάλων οργανισμών και ενδέχεται να ακολουθήσουν 
διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι οργανισμοί που θα γίνονται μέλη του χάρτη θα 
δεσμεύονται επίσης να δημιουργήσουν ένα εργατικό 
δυναμικό που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 
διαγενεακή ισορροπία μέσω προσαρμογών που 
θα δώσουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους 
μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν να εργάζονται 
για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. αλλάζοντας τις 
εγκαταστάσεις εργασίας, δημιουργώντας μεγαλύτερη 
ευελιξία) και διευκολύνοντας τους εργαζόμενους 
μικρότερης ηλικίας να εξισορροπήσουν τον 
εργασιακό τους βίο με άλλες ευθύνες, όπως η 
φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων συγγενών 
τους.

Στους οργανισμούς που θα υπογράψουν τον χάρτη 
θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα και αναγνώριση. 
Ομοίως, η ΕΕ θα μπορούσε να επιδιώξει τη συμμετοχή 
των εταιρειών στη διαδικασία αυτή και τη δημιουργία 
ενός δικτύου για τη διασαφήνιση των βέλτιστων 
πρακτικών, με σκοπό να διασφαλισθεί η διαγενεακή 
ισότητα.

 4. ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
      ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Daniel

Προτείνω να συνδυαστούν οι νέες μορφές ευέλικτης εργασίας με οικονομική 
ασφάλεια και κοινωνική προστασία. Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 
“φορητό” σύστημα παροχών για τους εργαζόμενους. Πώς θα λειτουργεί; Στο 
πλαίσιο του συστήματος θα δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί που θα 
ακολουθούν τους εργαζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους και θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τη φύση, τη 
δομή και την ένταση της εργασίας τους, ενώ παράλληλα θα συνεχίζουν να 
έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές. 

Με τις παραδοσιακές αντιλήψεις –ότι η μάθηση τελειώνει στα 20, η ακμή 
της σταδιοδρομίας ολοκληρώνεται στα 40 και η εργασία σταματά στα 
60– να θεωρούνται παρωχημένες, ακυρώνεται η έννοια της “διά βίου 
απασχόλησης”. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες συνθήκες για ευέλικτες και διαφοροποιημένες μορφές 
εργασίας. 

Οι εναλλακτικές μορφές εργασίας έχουν ήδη δημιουργήσει αυξημένη 
ευελιξία για τις επιχειρήσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν την 
εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει εκτός της επιχείρησης και για τους 
εργαζόμενους που μπορούν να προσαρμόσουν τη σταδιοδρομία τους 
σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Ωστόσο, η ευέλικτη 
απασχόληση δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της οικονομικής ασφάλειας. 
Με την παρούσα πρόταση θα μπορέσει να παρασχεθεί αυτή η εγγύηση.

Για να λειτουργήσει, η ΕΕ θα πρέπει να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής, 
φέρνοντας σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη και προσδιορίζοντας: ποιος 
θα συμβάλλει οικονομικά και πόσο; Ποιος είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα 
τέτοιο σύστημα; Και τι είδους κανονιστικές ενέργειες απαιτούνται για να 
καταστεί εφικτό ένα τέτοιο μοντέλο;

 5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  
      ΝΕΟΛΑΙΑ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία ώστε να εστιάζουν περισσότερο στην 
ποιότητα παρά στην ποσότητα των θέσεων εργασίας. Επιδότηση θα 
πρέπει να λαμβάνουν μόνο δυνατότητες που παρέχουν εγγυήσεις 
ασφαλούς απασχόλησης των νέων για περίοδο τουλάχιστον 18 
μηνών.

Ο καθηγητής Bjørn Hvinden, επικεφαλής του σχεδίου “EU Negotiate”, 
με το οποίο επιχειρείται να υπολογιστούν οι συνέπειες της προσωρινής 
και επισφαλούς απασχόλησης στους νεαρούς εργαζόμενους, 
υποστήριξε ότι οι εργοδότες σε ορισμένα κράτη της ΕΕ έχουν λάβει 
επιδότηση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας 
με περιορισμένα μακροπρόθεσμα οφέλη. Από την έρευνά του έχει 
αποδειχθεί ότι, πέραν του ότι υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και 
την ψυχική υγεία των ανθρώπων, οι χαμηλής ποιότητας μορφές 
απασχόλησης ενδέχεται να καθιστούν τους νεαρούς πολίτες της ΕΕ 
λιγότερο ελκυστικούς στους εργοδότες. 11

Η μεταρρύθμιση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία της ΕΕ θα βοηθήσει 
στη μείωση του άγχους και των καταστροφικών συνεπειών της 
επισφαλούς εργασίας. 

11 Teresa Küchel, “EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed” (Ανεργία των νέων 
στην ΕΕ: κάποιες θέσεις εργασίας είναι χειρότερες από την ανεργία), Nordic Labour Journal, http://www.
nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
12 Πανεπιστήμιο Bentley, “Multi-Generational Impacts on the Workplace” (Επιπτώσεις της ταυτόχρονης 
συνύπαρξης πολλών γενεών στον χώρο εργασίας), https://www.bentley.edu/files/2017/11/01/Bentley%20
CWB%20Generational%20Impacts%20Research%20Report%20Fall%202017.pdf (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
      ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ  
      ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ  
      ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Daniel

Η ΕΕ θα πρέπει να βασιστεί σε πρωτοβουλίες 
και μηχανισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ 
που προωθούν τη διά βίου μάθηση (π.χ. το 
νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη) 
δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας των 
δεξιοτήτων. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει ένα οικοσύστημα σε επίπεδο 
ΕΕ (διάλογος εκπροσώπων του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα) εμπειρογνωμόνων που 
είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την 
καταγραφή ανά χώρα, βιομηχανία και τομέα, 
των δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο μέλλον 
και τον εντοπισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αυτής των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η ψηφιοποίηση 
μεταβάλλουν με ταχείς ρυθμούς τα είδη των 
θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων που θα 
χρειαστούν στην αγορά εργασίας – ασκώντας 
πίεση στα υφιστάμενα συστήματα των αγορών 
εργασίας στα κράτη μέλη. Με την παρούσα 
πρόταση θα ελεγχθούν αυτές οι ευρύτατες 
αλλαγές, θα αξιοποιηθεί το δυναμικό τους και 
θα διασφαλισθεί η δικαιότερη κατανομή σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας την 
κινητικότητα σε όλα τα κράτη μέλη αντί για τη 
μείωση του πληθυσμού.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να τεθεί σε 
δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου να 
οριστούν σαφή πρότυπα, να παρασχεθεί 
ασφάλεια δικαίου για όλους και να διασφαλισθεί 
η οικουμενική του εφαρμογή – κάτι που 
συνεπάγεται ότι στηρίζει την ανάπτυξη, την 
εξέλιξη και την κυκλοφορία των ατόμων μεταξύ 
οργανισμών, βιομηχανιών και χωρών.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ειδικές στρατηγικές για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: έχουν 
επιτύχει τους σκοπούς τους;
Η κατάσταση όσον αφορά την ανεργία των νέων παρουσιάζει βελτίωση 
και οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν συνεισφέρει σε αυτό. Αλλά τι είδους 
θέσεις εργασίας δημιουργούνται; Αμείβονται καλά; Συνοδεύονται 
από μέτρα κοινωνικής προστασίας; Οι αμοιβές επαρκούν; Μπορούν 
οι νέοι να ανεξαρτητοποιηθούν; Μπορεί να μην είμαστε άνεργοι, 
αλλά συχνά εργαζόμαστε σε θέσεις απασχόλησης που δεν πληρούν 
τα καθορισμένα κριτήρια. Ακούμε ότι αυτό ενδέχεται να αποτελεί το 
μέλλον της εργασίας. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά έχει 
ξεκινήσει ένα εντελώς καινούριο αφήγημα: ότι μας αρέσει να είμαστε 
απρόβλεπτοι, ευέλικτοι και ελεύθεροι. Ωστόσο, αν κανείς μπορούσε 
να επιλέξει το είδος της εργασίας του, τι θα επέλεγε; Ποσοστό 74% 
των νέων που αποτελούν μέλη της οργάνωσής μας υποστηρίζουν ότι 
η πρώτη τους επιλογή θα ήταν σταθερές συμβάσεις αορίστου χρόνου. 
Μόλις 4% επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ποσοστό 50% 
των νέων έχουν όντως εργαστεί σε κάθε λογής θέσεις εργασίας χωρίς 
αυτές να μπορούν να χαρακτηρισθούν ποιοτικές. Επομένως, θα επέλεγε 
κανείς αυτό τον τρόπο ζωής; Είναι παράλογο. Η ευελιξία επιβάλλεται και 
αυτή η ελευθερία δεν είναι πραγματική: εάν ανησυχώ διαρκώς για τη 
δουλειά, δεν είμαι ελεύθερος. Πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε 
θύματα της αγοράς εργασίας. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε για 
ποιοτικές θέσεις εργασίας. Πρέπει να παράσχουμε επιλογή στους νέους.

Ποιες είναι οι τρεις κορυφαίες δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν προκειμένου να αλλάξει το σύστημα;
Αρχικά, θα πρέπει να διασφαλισθεί ο παράγοντας της ποιότητας: ο μισθός 
θα πρέπει να είναι υψηλότερος από τις ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης, 
θα πρέπει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους και δεν θα πρέπει να 
ζητούνται περισσότερες από 8 ώρες εργασίας ημερησίως. Θα πρέπει επίσης 
να λάβουμε υπόψη το περιβάλλον. Συνεπώς, η δημιουργία ποιοτικών, 
βιώσιμων και πράσινων θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια 
λύση για το μέλλον. Δεύτερον, και συγκεκριμένα όσον αφορά τους νέους, 
όλες οι περίοδοι άσκησης θα πρέπει να είναι αμειβόμενες. Η ΕΕ θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τις χώρες να αλλάξουν τη νομοθεσία τους, ώστε να αμείβονται 
όλες οι περίοδοι άσκησης. Τρίτον, πρέπει να προσέξουμε και να ρυθμίσουμε 
με κανόνες αυτή την τέταρτη ψηφιακή επανάσταση. Μέχρι στιγμής, η 
οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης έχει δημιουργήσει θέσεις 
εργασίας χωρίς καμία κοινωνική προστασία, συνεπώς, κατά την άποψή 
μου, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα θα πρέπει να απολαμβάνουν 
προστασίας σε κάθε είδος εργασίας. Και οι νέοι δεν πρέπει να αγνοηθούν 
στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης. Θέλουμε να είμαστε μέρος των λύσεων.

Η Επίτροπος Thyssen δήλωσε ότι η ΕΕ διπλασίασε 
τον προϋπολογισμό του προγράμματος Erasmus 
Plus, ωστόσο εσείς υποστηρίζετε ότι θα πρέπει να 
δεκαπλασιαστεί.  

Δεν νομίζω ότι οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα, παρότι πολλοί εκπρόσωποι 
της ΕΕ υποστηρίζουν το αντίθετο: αν εξετάσει κανείς τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού, γίνεται σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άλλοι τομείς, όπως 
η γεωργία ή τα συστήματα ασφαλείας, αποτελούν όντως προτεραιότητες. 
Αυτό δεν είναι αρκούντως γνωστό στην Ευρώπη. Εάν αντιλαμβανόμαστε 
πόσο σημαντικό είναι να διασφαλισθεί ότι κάθε νέος θα έχει δυνατότητες, 
δεν θα αποτελούσε πρόβλημα ο δεκαπλασιασμός του προϋπολογισμού, 
διότι θα γνωρίζαμε ότι στο τέλος θα επιφέρει αποτέλεσμα. 

Tea Jarc,  
πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης για τους νέους Mladi Plus 

της Σλοβενίας

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ:  
Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης
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13 Eurostat, “Archive: High-tech statistics” (Αρχείο: στατιστικά στοιχεία σχετικά με την υψηλή τεχνολογία), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:High-tech_statistics&oldid=220664 (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
14 James Manyika κ.ά., “Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation” (Δουλειές χαμένες, δουλειές κερδισμένες: μετάβαση του 
εργατικού δυναμικού στον καιρό της αυτοματοποίησης), McKinsey Global Institute, Δεκέμβριος 2017, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20
wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί σήμερα πρόκληση σε όλους τους τομείς της ζωής του 
ανθρώπου. 
Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, η αποτελεσματική χρήση και η αξιοποίησή τους στον τομέα του εμπορίου έχουν καίρια σημασία στο 
πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού για καινοτομία και κερδοφορία. Οι τομείς υψηλής τεχνολογίας και οι επιχειρήσεις θεωρούνται βασικοί 
παράγοντες ώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και προσφέρουν εν γένει καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2014 η ΕΕ διέθετε σχεδόν 46.000 επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας (που κυμαίνεται 
από την αεροδιαστημική ως τα οπλικά συστήματα, από τις τηλεπικοινωνίες ως τα επιστημονικά όργανα, κ.λπ.), αλλά ο τομέας εξασφάλισε 
ποσοστό μόλις 4% της συνολικής απασχόλησης στην ευρωπαϊκή ήπειρο το 2015. Παρότι ισοδυναμούν με ποσοστό 17% της συνολικής αξίας 
των εξαγωγών από την ΕΕ, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας κατέγραψαν επίσης έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, με τις εισαγωγές το 2015 
να είναι κατά 22 δισεκατ. ευρώ υψηλότερες από τις εξαγωγές. Οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στο τεχνολογικό πεδίο παρουσιάζουν 
βελτίωση, αλλά η Ευρώπη απέχει ακόμα πολύ από το να θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στον συγκεκριμένο τομέα. 13

Παρότι είναι σαφής τόσο η πρόοδος όσο και η αναγκαιότητα της τεχνολογίας, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Μια από τις πλέον 
εντυπωσιακές και ανησυχητικές συνέπειες είναι ότι η ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται ότι θα στερήσει 
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας από τους ανθρώπους - έως και 800 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ως το 2030, σύμφωνα με έρευνα του 
Ινστιτούτου McKinsey Global Institute.14 Οι γνώμες εν προκειμένω διχάζονται, αλλά οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι στη θέση των θέσεων 
εργασίας που θα χαθούν θα δημιουργηθούν νέες και ότι οι νέοι του αύριο ενδέχεται να κάνουν δουλειές που σήμερα ακόμα δεν υπάρχουν. 
Ό,τι κι αν επιφυλάσσει το μέλλον, η τάση είναι ασυγκράτητη, και συνεπώς είναι καλύτερα να ηγηθούμε των εξελίξεων και να βρούμε τρόπο να 
διαχειριστούμε την τεχνολογική αλλαγή. Έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα σε σχέση με την τεχνολογία: πώς θα ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη 
και η κατασκευή ρομπότ και ποια ποιοτικά και δεοντολογικά πρότυπα πρέπει να θεσπιστούν για να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία διευκολύνει 
την ανθρώπινη ύπαρξη και δεν την απειλεί. Προβληματισμοί έχουν επίσης εκφραστεί σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ιδιωτικής ζωής 
και της ασφάλειας. Όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να συζητηθούν δημοσίως και όχι μόνο στο πλαίσιο επιστημονικών επιτροπών και τεχνικών 
ομάδων εργασίας.

 8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  
      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ  
      ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Francesca & Eduard

Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να επικαιροποιεί διαρκώς 
τους κανόνες όσον αφορά τις δοκιμές, την πιστοποίηση, τον σχεδιασμό 
και την τυποποίηση (ειδικών κατηγοριών) προϊόντων ρομποτικής και 
τεχνητής νοημοσύνης (R&AI). Αυτό μπορεί να λάβει επίσημο χαρακτήρα 
μέσω της δημιουργίας επιτροπών εμπειρογνωμόνων που θα ασχολούνται 
με ζητήματα δεοντολογικού, τεχνολογικού, νομικού και οικονομικού 
χαρακτήρα, καθώς και μέσω συνεργατικών κρατικών φορέων. Επιπλέον, μια 
ευρωπαϊκή σφραγίδα συμμόρφωσης της ρομποτικής θα εξασφαλίσει ένα 
ομοιόμορφο πρότυπο.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι η 
ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής σχετικά με τη ρομποτική για ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η νομοθεσία μπορεί να θέσει όρια στην καινοτομία, 
αλλά χρειάζεται προκειμένου να γίνει η τεχνολογία αποδεκτή από όσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Συνεπώς, έχει καίρια σημασία να 
δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα στηρίζει την καινοτομία και θα 
διασφαλίζει ότι αυτή ωθείται από τις βασικές αξίες της ΕΕ.

Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε 
όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες που παρέχει η R&AI ρυθμίζοντας την 
τεχνολογική καινοτομία μέσω στενών, εξατομικευμένων, εκ των προτέρων 
αξιολογημένων και υπό διαρκή παρακολούθηση κανόνων, προωθώντας 
παράλληλα δεοντολογικά εναρμονισμένα σχέδια που θα εξασφαλίσουν την 
αποδοχή των χρηστών από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των προϊόντων. 

Επιπλέον, μια σφραγίδα συμμόρφωσης των ρομπότ θα συνοδευτεί από την 
επαναληπτική κανονιστική διαδικασία διαχείρισης των ρομπότ, δεδομένου 
ότι η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών 
που θα λειτουργήσουν ως προσωρινό σημείο αναφοράς για τις χρήσεις και 
την εξέλιξη των ρομπότ. Η πιστοποίηση θα μπορούσε να επανεξετάζεται 
ανά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανώτατα δυνατά 
πρότυπα προστασίας.

 9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  
      ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ  
      ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Neven 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 
εταιρείες που βρίσκονται στην ΕΕ και πραγματοποιούν 
εμπορικές συναλλαγές με άλλες (τρίτες) χώρες θα 
δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για πολεμικούς σκοπούς.

Ακούμε πολλά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη 
νοημοσύνη των μηχανών, καθώς και για τα νέα οφέλη που 
συνεπάγονται στον τομέα της υγείας και σε εκείνον των 
αυτοοδηγούμενων οχημάτων, αλλά σημαντικός σήμερα 
είναι και ο αντίκτυπος της νοημοσύνης των μηχανών στη 
στρατιωτική τεχνολογία. Ήδη, οι μηχανές είναι σε θέση να 
λαμβάνουν την απόφαση σχετικά με το αν θα σκοτώσουν 
ή όχι και οι αποφάσεις αυτές βασίζονται κυρίως σε 
μοντέλα νοημοσύνης των μηχανών. 

Πολλοί από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται 
είναι σε μεγάλο βαθμό αδιαφανείς και κανείς δεν είναι 
πραγματικά υπεύθυνος για μια απόφαση περί ζωής και 
θανάτου.

Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στον περιορισμό της 
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της νοημοσύνης 
των μηχανών για μη στρατιωτικές χρήσεις. Ο Greg Allen, 
συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Center for New 
American Security, υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
θα μπορούσε να έχει εξίσου μεγάλη επίδραση ως 
στρατιωτικό όπλο με την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων.

Η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλει απαγόρευση της χρήσης 
της τεχνητής νοημοσύνης ως στρατιωτικού υλικού, 
νομοθετώντας σχετικά με την κατασκευή όπλων στην ΕΕ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα σε 
σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη;

Όταν μιλούμε για ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώ ότι υπάρχουν 
τρεις λέξεις κλειδιά και τα αντίστοιχα ερωτήματα που γεννώνται από 
αυτές. Το πρώτο στοιχείο είναι οι εντυπώσεις, ο τρόπος δηλαδή με 
τον οποίο τα ρομπότ μιμούνται τον άνθρωπο. Το ερώτημα είναι, με 
ποιον τρόπο θα τα κατασκευάσουμε ώστε να βελτιώσουν τη ζωή 
των ανθρώπων; Στη συνέχεια, έχουμε την έννοια της πολυμορφίας: 
σήμερα η τεχνολογία είναι σε θέση να ξεπεράσει την ανθρώπινη φύση· 
για παράδειγμα, ορισμένες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να “ακούμε” 
τα χρώματα που δεν μπορούμε να δούμε. Το ερώτημα εδώ είναι πώς 
θα προωθήσουμε τεχνολογία που θα βοηθά τον άνθρωπο αλλά θα 
παραμένει όμοια με την ανθρώπινη φύση; Η τρίτη λέξη-κλειδί είναι η 
προστασία και το ερώτημα που γεννάται εν προκειμένω είναι πώς θα 
διαμορφώσουμε νόμους που θα εξακολουθούν να προστατεύουν τον 
άνθρωπο.

Η ρομποτική και ο αυτοματισμός προκαλούν 
ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό, ιδίως μεταξύ 
των νέων που ανησυχούν ότι θα τους “πάρουν” 
τις θέσεις εργασίας: αυτές οι ανησυχίες είναι 
δικαιολογημένες ή όχι;

Η καινοτομία υπήρχε πάντα. Υπάρχει ένα βιβλίο του Nicholas Carr 
[πρβλ. The Glass Cage] που αναφέρεται στις αλλαγές που επέφερε η 
τεχνολογία και τις εξηγεί. Ο τεράστιος αντίκτυπος αυτού με το οποίο 
ερχόμαστε σήμερα αντιμέτωποι μπορεί να οφείλεται επίσης στην 
παγκοσμιοποίηση αλλά δεν παύει να είναι κάτι που ιστορικά έχει 
ξανασυμβεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
αυτή την πρόκληση, αλλά πρέπει να διακρίνουμε τις δυνατότητες 
που κρύβει: θα δημιουργηθούν άλλες θέσεις εργασίας και μέρος 
εκείνων που θα χαθούν θα είναι θέσεις που δεν χρειάζονται ή που 
δεν είναι αποδοτικές. Η καινοτομία μπορεί να επιφέρει οικονομική 
ανάπτυξη που θα συνεπάγεται οφέλη για όλους: ορισμένες θέσεις 
εργασίας θα αλλάξουν και θα εξελιχθούν, συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιοποίησης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε 
τα οφέλη προκειμένου να βοηθήσουμε και να προσαρμόσουμε την 
οργάνωση των θέσεων εργασίας για εκείνους που θα πληγούν από 
τη μετάβαση. Αυτό συν τω χρόνω θα εξομαλυνθεί. Η αλλαγή θα έρθει 
και δεν μπορούμε να κρυφτούμε από αυτήν – επομένως, πρέπει να 
αποφασίσουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. . 

Francesca Episcopo,  
ερευνητική συνεργάτης του ινστιτούτου DIRPOLIS

 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  
         ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ     
         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Olga

Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να ρυθμίσει η ΕΕ το 
σύστημα της συμμετοχικής χρηματοδότησης 
(crowdfunding) στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων 
δημόσιας χρηματοδότησης και να δημιουργήσει μια 
επίσημη πλατφόρμα στην οποία θα αξιολογούνται 
και θα εκτιμώνται όλα τα προτεινόμενα έργα από 
επίσημους εμπειρογνώμονες που εργάζονται για την 
ΕΕ. Στους εμπειρογνώμονες αυτούς θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται άτομα προερχόμενα από τα 
πεδία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
καταπολέμησης της απάτης, που θα είναι σε θέση 
να εντοπίζουν δυνητικά δόλιες ενέργειες.

Πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις στα πρώτα τους 
στάδια βασίζονται σε δημόσια χρηματοδότηση αλλά 
και σε πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης. 
Δυστυχώς, οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν 
ορισμένες φορές αντικείμενο κατάχρησης από 
απατεώνες.  

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα παρείχε σε ευρωπαίους 
πολίτες τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς 
χρηματοδότησης των έργων που τους ενδιαφέρουν 
και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
βρουν αμέσως πελάτες για τα προϊόντα τους.

 11. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ  
         ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Adrià 

Πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να προβεί σε μεγαλύτερες 
επενδύσεις στην εφαρμογή της τεχνολογίας στο 
πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πεδίο, ξεκινώντας από 
τα δημόσια μουσεία, για να καταστήσει την εμπειρία 
περισσότερο προσιτή σε όλους τους χρήστες, χωρίς 
περιορισμούς. Για την ακρίβεια, η χρήση των νέων 
τεχνολογιών θα μπορούσε να μεταβάλει τον τρόπο 
με τον οποίο επισκεπτόμαστε, εξερευνούμε και 
μαθαίνουμε στα παραδοσιακά μουσεία και να κάνει 
τους ανθρώπους να παθιαστούν με τον πολιτισμό. 

Σε ορισμένα μουσεία χρησιμοποιούνται ήδη ρομπότ 
ώστε οι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι, να ξεναγούνται και 
να μαθαίνουν σχετικά με την τέχνη και την ιστορία 
με διασκεδαστικό τρόπο. Αυτό θα μπορούσε να 
εξελιχθεί και να περάσει στο επόμενο επίπεδο. 
Ονειρεύομαι ένα μέλλον, όπου στα μουσεία η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της εικονικής 
πραγματικότητας θα επιτρέπουν στους επισκέπτες 
να αλληλεπιδρούν απευθείας με τους ιστορικούς 
χαρακτήρες ή να βυθίζονται, για παράδειγμα, σε 
έναν πίνακα. 

Για τη στήριξη των επενδύσεων στις τεχνολογίες 
αυτές, μέρος της φορολογίας από τον παραδοσιακό 
τουρισμό, π.χ. από τα ξενοδοχεία, θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των 
μουσείων αυτών. 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ:  
Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης
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15 E. Fosch-Villaronga, “Creation of a Care Robot Impact Assessment” (Δημιουργία εκτίμησης επιπτώσεων για 
τα ρομπότ βοηθούς), International Journal of Humanities and Social Sciences τόμος 9, αριθ. 6, 2015, https://
waset.org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-impact-assessment· (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

D. Reisman κ.ά., “Algorithmic Impact Assessments: a practical framework for public agency accountability” 
(Εκτίμηση επιπτώσεων των αλγορίθμων: πρακτικό πλαίσιο για τη λογοδοσία των δημόσιων φορέων), AI Now 
Institute, Απρίλιος 2018, https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

 12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  
         ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 

Eduard

Προτείνω τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εκτίμησης επιπτώσεων 
των ρομπότ που θα βοηθήσει τους ειδικούς στον τομέα της 
ρομποτικής να εντοπίσουν, να αναλύσουν, να περιορίσουν και να 
εξαλείψουν τους κινδύνους που τίθενται από την προσθήκη της 
τεχνολογίας R&AI.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν πολυεπιστημονικές κατευθυντήριες 
γραμμές ειδικά για τα ρομπότ που θα βοηθούσαν στον εντοπισμό 
και την εκτίμηση των κινδύνων που εγκυμονούν για την κοινωνία 
οι τεχνολογίες R&AI. Ένα ρομπότ μπορεί να έχει αντίκτυπο στην 
ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων –τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική– και αυτό 
είναι κάτι που εγείρει σοβαρά δεοντολογικά ερωτήματα. 

Μια εκτίμηση επιπτώσεων είναι σύμφωνη με την προσέγγιση βάσει 
κινδύνου που ακολουθείται κατά την εκτίμηση επιπτώσεων στην 
ιδιωτική ζωή και την εκτίμηση επιπτώσεων της παρακολούθησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της ώστε να καλύπτει πολλά ακόμα είδη κινδύνων, 
με δεδομένες τις πρόσφατες εφαρμογές στο πεδίο των ρομπότ 
(Εκτίμηση επιπτώσεων των ρομπότ βοηθών, Fosch-Villaronga 
2015) και σε εκείνο των αλγορίθμων (Εκτίμηση επιπτώσεων των 
αλγορίθμων, AI Now Institute 2018).1

Μια τέτοια δράση θα απλοποιούσε τη διαδικασία συμμόρφωσης των 
προγραμματιστών των ρομπότ, διότι θα λογοδοτούσαν αναφορικά 
με τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων που 
θα σχετίζονταν με το ρομπότ τους.

 13. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ  
         ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  
         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Olga 

Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα ένα πανευρωπαϊκό 
μέσο ενημέρωσης και δεν αναφέρομαι στα 
μέσα που εστιάζουν σε πολιτικά γεγονότα, 
αλλά σε εκείνα που παρέχουν νέα, ψυχαγωγία, 
ταινίες· μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν 
το ίδιο πρόγραμμα σε όλα τα κράτη μέλη. 
Τα παραδοσιακά μέσα δεν επικοινωνούν 
και δεν προωθούν αρκετά την ΕΕ μέσω των 
παραδοσιακών διαύλων, αρχής γενομένης 
από την τηλεόραση και το βίντεο κατόπιν 
αιτήματος. 

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης 
καταναλώνουμε αμερικανικά ευπώλητα 
βιβλία, αμερικανικές κινηματογραφικές ταινίες 
και τηλεοπτικές σειρές και χρησιμοποιούμε 
αμερικανικά εξαρτήματα. Δεν συμφωνώ με 
το επιχείρημα ότι υπάρχουν γλωσσικοί ή 
πολιτιστικοί φραγμοί μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών: η Σουηδία διαφέρει τόσο από 
την Ιταλία όσο το Τέξας από την Καλιφόρνια. Ο 
πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν 
το κοινό έδαφος στο οποίο στηρίζεται η 
ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η επιτυχία ορισμένων ευρωπαϊκών 
τηλεοπτικών σειρών, συχνά αστυνομικού 
περιεχομένου, στις αγγλόφωνες χώρες 
αποδεικνύει ότι το κοινό είναι πρόθυμο να 
παρακολουθήσει περιεχόμενο με υπότιτλους 
– βλέπε διάφορες παραγωγές του δανέζικου 
ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR. 

Η ΕΕ θα μπορούσε να επιδιώξει να 
ανοίξει διάλογο μεταξύ των διαφόρων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων με σκοπό την 
παραγωγή πανευρωπαϊκών τηλεοπτικών 
σειρών που θα διαθέτουν υπότιτλους και θα 
κινούν το ενδιαφέρον όλων των Ευρωπαίων. 
Οι σειρές θα μπορούσαν να καλύπτουν όλο 
το φάσμα από μεγάλης κλίμακας ιστορικά 
έργα έως μυθοπλασία. Ήδη διεθνείς ομάδες 
ηθοποιών συγκεντρώνονται για τη δημιουργία 
προγραμμάτων· η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής 
και των τηλεοπτικών σταθμών αποτελεί 
συναρπαστική προοπτική.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε έναν κόσμο όπου η εργασία καθίσταται όλο και πιο ρευστή, όπου οι άνθρωποι καταλαμβάνουν 
πολλές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και οι συμβάσεις αορίστου 
χρόνου αποτελούν άπιαστο όνειρο, οι άνθρωποι χρειάζονται νέες δεξιότητες, με εφαρμογή σε 
όλους τους τομείς, ώστε να μπορέσουν να αναδυθούν στην επιφάνεια.
Η νέα φράση-κλειδί “διά βίου μάθηση” δείχνει ότι οι άνθρωποι θα χρειαστεί να μαθαίνουν νέες δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Εντούτοις, τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι κατάλληλα 
εφοδιασμένα για να προετοιμάσουν τους νέους για τον κόσμο της εργασίας, και η έλλειψη τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων 
είναι ευρέως αναγνωρισμένη. 

Αυτό καθίσταται εμφανές από τη μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διδάσκεται κάποιος στο σχολείο και των 
θέσεων και των ικανοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας. Μέρος του προβλήματος της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων 
είναι ότι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενδέχεται να δεχτούν θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα. Οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας πολλαπλασιάζονται, μεταξύ άλλων και χάρις στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, 
αλλά η μετάβαση από το σχολείο στον κόσμο της εργασίας σπάνια γίνεται με ομαλό τρόπο. Επιπλέον, οι ήπιες δεξιότητες όπως 
η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων ή χρήσιμες δεξιότητες όπως η γνώση του διαδικτύου και ο 
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σπάνια διδάσκονται στα σχολεία ή τα πανεπιστήμια. 

Όπως προαναφέρθηκε, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) βοηθά τους νέους να αναλάβουν από νωρίς 
ευθύνες, βελτιώνει την απασχολησιμότητά τους και τους παρέχει δεξιότητες αιχμής. Φαίνεται ότι οι περίοδοι μαθητείας και 
άλλα προγράμματα που εφοδιάζουν τους μαθητές με περισσότερο πρακτικού χαρακτήρα γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες 
και/ή ικανότητες που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα αυξάνουν το ενδεχόμενο να μπορέσουν άτομα που μόλις 
αποφοίτησαν να βρουν μια θέση εργασίας. 

 14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
         ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ  
         ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Christian & Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια 
εργαστηρίου 

Η ιδέα μου σχετικά με ένα καλύτερο εκπαιδευτικό 
σύστημα προβλέπει την ένταξη προγραμμάτων 
επιχειρηματικότητας στο σχολείο, την επαφή νέων με 
οργανισμούς, όπως νεοσύστατες επιχειρήσεις, και την 
καθιέρωση δραστηριοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα που 
θα εμπνέονται από παραδείγματα, όπως το πρόγραμμα 
διατλαντικής ηγεσίας.16

Τα σχολεία δεν διδάσκουν αρκετές ήπιες δεξιότητες 
στους μαθητές τους. Όταν οι νέοι εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας, νιώθουν ότι η εκπαίδευση που έλαβαν δεν τους 
προετοίμασε κατάλληλα για διάφορες προκλήσεις.

Η ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πλατφόρμα 
έργων που θα άπτονται των ήπιων δεξιοτήτων, στο 
πλαίσιο της οποίας διάφοροι οργανισμοί θα μπορούν να 
συγκεντρώνουν διάφορες δραστηριότητες από ολόκληρη 
την ΕΕ, οι οποίες θα συνδέονται με θέματα όπως η πολιτική, 
ο ακτιβισμός ή τα ταξίδια, ούτως ώστε να παρέχεται στους 
νέους η δυνατότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα, να 
αποκτούν νέες δεξιότητες και να αναπτύσσουν έργα από 
κοινού.

 15. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ERASMUS ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ  
         ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ  
         ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου  

Δεδομένου ότι είναι ευρέως γνωστό ότι η απόκτηση 
εμπειριών σε διεθνές επίπεδο είναι εξαιρετικά χρήσιμη από 
την άποψη των δεξιοτήτων ζωής, η ιδέα είναι να καταστούν 
αυτού του είδους οι εμπειρίες περισσότερο προσβάσιμες 
από τους νέους. Επιπλέον, οι νέοι θα μπορούσαν να 
ενθαρρυνθούν να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν 
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μείωσης του 
πληθυσμού. Η περίοδος που θα ζει κάποιος στο εξωτερικό 
μπορεί να διαρκεί τρεις μήνες και οι φοιτητές θα μπορούν 
να μένουν μαζί με οικογένειες και να σπουδάζουν ή να 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. Η πρωτοβουλία 
αυτή θα προαγάγει την επαφή με άλλους πολιτισμούς και 
γλώσσες, και θα βοηθήσει στη διεύρυνση του πνεύματος. 
Στο τέλος των πανεπιστημιακών σπουδών, πολλοί φοιτητές 
δεν είναι βέβαιοι αν θα συνεχίσουν τις σπουδές τους ή θα 
ξεκινήσουν να εργάζονται· μια τέτοια εμπειρία θα τους 
βοηθούσε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. 

Το πρόγραμμα Erasmus καθίσταται ολοένα πιο δημοφιλές 
μεταξύ των νέων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί 
που δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ σε άλλη χώρα για σπουδές ή 
εργασία για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό των διακοπών.

Η πρωτοβουλία αυτή θα επίλυε και ένα πρόβλημα 
κινητικότητας: στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι οι μισοί νέοι 
στην Ευρώπη που δεν μπορούν να βρουν δουλειά στη 
χώρα τους είναι διατεθειμένοι να μεταβούν στο εξωτερικό 
για να βρουν εκεί.17 Παρέχοντας κίνητρα για μετάβαση σε 
μια άλλη χώρα για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, οι 
νέοι μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό και 
να καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας. Όσο για τις 
οικονομικές πτυχές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει 
να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για αυτά τα 
προγράμματα κινητικότητας.

16 Youth Proaktiv, “Transatlantic Leadership Program” (Πρόγραμμα διατλαντικής ηγεσίας) 
http://youthproaktiv.org/programs/eu-us-leadership-program/ (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Half of young Europeans ready to work abroad” (Οι μισοί νέοι 
Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν στο εξωτερικό), http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ:  
Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης
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 16. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Ένας τρόπος να προετοιμαστούν καλύτερα οι νέοι για τη ζωή, που θα 
τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται 
για την επιτυχημένη διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων 
τους και για να γίνουν καλύτεροι πολίτες που θα ενταχθούν και 
θα συμμετέχουν στην κοινωνία, θα ήταν η εισαγωγή μαθημάτων 
δεξιοτήτων ζωής. Πολλοί νέοι δεν κατέχουν διάφορες δεξιότητες ζωής, 
όπως η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, η ανακύκλωση ή 
η προετοιμασία βασικών γευμάτων. Με την εισαγωγή ενός τέτοιου 
μαθήματος, οι νέοι θα μπορούσαν να διδαχθούν αυτό το σημαντικό 
κομμάτι της ζωής από νεαρή ηλικία. 

Ένα σύστημα που λειτουργεί σε αυτή τη βάση και θα μπορούσε κάλλιστα 
να λειτουργήσει και σε ολόκληρη την ΕΕ έχει καθιερωθεί στη Φινλανδία, 
όπου οι μαθητές διδάσκονται “Kotitalous”, δηλαδή οικιακή οικονομία, 
και “Käsityö”, δηλαδή χειροτεχνίες. Μαθαίνουν πώς να μαγειρεύουν, 
να καθαρίζουν, να χρησιμοποιούν τα χρήματα με υπεύθυνο τρόπο, να 
πλένουν τα ρούχα, να ανακυκλώνουν και πώς να εξοικονομούν νερό και 
ενέργεια· μαθαίνουν επίσης μικρής κλίμακας οικιακές εργασίες, όπως 
το πλέξιμο, η επιδιόρθωση των ρούχων, η κατασκευή έλκηθρου για να 
διασκεδάζουν στα χιόνια ή σπιτιού για πουλιά για τον κήπο τους. 

Το σημαντικότερο είναι ότι διδάσκονται ψηφιακές δεξιότητες, όπως ο 
εντοπισμός των ψευδών ειδήσεων, οι κίνδυνοι του εκφοβισμού στον 
κυβερνοχώρο, αλλά και περισσότερο πρακτικές δεξιότητες, όπως 
η εγκατάσταση προγράμματος προστασίας από ιούς και η χρήση 
εκτυπωτή. 

 18. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΠΡΟΚΛΗΣΗ” ΓΙΑ  
         ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΕΡΩΝ  
         ΜΑΘΗΤΩΝ 

Aleksandra

Θα πρέπει να επανεξετασθούν τα κριτήρια αξιολόγησης σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης ώστε να δοθεί ώθηση στη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία. Το παραδοσιακό σύστημα αξιολόγησης της γνώσης 
δεν είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση του σύγχρονου περιεχομένου. 
Για παράδειγμα, το σύστημα βαθμολόγησης των έργων και των 
μεμονωμένων εργασιών θα μπορούσε να επανακατηγοριοποιηθεί, με 
κάθε κατηγορία να διαθέτει δικά της κριτήρια αξιολόγησης και τρόπο 
βαθμολόγησης, ομοίως προς τα πανεπιστημιακά κριτήρια αξιολόγησης. 
Με τον τρόπο αυτό, ο τομέας στον οποίο κάποιος μαθητής εμφανίζει 
τις μεγαλύτερες αδυναμίες γίνεται ορατός και σαφής, ώστε ο ίδιος να 
γνωρίζει πού πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές του για βελτίωση και ο 
καθηγητής να ξέρει πού να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Μια από τις βασικές απαιτήσεις και ανάγκες στο σημερινό ανταγωνιστικό 
εργασιακό περιβάλλον είναι η δημιουργικότητα. Ένας εναλλακτικός 
τρόπος να ξεχωρίσουν και να βοηθηθούν οι μαθητές με μεγαλύτερη 
δημιουργικότητα είναι να τους παρασχεθεί η δυνατότητα για δίκαιη 
αξιολόγηση. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί καταβάλλοντας προσπάθειες για την 
εξάλειψη των φραγμών και την προώθηση της υπευθυνότητας, μέσω 
της καθιέρωσης νέων μαθημάτων “πρόκληση”, όπως εφαρμόζεται σε 
ορισμένα σχολεία στο Βερολίνο. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μία 
ώρα εβδομαδιαίως, την οποία οι μαθητές αξιοποιούν ασχολούμενοι 
με μια πρόκληση, π.χ. παίζοντας σκάκι με ηλικιωμένους ή θέτοντας σε 
εφαρμογή ένα έργο σε τοπικό επίπεδο που προορίζεται για τους νέους. 
Αυτό ενισχύει τόσο τους ίδιους όσο και την αλληλεπίδρασή τους με την 
κοινωνία.

 17. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΣ,  
         ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ  
         ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Laura & Jakob 

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
δουλεύουν τις αδυναμίες τους, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να τους παρέχεται η ελευθερία να 
επιλέγουν τις δραστηριότητες στις οποίες 
επιθυμούν να εστιάζουν. Θεωρούμε ότι ένα 
τέτοιου είδους προσανατολισμένο σε έργα 
σύστημα, στο πλαίσιο του οποίοι οι νέοι 
μπορούν να εξελίσσουν τις ιδέες και τα δυνατά 
τους σημεία αντί να τους επιβάλλεται με το ζόρι 
η γνώση μπορεί να αποφέρει πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα. Θα ενθαρρύνει την περιέργεια 
και τη δημιουργικότητα. Η ενασχόληση με έργα 
σημαίνει πρακτική άσκηση νέων δεξιοτήτων 
και μάθηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
ενισχύοντας το μήνυμα ότι η αποτυχία μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό μάθημα.

Ως δημοκρατική κοινωνία, θέλουμε οι νέοι μας 
να είναι ελεύθεροι, ίσοι και να ζουν σε καθεστώς 
αλληλεγγύης, αλλά, στην πραγματικότητα, 
το σχολικό σύστημα δεν είναι καθόλου 
δημοκρατικό: μια τάξη από διαφορετικούς 
μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και 
ενδιαφέροντα διδάσκονται το ίδιο πράγμα 
από τον καθηγητή τους. Λαμβάνοντας υπόψη 
την ατομικότητα του καθενός, κάθε μαθητής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει τις 
δικές του δεξιότητες και να ασχολείται με το 
πάθος του. Μέσω της προσέγγισης αυτής, θα 
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το 
δυναμικό του συνόλου των φοιτητών.

Στο πλαίσιο της έρευνας PISA, ένα παρόμοιο 
σύστημα που εφαρμόζεται στη Φινλανδία 
αναγνωρίστηκε ως το πιο επιτυχημένο σχολικό 
σύστημα στον κόσμο. Οι μικρότεροι μαθητές, 
ηλικίας έως 13 ετών, δεν παρακολουθούν 
τυποποιημένο μάθημα, αλλά αντ’ αυτού οι 
μαθητές και οι καθηγητές συνεργάζονται. 
Το “παιχνίδι” έχει πολύ μεγάλη σημασία στο 
σχολείο και σκοπός των καθηγητών είναι 
να δώσουν κίνητρα στους μαθητές τους. 
Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν σχολικές 
αίθουσες αλλά οι μαθητές εργάζονται 
σε ομάδες με σκοπό την προώθηση της 
ικανότητάς τους για εις βάθος ανάλυση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων 
ή άλλων ταλέντων. Αυτό ενθαρρύνει την ένταξη 
και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Οι Φινλανδοί μαθητές δικαιούνται επίσης να 
επιλέγουν κάποιο θέμα που τους ενδιαφέρει 
και να το αναπτύξουν ερχόμενοι σε επαφή με 
εξωτερικούς πόρους, όπως εμπειρογνώμονες 
ή μουσεία. Αυτή η “μάθηση βάσει φαινομένων” 
έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρει στους μαθητές 
τα κατάλληλα εφόδια για τον 21ο αιώνα και 
θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 
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 19. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ  
         ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΡΓΑ 

Gaétan

Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
θέσεις διαμεσολαβητών δικτύου που θα 
δραστηριοποιούνται στα σχολεία και θα 
φέρνουν σε επαφή διάφορες ομάδες μαθητών 
που θα ασχολούνται με μια συγκεκριμένη 
θεματολογία (για παράδειγμα, ευρωπαϊκές 
αξίες, αειφόρος ανάπτυξη, εκπαίδευση, κ.ά.) 
στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων. Για 
παράδειγμα, ας πάρουμε μια ομάδα μαθητών 
που επιθυμούν να δρομολογήσουν ένα έργο 
με αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη στο 
σχολείο τους. 

Με την υποστήριξη ενός καθηγητή, θα 
εξετάσουν εάν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπάρχουν άλλα θεσμικά όργανα 
που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Εν 
προκειμένω, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τους διαμεσολαβητές δικτύου για να έρθουν 
σε επαφή με το δίκτυο των σχολείων. Με τον 
τρόπο αυτό, το σχολείο θα είναι σε θέση να 
αναπτύξει σχέσεις με άλλους και οι μαθητές 
θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να 
συνεργάζονται. 

Το δίκτυο θα μπορούσε να συνεργαστεί για 
τη διοργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της 
οποίας, όπως ισχύει και στην περίπτωση της 
ΕΥΕ, μαθητές λυκείου θα παρουσιάσουν τα 
έργα τους και θα προτείνουν λύσεις και ιδέες. 
Τα δίκτυα αυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα: 
την ανταλλαγή πληροφοριών και δεξιοτήτων· 
την προώθηση της ανταλλαγής απόψεων 
πάνω σε έναν συγκεκριμένο θεματικό τομέα 
μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων· την ανάπτυξη 
συνεργατικών σχέσεων· την παροχή στις 
νεότερες γενιές της δυνατότητας να εξετάσουν 
ένα θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος· τη 
δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν στην ΕΕ· 
τη συγκέντρωση νέων ιδεών και τη βελτίωση 
της συμμετοχής των νέων.

Στη Γαλλία, το Υπουργείο Γεωργίας και 
Τροφίμων διαθέτει, για παράδειγμα, διάφορα 
δίκτυα για τους νέους που παρακολουθούν 
κάποιον κλάδο εκπαίδευσης στον γεωργικό 
τομέα. Τα δίκτυα αυτά επιτρέπουν τη μεταφορά 
των επιθυμιών και των προτάσεων των νέων 
στο υπουργείο με σκοπό την από κοινού 
δρομολόγηση έργων: πρόκειται για μια καλή 
πρακτική που θα μπορούσε να εξαχθεί σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ:  
Ακολουθούμε τον ρυθμό της ψηφιακής επανάστασης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όταν μιλούμε για την ευημερία των νέων, τείνουμε 
να σκεφτόμαστε αποκλειστικά σε οικονομικούς 
όρους, λησμονώντας την πτυχή της πνευματικής 
ευημερίας και της υγείας. Πολλοί νέοι σήμερα 
νιώθουν “παγιδευμένοι”.

Έχουμε μια γενιά “μπούμερανγκ” που ζει με τους γονείς της, μετακομίζει 
εκτός πατρικής στέγης για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα, 
εργάζεται σε πολύ ασταθή περιβάλλοντα και με μηδενική συμβατική 
ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτύξει πλήρως την 
ανεξαρτησία της και να χρειάζεται, ορισμένες φορές, να επιστρέψει 
στην πατρική στέγη. Οι δημόσιες και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν 
αναγνωρίζουν στο έπακρο τις ειδικές ανάγκες αυτών των νέων. Οι 
λόγοι για τους οποίους πολλοί νέοι δεν στρέφονται στις κοινωνικές 
υπηρεσίες είναι ότι αυτές συνοδεύονται από στίγμα. Οι νέοι είτε δεν 
διαθέτουν αρκετή αυτοπεποίθηση είτε απλώς δεν γνωρίζουν για την 
ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι 
συνθήκες εργασίας των νεοεισερχόμενων στην απασχόληση και να 
εξασφαλισθεί καλύτερη στήριξη της ψυχικής τους υγείας, ώστε οι 
νέοι να μπορούν να αισθάνονται ολοκληρωμένοι και να αποτελούν 
παραγωγικά μέλη των κοινωνιών.  

Υπάρχει επίσης ένα διαγενεακό ζήτημα που 
περιπλέκει το πρόβλημα.

Αρκετοί συμμετέχοντες εδώ στην EYE ανέφεραν ότι αισθάνονταν ότι 
οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να μην αντιμετωπίζουν 
με ιδιαίτερη σοβαρότητα τα προβλήματα των νέων. Ακούν φράσεις, 
όπως: “Είναι επειδή είσαι μικρός, όταν μεγαλώσεις θα σου περάσει. 
Όταν ήμουν εγώ νέος, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα αλλά 
επιβίωσα.” Θεωρώ ότι οι καιροί αλλάζουν και τα πράγματα γίνονται 
πολύ πιο απρόβλεπτα. Όταν μεγάλωναν οι γονείς μας, τελείωναν το 
σχολείο, έπιαναν δουλειές που ήταν μόνιμες και σταθερές, είχαν την 
οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σπίτια κ.ο.κ. Σήμερα, αυτή η 
απλή δομή της ζωής έχει χαθεί για τους νέους. Σήμερα, η κατάσταση 
είναι πολύ πιο ρευστή. Επομένως, ασφαλώς και προκαλεί ανησυχία 
το γεγονός ότι οι νέοι χρειάζονται βοήθεια και πιστεύω ότι το να τους 
λένε “να ωριμάσουν” δεν είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορούν να 
προσφέρουν οι μεγαλύτεροι.

Anna Ludwinek,  
Υπεύθυνη ερευνών, Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών, Eurofound
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 20. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ  
         ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
         ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ  
         ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Larissa  

Θεωρώ ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην 
πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία και στους 
πόρους, εξασφαλίζοντας ότι οι χώρες θα 
επενδύουν αρκετά χρήματα στην παροχή 
ισότιμης πρόσβασης στις τεχνολογίες εντός 
των σχολικών τάξεων, δηλαδή σε όλα τα 
σχολεία, όχι μόνο σε επιλεγμένα σχολεία 
στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε σχολεία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σχολεία σε 
αγροτικές περιοχές. 

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει 
διαρκώς στα σχολεία είναι αυτό του ψηφιακού 
αποκλεισμού. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι 
έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες, 
αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν όλοι 
να έχουν πρόσβαση στα ίδια είδη τεχνολογίας 
και αυτό οφείλεται σε οικονομικούς λόγους. 
Εμείς (το Οργανωτικό Γραφείο Ενώσεων 
Ευρωπαίων Μαθητών - OBESSU) απαιτήσαμε να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα παρέχοντας 
φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες στα 
σχολεία, ώστε όλοι να έχουν την ίδια πρόσβαση 
στην τεχνολογία.

Όσον αφορά τον ψηφιακό αποκλεισμό 
εν γένει, καίρια σημασία έχει να προαχθεί 
η ευαισθητοποίηση, να υποστηριχθούν 
επισκέψεις οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στα σχολεία και να διοργανωθούν 
εργαστήρια σε αυτά. Η ΕΕ θα μπορούσε να 
παράσχει και παρέχει ήδη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες αυτές. 
Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται 
και σε περισσότερο τοπικό επίπεδο, ώστε 
τα σχολεία να μπορούν να συνεργάζονται 
στενότερα με την κοινωνία των πολιτών 
σχετικά με αυτά τα δύσκολα ζητήματα.
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  
 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Η ψηφιακή επανάσταση εγείρει πολλά ερωτήματα, και παράλληλα δημιουργεί πολλές προκλήσεις και δυνατότητες. 
Πώς θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο η Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα στοιχεία της αλλά χωρίς να 
υποβαθμίσει τα πρότυπα διαβίωσής μας; Για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, η Ευρώπη πρέπει να θέσει τους ανθρώπους, 
τα δικαιώματα και τις κοινωνίες τους στο επίκεντρο της μετάβασης αυτής προς έναν περισσότερο ψηφιοποιημένο 
κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας καταβάλλει προσπάθειες για μια ψηφιακή επανάσταση που θα είναι 
λειτουργική για όλες τις γενιές.

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες σημειώθηκε τεχνολογική πρόοδος, η 
οποία άλλαξε τον τρόπο που ζούμε και οργανώνουμε τη ζωή μας. Από την 
άνοδο του διαδικτύου και των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ως τις ταχείες προόδους στους τομείς του αυτοματισμού, της ρομποτικής 
και της τεχνητής νοημοσύνης εν γένει, οι εξελίξεις αυτές σημειώθηκαν 
με τόσο γοργούς ρυθμούς που οι εκτιμήσεις των επιπτώσεών τους 
δυσκολεύονται να τις παρακολουθήσουν. Σίγουρα, η σημερινή γενιά νέων 
έχει πληγεί περισσότερο. Μεγάλωσαν σε καιρούς μεγάλων επιτευγμάτων 
και τεχνολογικών εξελίξεων. Επομένως είναι ταυτόχρονα οι πρώτοι που θα 
πειραματιστούν και θα δουν τη ζωή τους να εμπλουτίζεται από αυτές τις νέες 
τεχνολογίες και εκείνοι που θα υποφέρουν περισσότερο από την έλλειψη 
γνώσεων και κατανόησης των μακροπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων 
αυτών στις ζωές και τις δημοκρατίες μας, στο περιβάλλον, στις θέσεις 
εργασίας, στα εργασιακά δικαιώματα και στην υγεία μας. Επίσης, βιώνουν 
αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές εν τω μέσω γνωστών κοινωνικοπολιτικού και 
οικονομικού χαρακτήρα ζητημάτων, όπως η υψηλή ανεργία, ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, τα αυξημένα επίπεδα 
ανισότητας και άλλες προκλήσεις αναφορικά με την πρόσβαση στα 
δικαιώματά τους. 

Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα του αντίκτυπου που έχει ήδη 
η ψηφιακή επανάσταση στις ζωές μας. Έχει παράσχει νέους τρόπους 
σύνδεσης με τους άλλους και έχει μεταβάλει εξ ολοκλήρου τον τρόπο με 
τον οποίο ενημερωνόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τα μέσα ενημέρωσης. 
Έχει οδηγήσει σε νέες μορφές οικοδόμησης των κοινοτήτων μας και 
στη δημιουργία νέων μορφών πολιτικού ακτιβισμού. Έχει οδηγήσει σε 
πολλαπλασιασμό των μέσων και των πηγών ενημέρωσης, σε νέες μορφές 
πληροφόρησης που είναι περισσότερο προσβάσιμες προς όλους και στη 
δημιουργία της δημοσιογραφίας των πολιτών. Η αρνητική πτυχή όλων 
αυτών είναι η σημαντική αύξηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ειδήσεων, και η μεγαλύτερη ευκολία 
με την οποία διαδίδεται η ρητορική μίσους. Ως εκ τούτου, θα λέγαμε ότι 
γίνεται ευκολότερη η χειραγώγηση και η πρόκληση χάους στο πλαίσιο 
εκλογών και άλλων δημοκρατικών διαδικασιών από εξωτερικούς 
παράγοντες. Η οικονομία, η εργασία και αγορά εργασίας έχουν επίσης 
πληγεί. Στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγώνα για ανταγωνιστικότητα και 
διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και 
στην καινοτομία έχουν αποτελέσει βασικό παράγοντα προώθησης της 
οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Έχουν δε οδηγήσει στην 
ανάδυση τεχνολογικών γιγάντων, όπως η Google, το Facebook, η Microsoft 
ή η Amazon, στον πολλαπλασιασμό των νεοσύστατων τεχνολογικών 
εταιρειών και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία τεράστιου αριθμού νέων 
θέσεων εργασίας στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνολογικής 
μεταποίησης. Δυστυχώς, μεταξύ των συνεπειών αυτού περιλαμβάνεται 
η ταυτόχρονη ταχεία επέκταση της επονομαζόμενης οικονομίας της 
περιστασιακής απασχόλησης, το γεγονός ότι ολοένα περισσότεροι νέοι 

προσλαμβάνονται από υπηρεσίες που βασίζονται 
σε εφαρμογές, όπως η Deliveroo και η Uber, 
με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από την 
ασφαλή και μακροπρόθεσμη απασχόληση και να 
απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας 
χωρίς βασικά δικαιώματα ή κοινωνική προστασία 
ή άδειες. Επιπλέον, μαζικά δεδομένα και σχετικά 
με αυτά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης 
χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο σε κάθε 
τομέα της κοινωνίας. Έχουν την ικανότητα να 
καθοδηγούν, ορισμένες φορές ακόμα και να 
αντικαθιστούν, τους ανθρώπους κατά τη λήψη 
των αποφάσεων και τον εντοπισμό λύσεων στα 
προβλήματα. Μέσω της νοημοσύνης των μηχανών, 
της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων, 
τα μαζικά δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν 
τις ζωές μας με πολλούς τρόπους. Μπορούν να 
διασφαλίσουν ότι οι πόροι θα κατανέμονται με 
πολύ πιο στοχευμένο τρόπο και με εξοικονόμηση 
χρημάτων και χρόνου, και/ή να εντοπίζουν τα 
προβλήματα και τις λύσεις πολύ ταχύτερα από ό,τι 
οι άνθρωποι. Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, 
η εξατομικευμένη διάγνωση και τα φάρμακα 
που ορίζονται μέσω συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη 
και καταλληλότερη φροντίδα. Ο αντίκτυπος που 
θα έχει αυτό στις κοινωνίες και τις ζωές μας θα 
πολλαπλασιαστεί σημαντικά με την εξέλιξη και 
την άφιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων, και 
δεδομένου ότι ο διαμοιρασμός δεδομένων και η 
τεχνολογία εντάσσονται στην καθημερινότητα μας 
μέσω των οχημάτων, των οικιακών συσκευών και 
άλλων μορφών υλικού εξοπλισμού που διαθέτει 
τεχνολογία παραγωγής δεδομένων.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι βρισκόμαστε ενώπιον 
της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, διότι 
η ταχύτητα των εξελίξεων αυτών είναι άνευ 
προηγουμένου και διαταράσσονται σχεδόν όλες 
οι βιομηχανίες και όλοι οι τομείς της κοινωνίας, 
με αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό ολόκληρων 
συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και 
διακυβέρνησης. Άλλοι προειδοποιούν για τη 
δυνητική κατάρρευση των δυτικών δημοκρατιών 
και των συστημάτων πρόνοιας, όπως τα γνωρίζουμε. 
Εκείνο που μας έχουν καταδείξει τα πρόσφατα 
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παγκόσμια πολιτικά γεγονότα είναι ότι δημιουργούνται νέα κοινωνικά 
προβλήματα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ιδιωτική ζωή, καθώς η 
εκμετάλλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετατρέπεται σε 
επιχειρηματικό μοντέλο αλλά και σε εργαλείο για την πρόκληση πολιτικού 
χάους. Όπως μας απέδειξε το πρόσφατο σκάνδαλο με τα δεδομένα του 
Facebook και την Cambridge Analytica, οι εξελίξεις αυτές πρέπει να λάβουν 
χώρα παράλληλα με μια ευρύτερου χαρακτήρα συζήτηση σχετικά με τις αρχές 
και τη δεοντολογία και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε 
ότι οι εν λόγω τεχνολογίες δεν θα καταλήξουν να αποτελούν περισσότερο 
κίνδυνο για το μέλλον μας παρά πηγή θετικών εξελίξεων, όπως ήταν ο 
αρχικός τους στόχος. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι οι νόμοι και οι κανονιστικές 
ρυθμίσεις ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδια για την καινοτομία, αλλά είναι 
αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η τεχνολογία θα είναι επωφελής 
και προσβάσιμη από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Στην ΕΕ, 
έχει καίρια σημασία να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα προάγει 
την καινοτομία, ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί έναντι της Κίνας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών, και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η καινοτομία 
αυτή θα ωθείται και θα οριοθετείται από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. 
Η ΕΕ έχει αναλάβει ήδη τα ηνία στο πεδίο της κανονιστικής ρύθμισης των 
δεδομένων μέσω της έγκρισης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ενός νομικού πλαισίου που ορίζει κατευθυντήριες 
γραμμές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών 
προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν πολλά 
ακόμα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ιδίως οι νέοι λαμβάνουν στήριξη 
και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις επικείμενες αλλαγές. Νέοι 
πρότειναν κατά τη διάρκεια του YO!Fest και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης 
για τη Νεολαία του 2018 στο Στρασβούργο μια σειρά από ιδέες που καλά 
θα έκαναν να λάβουν υπόψη οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, 
μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες: “Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει, 
να εφαρμόσει και να επικαιροποιεί διαρκώς τους κανόνες όσον αφορά τις 
δοκιμές, την πιστοποίηση, τον σχεδιασμό και την τυποποίηση προϊόντων 
ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να λάβει επίσημο 
χαρακτήρα μέσω της δημιουργίας επιτροπών εμπειρογνωμόνων που 
θα ασχολούνται με ζητήματα δεοντολογικού, τεχνολογικού, νομικού και 
οικονομικού χαρακτήρα, καθώς και μέσω συνεργατικών κρατικών φορέων.” 
Μια άλλη πρόταση αφορούσε τη στήριξη και την παροχή χρηματοδότησης 
σε ένα οικοσύστημα διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο του οποίου ομάδα 

εμπειρογνωμόνων θα παρακολουθεί και θα 
καταγράφει τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στο 
μέλλον, ανά χώρα, βιομηχανία και τομέα.

Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας τασσόμαστε 
υπέρ των κανονισμών της ΕΕ που πρέπει να 
ακολουθούν κατά πρώτο και κύριο λόγο μια 
προσέγγιση βασιζόμενη στα δικαιώματα. Αυτό 
σημαίνει ότι τυχόν πολιτικές λύσεις θα πρέπει να 
βασίζονται από κανονιστική άποψη στα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την 
προσοχή να εφιστάται  αρχικά στον αντίκτυπο που 
θα έχει η τεχνολογική καινοτομία στην πρόσβαση 
των νέων στα δικαιώματά τους για αξιοπρεπή 
εργασία, υγεία, απαγόρευση των διακρίσεων 
σε βάρος τους ή για συμμετοχή στη λήψη των 
αποφάσεων. Μεγάλο μέρος των προβλημάτων 
που προαναφέρθηκαν οφείλεται στην υπερβολική 
συγκέντρωση πλούτου και πόρων στα χέρια 
ορισμένων τεχνολογικών γιγάντων/ ομίλων. Η ΕΕ 
θα πρέπει να σταθεί πρωτοπόρος, να συζητήσει 
και να βρει κανονιστικές λύσεις σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα – λύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν 
σε μείωση της έλλειψης ισορροπίας δυνάμεων που 
αυτή δημιουργεί. Τέλος, πρέπει να επανεξεταστεί 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς αυτή η νέα 
πραγματικότητα χρήζει περισσότερο κριτικής 
σκέψης και ψηφιακού γραμματισμού, ούτως ώστε 
οι νέοι κυρίως να είναι σε θέση να επηρεάσουν 
και να διαμορφώσουν τη χάραξη της ψηφιακής 
πολιτικής. Ο Mark Zuckerberg λέγεται ότι δήλωσε 
πρόσφατα ότι η “προστασία των κοινωνιών μας 
είναι σημαντικότερη από τη μεγιστοποίηση των 
κερδών μας”. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
καλό σύνθημα που θα μπορούσε να υιοθετήσει η 
ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ηγηθεί της 
προσπάθειας ρύθμισης της ψηφιακής επανάστασης.
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2. ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ:  
 Ζητάμε δίκαιο μερίδιο
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Προτού μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της ανισότητας, πρέπει πρώτα 
να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει. Η θεματική ενότητα “Πλούσιοι και φτωχοί” 
σχεδιάστηκε με σκοπό να βρεθούν κοινές λύσεις στην επεκτεινόμενη ανισότητα 
στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ανισότητα αποτελεί σύνθετο φαινόμενο, το οποίο παίρνει 
πολλές μορφές και είναι δύσκολο να εντοπιστεί, πόσο μάλλον να συμφωνήσουμε 
σχετικά με αυτό. Ανισότητα υπάρχει και σε μικρο- και σε μακροεπίπεδο, συνεπώς 
πρέπει να βρεθούν λύσεις και για τα δύο επίπεδα. Είναι δύσκολο να παραδεχτεί 
κάποιος ότι αυτά που απολαμβάνει στη ζωή του αποτελούν αφενός προϊόντα 
προνομίων και αφετέρου των δικών του επιτευγμάτων. Ωστόσο, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για να γίνει η κατάσταση δικαιότερη.

Ως ισχυρή υπερεθνική ένωση σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αγγίζει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών τρίτων χωρών, επομένως η ευθύνη μας και οι 
λύσεις για τη μείωση της ανισότητας υπερβαίνουν τα σύνορά μας.  

Αν και τα αίτιά της μπορεί να εδράζονται στον πλούτο, η ανισότητα προκαλείται και 
αναπαράγεται στην καθημερινότητά μας με τρόπους που βαίνουν πολύ πέρα από 
τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Το εισοδηματικό χάσμα στην Ευρώπη αποτελεί όντως 
πρόβλημα· ωστόσο, η ανισότητα συνιστά ένα πολύ πιο περίπλοκο σύστημα που 
συνδέεται με τη σεξουαλικότητα, το φύλο, την εκπαίδευση, τον διαχωρισμό μεταξύ 
πόλεων και υπαίθρου, την ιθαγένεια, την παγκοσμιοποίηση, τις σωματικές ικανότητες, 
το χρώμα του δέρματος, την τεχνολογία και, φυσικά, την ισχύ.

Η Ευρώπη διαφοροποιείται μέσω των κοινωνικών πολιτικών της· ωστόσο, τα ολοένα 
και πιο ορατά αποτελέσματα της ανισότητας έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με 
νέους τρόπους αναδιανομής του εισοδήματος των πλουσιότερων μελών της κοινωνίας. 

Τα ερωτήματα αυτά τίθενται συχνά σε σχέση με την επικείμενη αναδιάρθρωση της 
αγοράς εργασίας και την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 
στην καθημερινότητα. Αν και ακούστηκαν πολλές ιδέες, αναμφίβολα η φράση 
κλειδί στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Πλούσιοι και φτωχοί” ήταν “καθολικό 
βασικό εισόδημα” - ένα βασικό επίδομα διαβίωσης που θα καταβάλλεται σε όλους 
τους πολίτες, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους κατάστασης. Πρόκειται για μια 
κοινωνική πολιτική που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, αλλά είναι σαφές οι νέοι τη 
θεωρούν πιθανή λύση για πολυάριθμα πολιτικά ζητήματα και είναι προετοιμασμένοι να 
αναλάβουν τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

Η ανισότητα δεν είναι κραυγαλέα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε εάν επιθυμούμε 
να εντοπίσουμε τα αίτιά της και να παράσχουμε λύσεις. Εάν επιθυμούμε πραγματικά να 
βάλουμε τέλος στην ανισότητα, όλες οι προσπάθειες πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνους 
που πλήττονται από τις συνέπειες. Αν και η ΕΥΕ παρείχε μια τέτοια πλατφόρμα, ένα θέμα 
που αναφέρθηκε επανειλημμένα από τους συμμετέχοντες ήταν το σημαντικό κόστος 
της παρουσίας στην εκδήλωση, πέραν του υψηλού ελάχιστου μορφωτικού επιπέδου 
που ήταν αναγκαίο για τη συμμετοχή στις συζητήσεις. Αυτό συνιστά έναν δυνητικό 
φραγμό για εκείνους ακριβώς τους ανθρώπους των οποίων πρέπει να ακουστούν οι 
πολύτιμες απόψεις σχετικά με την ανισότητα. 

Η ανισότητα δημιουργεί αίσθημα ντροπής, όταν ορισμένα μέλη της κοινωνίας ακούν ότι 
αξίζουν λιγότερα. Εάν είμαστε αποφασισμένοι, ως δημοκρατική ένωση, να εξαλείψουμε 
τις ανισότητες που προκαλούν ντροπή στους πολίτες μας και αν επιθυμούμε να 
ανατρέχουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή και να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις 
πράξεις μας, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και να λάβουμε αυτές 
τις δύσκολες αποφάσεις. Η πραγματική ισότητα δεν συνεπάγεται διαχωρισμούς. 
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ: ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 

Στις καπιταλιστικές κοινωνίες που έχουμε οικοδομήσει, τα χρήματα είναι συνώνυμα με 
την εξουσία· όταν χρήματα και εξουσία συγκεντρώνονται σε υπερβολικό βαθμό στα χέρια 
ορισμένων ομάδων, αυτό μεταφράζεται σε ένα σύστημα που δεν κατορθώνει να υπηρετήσει 
τα συμφέροντα της πλειονότητας. Μολονότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δημιουργήσει 
εθνικά συστήματα πρόνοιας με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτής της 
ανισορροπίας, οι συνέπειες των δομών εξουσίας του παρελθόντος έχουν επιφέρει μια 
συστημική ανισότητα που διαρκώς αναπαράγεται. 
Αυτό μας δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να καθορίζουν ελεύθερα την πορεία τους ανάλογα με τα προσόντα τους, αλλά 
ότι αποτελούν από τη γέννησή τους μέλη ενός συστήματος πέραν του ελέγχου τους, το οποίο προεπιλέγει νικητές και ηττημένους, 
παρέχοντας εξουσία στους πρώτους εις βάρος των τελευταίων. Αυτό αποδεικνύεται από την ολοένα μεγαλύτερη ανισότητα 
μεταξύ των “εχόντων” και των “μη εχόντων” και μας δείχνει ότι το ισχύον σύστημα πρόνοιας δεν καταβάλλει αρκετές προσπάθειες 
για τη γεφύρωση του χάσματος αυτού. 

Η ισότητα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το ποιος εργάζεται σκληρότερα ή ποιος αξίζει περισσότερα, ισότητα σημαίνει να έχουν 
όλοι τις ίδιες ευκαιρίες να πετύχουν. Όλοι αξίζουν να ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία στη ζωή, αλλά έως ότου βρεθούν τρόποι 
για τη δικαιότερη κατανομή των πόρων, το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών θα συνεχίσει να μεγαλώνει. 

 21. ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
         ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Joe 

Το καθολικό βασικό εισόδημα (ΚΒΕ) είναι ένα άνευ όρων εισόδημα 
που δεν συνδέεται με την απασχόληση, καταβάλλεται από το 
κράτος προς όλους τους πολίτες του ανεξαρτήτως των εσόδων 
τους και υπήρξε δημοφιλές κατά τη φετινή EYE ως λύση για τα 
κοινωνικά προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας της ανισότητας. 
Το ΚΒΕ θεωρείται ολοένα συχνότερα λύση καθώς οι νέοι ζουν υπό 
επισφαλείς συνθήκες λόγω του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, 
της μείωσης των μισθών και των ολοένα περισσότερων εμποδίων 
στην απασχόληση.

Οι υπέρμαχοι του ΚΒΕ, όπως η Aurelie Hampel του δικτύου 
Unconditional Basic Income Europe, υποστηρίζουν ότι το ΚΒΕ θα 
εξαλείψει ουσιαστικά τη φτώχεια, καθώς οι ίδιοι οι πολίτες είναι 
εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες τους και το ΚΒΕ θα τους 
παράσχει την αυτονομία να τις καλύψουν. Με μεγάλο αριθμό θέσεων 
εργασίας να θεωρείται ότι απειλούνται από την αυτοματοποίηση, 
το ΚΒΕ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν νέο πυλώνα κοινωνικής 
προστασίας που θα επιτρέπει στους πολίτες να αντέξουν τη θύελλα 
της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την Aurelie, 
πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε το ΚΒΕ “δωρεάν χρήματα”. 

Ο οικονομολόγος Harro Boven αντιτίθεται στις κριτικές που 
υποστηρίζουν ότι το ΚΒΕ δεν αποτελεί οικονομικά εφικτή λύση και 
θεωρεί ότι εάν καταργηθεί το γραφειοκρατικό κόστος, το μεγαλύτερο 
μέρος του ΚΒΕ θα μπορούσε να εξασφαλισθεί μέσω της αναδιανομής 
των ισχυόντων επιδομάτων πρόνοιας, και το υπόλοιπο ποσό θα 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω μιας χαμηλής φορολογίας του 
πλούτου. 

Το ΚΒΕ θα μπορούσε να μειώσει σε κάποιο βαθμό την οικονομική 
επιβάρυνση που δημιουργεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία 
αποτελεί επί του παρόντος φραγμό στις οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος και αποθαρρύνει τους νέους από το να ακολουθήσουν 
τα όνειρά τους. Πείτε μας ότι θα διαθέτουμε οικονομική ασφάλεια. 
Πείτε μας ότι μπορούμε να τολμήσουμε να ονειρευτούμε.

 22. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
         ΜΑΘΗΣΗΣ 

Matthaeus  

Θα ήθελα να δω τα αυξημένα κέρδη που 
αποκομίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες μέσω 
μέτρων ενίσχυσης της αποδοτικότητας να 
αναδιανέμονται στους υπαλλήλους τους μέσω 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

Η αυτοματοποίηση σημειώνει πρόοδο με 
πρωτοφανείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια 
χάρις στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης 
και οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μια 
δραματική αναδιάρθρωση της αγοράς 
εργασίας μας όταν οι άνθρωποι δεν θα είναι 
πλέον αναντικατάστατοι ως εργαζόμενοι. 
Αυτή η αύξηση της αποδοτικότητας θα 
εξοικονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά για 
τους εργοδότες αλλά ενδέχεται να οδηγήσει 
πολλούς ανθρώπους στην ανεργία και να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τις 
οποίες το σημερινό εργατικό δυναμικό δεν 
διαθέτει τις αναγκαίες δεξιότητες. 

Η πρωτοβουλία αυτή θα ενέχει μεν οφέλη για 
την εταιρεία αλλά θα εφοδιάζει επίσης τον 
εργαζόμενο με το αναγκαίο σύνολο δεξιοτήτων 
ώστε να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες στην αγορά εργασίας και παράλληλα 
να βελτιώσει και την ελκυστικότητά του. Η 
απαίτηση αυτή θα πρέπει να λάβει τη μορφή 
νομικής υποχρέωσης· ωστόσο, δεδομένου 
ότι ενδέχεται να αποδειχτεί απαγορευτικά 
δαπανηρή για τις μικρές εταιρείες, θα καταστεί 
υποχρεωτική μόνο για μεγάλες πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα 
δημιουργηθεί μια επιχειρηματική λογική, στο 
πλαίσιο της οποίας τα προγράμματα διά βίου 
μάθησης θα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό 
με σκοπό να προσελκύσουν εργαζόμενους.
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 25. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ  
         ΤΟΥΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΥΣ 

Frederieke 

Θα ήθελα να δω την ΕΕ να ανοίγει την αγκαλιά της για τους 
διεμφυλικούς. Αυτή η στάση θα πρέπει να επεκτείνεται και στον τομέα 
της ιατρικής που είναι σε θέση να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Τόσο η θεραπευτική αγωγή όσο και η ταυτότητα των διεμφυλικών 
θα πρέπει να νομιμοποιηθούν στο πλαίσιο του συστήματος παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης του 
ιατρικού προσωπικού και της απαλλαγής της ταυτότητας των 
διεμφυλικών από αντιλήψεις περί παθολογίας. Επί του παρόντος, 
τα διεμφυλικά άτομα λαμβάνουν διαφορετικές μορφές αγωγής και 
απολαμβάνουν διαφορετικά δικαιώματα μέσα στην ΕΕ και αυτό είναι 
ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Το δίκτυο Transgender Europe έχει διαπιστώσει ότι εξαιτίας των 
προκαταλήψεων και της περιθωριοποίησης των διεμφυλικών στην 
κοινωνία μας, οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζουν χειρότερη ψυχική και 
σωματική υγεία, συμπεριλαμβανομένου αυξημένου κινδύνου για 
μόλυνση από τον ιό HIV και αυτοκτονία. Πέραν των ανισοτήτων 
αυτών, οι διεμφυλικοί δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη λόγω του στιγματισμού τους 
από την ιατρική κοινότητα, που εκδηλώνεται μέσω συμπεριφοράς, 
όπως το να αναφέρεται στους διεμφυλικούς με το όνομα και το φύλο 
που έλαβαν όταν γεννήθηκαν, διαβρώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη 
μεταξύ ιατρικού προσωπικού και ασθενούς. 

Οι διεμφυλικοί στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες κατά 
την πρόσβαση στην αναγκαία ορμονοθεραπεία και σε επέμβαση 
επαναπροσδιορισμού φύλου εξαιτίας φραγμών οικονομικού 
χαρακτήρα και του στιγματισμού, παρά την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην 
οποία προβλέπεται ότι οι θεραπείες αυτές είναι “αναγκαίες” και 
καλούνται όλα τα κράτη μέλη να τις εντάξουν στα ασφαλιστικά τους 
συστήματα ως τέτοιες. Σύμφωνα με μελέτη του δικτύου Transgender 
Europe που διεξήχθη το 2018, ένα τρίτο όσων απάντησαν δεν 
λάμβαναν αγωγή διότι ο γιατρός τους ήταν προσωπικά αντίθετος στον 
επαναπροσδιορισμό φύλου, ενώ οι μισοί από όσους υποβλήθηκαν 
στην επέμβαση αυτή στην ΕΕ χρηματοδότησαν τα έξοδα οι ίδιοι.18 19 

 23. ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Anoosh 

Πρέπει να μετασχηματίσουμε το ισχύον σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας, οι βασικές δομές του οποίου ανάγονται στον 20ό αιώνα.  

Η ιδέα ενός βασικού εισοδήματος που θα μειώσει τις συστημικές 
κοινωνικές ανισότητες θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά δεν 
είναι λογικό να λαμβάνει ένας εύπορος διευθυντής τράπεζας τα ίδια 
χρήματα με μια κακοπληρωμένη νοσοκόμα. 

Η καθιέρωση ενός βασικού εισοδήματος υπό όρους, το οποίο θα 
συμπληρώνει τα χαμηλότερα εισοδήματα, θα μετακυλήσει την 
ευθύνη παροχής δίκαιης αμοιβής από τις ιδιωτικές εταιρείες στο 
κράτος και θα μειώσει την εξάρτηση κάποιων από τις χαμηλές 
αμοιβές εάν οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να πληρώσουν παραπάνω. 
Επίσης, θα διασφαλίσει τη χρησιμοποίηση των περιορισμένων 
κρατικών πόρων σύμφωνα με τους στόχους του κράτους πρόνοιας. 

 24. ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  
         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
         ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Anoosh & Quentin 

Προτείνουμε την τυποποίηση των φορολογικών 
και εργασιακών νομοθεσιών της ΕΕ, με στόχο 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ όλων των 
πολιτών και μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Παρά την προσπάθεια επίτευξης κοινών 
στόχων, εντός των συνόρων της ΕΕ 
εξακολουθούν να εμφανίζονται τεράστιες 
ανισότητες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια 
ολοένα μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ 
του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ, 
ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο ζουν. 

Θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν τις 
ίδιες ευκαιρίες στη ζωή, ωστόσο οι διαφορές 
ως προς τη φορολογία και τα εργασιακά 
δικαιώματα που ασκούν οι εθνικές κυβερνήσεις 
συνιστούν εμπόδιο.  Το μέτρο αυτό θα 
καθιστούσε δυνατή την καθιέρωση ενός 
πρότυπου κατώτατου μισθού, που θα ενίσχυε 
την αγοραστική ισχύ των πολιτών με χρήση μη 
ιδιωτικοποιημένων μέσων. 

Ουσιαστικά, ασκώντας μια ενιαία φορολογική 
και εργασιακή πολιτική εντός της ΕΕ, θα 
μπορούσε ακολούθως να καθιερωθεί συν τω 
χρόνω ένας τυποποιημένος κατώτατος μισθός 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της 
σύγκλισης των οικονομιών. Με τον τρόπο αυτό 
θα μπει τέλος στις γεωγραφικές διαφορές από 
άποψη οικονομικής ισχύος στην ΕΕ.

18 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, “Transgender Persons’ Rights in the EU Member States” (Δικαιώματα των 
διεμφυλικών ατόμων στα κράτη μέλη της ΕΕ), http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/NOTE-
20100601-PE425.621-Transgender-Persons-Rights-in-the-EU-Member-States.pdf (πρόσβαση Ιούνιος 2018)  
19  Transgender Europe, www.tgeu.org (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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 26. ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ “ΡΟΖ ΦΟΡΟ” 

Emily 

Θα ήθελα να δω να καταργείται το αυξημένο κόστος 
που επιβάλλεται σε προϊόντα που προορίζονται για 
γυναίκες, ώστε οι γυναίκες να μην υπόκεινται σε 
αυξημένο κόστος διαβίωσης με γνώμονα το φύλο 
τους. Η ανισορροπία αυτή εκτείνεται και στο σύστημα 
φορολόγησης, όπου βασικά προϊόντα υγιεινής, τα 
οποία είναι απολύτως αναγκαία για την υγεία της 
γυναίκας, υπόκεινται σε φόρο ειδών πολυτελείας, 
τη στιγμή που τα ανδρικά ξυραφάκια θεωρούνται 
βασική ανάγκη.  

Με τον όρο “ροζ φόρος” νοείται το φαινόμενο να είναι 
αυτομάτως ακριβότερα προϊόντα και υπηρεσίες που 
σχεδιάζονται για γυναίκες σε σχέση με παρόμοια 
προϊόντα και υπηρεσίες για άνδρες, με αποτέλεσμα 
αυξημένο κόστος διαβίωσης των γυναικών. Το 
φαινόμενο που παρατηρείται στο πλαίσιο του 
φορολογικού συστήματος να χαρακτηρίζονται τα 
προϊόντα γυναικείας υγιεινής “ήσσονος σημασίας είδη 
πολυτελείας” φέρει την ονομασία “φόρος στα ταμπόν” 
και έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη φορολογία 
των προϊόντων αυτών που δεν συνάδει με την 
αναγκαιότητά τους.

Από τον Μάρτιο του 2017, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ μπορούν να αποφασίζουν ποια προϊόντα θα 
προσθέτουν στον κατάλογο των αντικειμένων 
μειωμένου ΦΠΑ. Ωστόσο, τα είδη προσωπικής υγιεινής 
δεν επιτρέπεται να φορολογούνται με συντελεστή 
χαμηλότερο από 5%.20 Για τις άστεγες γυναίκες, τις 
γυναίκες σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και τις 
νεαρές γυναίκες που αγοράζουν μόνες τους τα είδη 
προσωπικής υγιεινής τους, ο “φόρος στα ταμπόν” 
αποτελεί ένα άσκοπο εμπόδιο στις προσπάθειές τους 
να διαχειριστούν τις βασικές ανάγκες υγείας τους. 

 27. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
         ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
         ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Davina

Πρέπει να κάνουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού ειδών 
υφαντουργίας δικαιότερες μέσω δεσμευτικής 
νομοθεσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Η υφαντουργία που παράγει και/ή πραγματοποιεί 
πωλήσεις εντός της ΕΕ πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τα διεθνή εργασιακά πρότυπα. 

Εντέλει πρέπει να προαχθεί στο εσωτερικό της ΕΕ η 
θεσμοποίηση του δίκαιου εμπορίου και η θέσπιση 
κοινών συστημάτων καθώς και να διεξαχθεί ανοιχτός 
διάλογος σχετικά με το δίκαιο εμπόριο με προσέγγιση 
ενός ευρύτερου κοινού.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω υποστήριξης 
από βουλευτές του ΕΚ εκστρατειών και ψηφισμάτων 
ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε εμπορική 
συμφωνία κεφάλαιο σχετικά με τις πολιτικές δίκαιου 
εμπορίου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πόσο σημαντική είναι η ακεραιότητα στο πεδίο 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Όσον αφορά την Ευρώπη, η ακεραιότητα και η δέσμευσή της 
έναντι των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων αμφισβητείται 
ολοένα περισσότερο όταν καθόμαστε απαθείς και αφήνουμε 
ευάλωτες οικογένειες και ανθρώπους να πεθαίνουν στις ακτές 
μας. Πώς μπορούμε να λέμε στους νέους να είναι υπερήφανοι 
για την Ευρώπη όταν δεν σεβόμαστε τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα; Συχνά δίδεται η εντύπωση ότι ρίχνουμε υπερβολικά 
πολύ βάρος σε φιλανθρωπικές κοινοτοπίες και σε μια αφηρημένη 
αίσθηση αλληλεγγύης για τους μετανάστες. Η Ευρώπη πρέπει 
να αυτοαναλυθεί και πρέπει να επανεξετάσει ορισμένες από τις 
εμπορικές πρακτικές της ώστε να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο 
πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της.

Γιατί δεν ψηφίζει ο κόσμος;
Κατά τη γνώμη μου, οι νέοι δεν ψηφίζουν διότι δεν αισθάνονται 
ότι έχουν οποιαδήποτε σύνδεση ή ότι εκπροσωπούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως οι μη λευκοί Ευρωπαίοι που 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται μετανάστες δεύτερης και 
τρίτης γενιάς. Πώς μπορούμε να ζητούμε από τους νέους να 
ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν 
δεν εκπροσωπούνται σε αυτό; Η Ευρώπη πρέπει να ακούσει 
περισσότερο τους νέους και τις ανάγκες τους και να προσπαθήσει 
να τους προσφέρει την εκπροσώπηση που τους αξίζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Amal Hussein,  
Σομαλή φοιτήτρια που σπουδάζει στην Ισπανία

20 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “VAT rates” (Συντελεστές ΦΠΑ), https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en (πρόσβαση 
Ιούλιος 2018)
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η αναταραχή και ο αναβρασμός στην Ευρώπη αυξάνονται. Αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε 
ότι οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές δομές δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τα 
συμφέροντα των ανθρώπων. Η αντίφαση της σημερινής οικονομικής κατάστασης είναι ότι 
η επιτυχία της εξαρτάται από τη διαρκή και ανεξάντλητη ανάπτυξη. Η διατήρηση αυτής της 
ανάπτυξης είναι εις βάρος των ανθρώπων· η διάχυση των οικονομικών οφελών που μας 
είχαν υποσχεθεί δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αντίθετα οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και 
οι φτωχοί φτωχότεροι.

Αποτελεί αναπόδραστο γεγονός ότι εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει απλώς θα επιδεινωθεί, επομένως, μόνη ελπίδα αποτελεί 
η αλλαγή. Ως άτομα που λειτουργούμε στο πλαίσιο ενός συστήματος, αναγκαζόμαστε να συμμορφωθούμε με τις αυστηρές και 
ανελαστικές απαιτήσεις του. Εάν λειτουργούμε ατομικά είμαστε ανίσχυροι και το σύστημα συντηρείται εις βάρος μας. Όσο αυτή η 
επιβάρυνση πολλαπλασιάζεται, ο ατομικός μας πόνος μετατρέπεται σε συλλογικό κόστος.

Εάν επιθυμούμε να βελτιωθεί η κατάσταση, πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη συλλογική επιβάρυνση σε συλλογική επανάσταση 
και να καταργήσουμε τις καταπιεστικές δομές που υπονομεύουν τα συμφέροντα των ανθρώπων. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να μπορούν να ηγηθούν αυτής της αλλαγής και εμείς, οι νέοι της Ευρώπης τους 
καλούμε να λάβουν τολμηρές και θαρραλέες αποφάσεις για την προάσπιση των συμφερόντων των πλέον ευάλωτων. 

Όπως κάθε μεγάλη αλλαγή, θα έρθει αντιμέτωπη με διαμάχες και αντίσταση, ιδίως από εκείνους που επωφελούνται από την ισχύουσα 
τάξη πραγμάτων. Χρειαζόμαστε πολιτικούς με όραμα και ακεραιότητα που θα λάβουν αυτές τις δύσκολες αποφάσεις για το κοινό 
καλό και θα αντισταθούν στις αναπόφευκτες πιέσεις των λόμπι της εξουσίας. 

Είμαστε νέοι και ιδεαλιστές και πιστεύουμε ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Μην μας απογοητεύσετε. 

 28. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ  
         ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ  
         ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την καθιέρωση 
εύκολα προσβάσιμων και δωρεάν 
εκπαιδευτικών εκπομπών στο YouTube και 
άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, 
με τη βοήθεια πανεπιστημίων. Σε αυτό θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνονται μαθήματα 
με αντικείμενα όπως ο προγραμματισμός ή 
γλωσσικά μαθήματα.

Πολλοί νέοι σπουδάζουν στην ΕΕ και έχουν 
τη δυνατότητα να επισκέπτονται διάφορα 
πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος 
Erasmus, ωστόσο όταν οι νέοι ξεκινούν να 
εργάζονται παύουν να έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν τις διάφορες δεξιότητες που 
απέκτησαν στο πανεπιστήμιο. Μέσω της 
παροχής αυτών των μαθημάτων, η ΕΕ θα 
μπορούσε να κάνει μια ουσιαστική διαφορά 
και να βοηθήσει ανθρώπους σε ολόκληρη την 
ΕΕ να επεκτείνουν το σύνολο των δεξιοτήτων 
τους. Θα μπορούσε επίσης να έχει το πρόσθετο 
πλεονέκτημα της παροχής δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης σε ανθρώπους που δεν πήγαν στο 
πανεπιστήμιο αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
συνεργασίας με διάφορα πανεπιστήμια σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενδεχομένως αξιοποιώντας 
το υφιστάμενο δίκτυο του προγράμματος 
Erasmus.
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 30. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ! 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Θα ήθελα να δω την επιβολή ενός φόρου για 
τα ρομπότ στην ΕΕ, με τον οποίο τα ρομπότ θα 
φορολογούνται με παρόμοιο τρόπο όπως οι 
εργαζόμενοι άνθρωποι. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούσαν να αντισταθμιστούν οι απώλειες 
από την είσπραξη του φόρου εισοδήματος 
και θα παρεχόταν ένα πρόσθετο εισόδημα 
στην κυβέρνηση, το οποίο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση της 
αγοράς εργασίας. 

Τα ρομπότ αναμένεται να αναλάβουν τις θέσεις 
εργασίας μέσης εξειδίκευσης και αμοιβής, 
καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει 
να εργάζονται σκληρότερα, ταχύτερα και 
με λιγότερα λάθη από ό,τι ο άνθρωπος. Για 
να αποφευχθεί η καταστροφή της μεσαίας 
τάξης που θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη 
ανισότητα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
διασφαλισθεί ότι η αύξηση του πλούτου που 
θα παράγεται από τα ρομπότ θα αναδιανέμεται 
μεταξύ των μελών της κοινωνίας εν γένει. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στο παρελθόν 
απορρίψει πρόταση για την καθιέρωση φόρου 
για τα ρομπότ, ωστόσο θεωρώ ότι πρόκειται 
για ένα αναγκαίο βήμα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις τα προβλήματα 
που θα προκληθούν από την αναδιάρθρωση 
της αγοράς εργασίας.21

Ένας φόρος αυτοματισμού θα επέτρεπε 
την αναδιανομή του πλούτου μέσω μέτρων 
κοινωνικής ασφάλισης, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και δημόσιων υπηρεσιών, 
και θα καθιστούσε δυνατές τις επενδύσεις 
σε άλλους τομείς της οικονομίας. Το 
σημαντικότερο είναι ότι η αναδιανομή υπό 
μορφή φόρου εξασφαλίζει τη μεταφορά της 
εξουσίας και της ευθύνης από τις ιδιωτικές 
εταιρείες στις καταλληλότερες και δημοκρατικά 
εκλεγμένες κυβερνήσεις. 

 29. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΑΣ ΕΥΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ  
         ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

Roger 

Θεωρώ ότι η ΕΥΕ θα πρέπει να διαθέσει εκ των προτέρων πόρους σε 
οργανώσεις νέων που εκπροσωπούν την πλειονότητα των χρηστών, 
για τους οποίους το οικονομικό κόστος συμμετοχής στην ΕΥΕ είναι 
αποτρεπτικό. Πολλοί από τους φετινούς συμμετέχοντες διαθέτουν 
πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο και οικονομική ασφάλεια, και 
επομένως δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο της ευρωπαϊκής 
νεολαίας. Θα ήθελα να δω μελλοντικές διοργανώσεις της ΕΥΕ να 
θέτουν στο επίκεντρο όλων των πολιτικών αποφάσεων μια ευρύτερη 
κοινωνική ένταξη, ούτως ώστε να διασφαλίσουν την παρουσία 
ατόμων από διάφορα υπόβαθρα.

Η ΕΥΕ προσφέρει μια πολύτιμη δυνατότητα στους νέους της 
Ευρώπης να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Ωστόσο, έχει καίρια 
σημασία η φωνή αυτή να εκπροσωπεί το σύνολο του πληθυσμού 
των νέων στην Ευρώπη και όχι μόνο λίγους προνομιούχους. Το 
κόστος μεταφοράς, καταλύματος και σίτισης έρχεται να προστεθεί 
στα έξοδα συμμετοχής, με αποτέλεσμα εκείνοι που ταξιδεύουν από 
μακριά να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ υψηλά ποσά. Αν και η ΕΥΕ 
παρέχει χορηγίες σε ορισμένες ομάδες νέων καλύπτοντας τα έξοδά 
τους, δεδομένου ότι η επιστροφή των εξόδων γίνεται αναδρομικά, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ήδη τα χρήματα.

Η ΕΥΕ του 2018 δεν συμπεριελάμβανε την ξεχωριστή οπτική 
εκείνων που αντιμετωπίζουν οικονομικού χαρακτήρα δυσκολίες, 
με αποτέλεσμα να μην ακουστούν οι πολύτιμες ιδέες αυτών. Η 
πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί παρέχοντας 
χρηματοδότηση στα άτομα και αυξάνοντας την προβολή της 
εκδήλωσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Μια άλλη πρόταση θα 
ήταν η συνεργασία με εταίρους που θα χορηγούν δυνατότητες και η 
εκ των προτέρων προώθηση της εκδήλωσης σε περιφέρειες από τις 
οποίες προέρχονται λίγοι συμμετέχοντες.

 31. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Jonathon 

Θα ήθελα να εμποδίζει η ΕΕ την εκμετάλλευση από τους πλουσίους 
των προνομίων που τους εξασφαλίζουν τα πλούτη τους μέσω της 
καθιέρωσης ενός μητρώου των πραγματικών δικαιούχων όλων των 
ευρωπαϊκών στοιχείων ενεργητικού.

Όλα τα αριθμητικά στοιχεία παραπέμπουν στο αναπόδραστο 
γεγονός ότι η ανισότητα αυξάνεται και καθώς οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι βρίσκουν επίσης και ευφυέστερους τρόπους να 
κρύβουν τα χρήματά τους. Αυτό όχι μόνο στερεί τις δημόσιες 
υπηρεσίες από ζωτικής σημασίας πόρους και οδηγεί σε μείωση του 
επιπέδου διαβίωσης των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, 
αλλά επίσης η αδυναμία των κυβερνήσεων να βάλουν τέλος 
στις παράνομες πρακτικές των υπερ-πλουσίων διαβρώνει την 
εμπιστοσύνη των ανθρώπων στη δημοκρατική διαδικασία.   

Μέσω της καθιέρωσης διαφάνειας, θα μπορούν να εντοπίζονται οι 
πραγματικοί δικαιούχοι ενός στοιχείου ενεργητικού. Έτσι, οι πλούσιες 
επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα δεν θα μπορούν να κρύβονται 
πίσω από εικονικές εταιρείες, κάτι που αποδείχτηκε μέσω των 
Panama Papers ότι αποτελεί δημοφιλέστατη πρακτική.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να επιδιώξει να συνεργαστεί 
με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να υλοποιηθεί ένας 
τέτοιος κατάλογος δικαιούχων.

21 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, “Ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη: Το ΕΚ ζητά 
θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων”, http://www.europarl.europa.eu/news/
el/press-room/20170210IPR61808/rompotike-kai-tekhnete-noemosune-
to-ek-zeta-thespise-paneuropaikon-kanonon (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
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Η Ευρώπη πάσχει από ανισότητα όσον αφορά την ευτυχία: η 
συνειδητοποίηση των ανθρώπων ότι είναι λιγότερο χαρούμενοι 
και λιγότερο ίσοι τους κάνει να νιώθουν χειρότερα και σημαίνει ότι 
το χάσμα της ανισότητας θα αυξηθεί περαιτέρω. Επομένως, είναι 
σημαντικό να υπάρξει εστίαση στην ισότητα όσον αφορά την ευτυχία 
για όλους· εντέλει δεν είναι το εισόδημα η κινητήρια δύναμη της 
ευτυχίας, η υγεία είναι! Οι ευρωπαίοι πολιτικοί θα πρέπει να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να μετρούν την επιτυχία μιας πολιτικής με γνώμονα 
την ευτυχία και όχι με βάση την προσέγγιση που εφαρμόζεται σήμερα 
και έχει στο επίκεντρό της το ΑΕΠ. Για παράδειγμα, ζητήματα ψυχικής 
υγείας αποτελούν σημαντικότερο δείκτη πρόβλεψης της δυστυχίας 
από ό,τι η ανεργία – ωστόσο, οι πολιτικοί επιμένουν να εστιάζουν στα 
στοιχεία που αφορούν την απασχόληση ως ενδείξεις επιτυχίας.

Μια άλλη πολιτική παγίδα είναι η παρερμηνεία των επιστημονικών 
ευρημάτων, θεωρώντας ότι οτιδήποτε κάνει ευτυχισμένους τους 
ανθρώπους κατά μέσο όρο θα λειτουργήσει και για την κοινωνία στο 
σύνολό της. Μόλις καταργηθεί η προσωπική ελευθερία του ατόμου να 
λαμβάνει αποφάσεις για τη ζωή του, π.χ. εάν υποχρεωθεί να ακολουθεί 
μια υγιεινή συμπεριφορά, με σκοπό την αύξηση της ευτυχίας του, θα 
επιτευχθεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ο εξαναγκασμός 
πολιτών σε εκπαίδευση χωρίς να το επιθυμούν (η εκπαίδευση 
αποτελεί κατά μέσο όρο δείκτη πρόβλεψης της ευτυχίας) θα μειώσει 
στην πραγματικότητα την ευτυχία τους. Μια καλύτερη προσέγγιση 
θα ήταν να διευκρινισθεί στους ανθρώπους ο λόγος για τον οποίο 
μια συγκεκριμένη απόφαση είναι σωστή και μετά να τους δοθεί η 
ελευθερία να αποφασίσουν μόνοι τους. 

Isabelle Arendt,  
Ινστιτούτο Έρευνας της Ευτυχίας

 32. ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ  
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Fatima & Amal

Ο πληθυσμός της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία και πολυφωνία από 
ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν 
αλλά οι αλλαγές αυτές δεν έχουν βρει τον δρόμο 
τους ως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο 
μέσος βουλευτής είναι λευκός, ετεροφυλόφιλος 
άνδρας. Σήμερα ποσοστό μόλις 37,4% του 
βουλευτών του ΕΚ είναι γυναίκες22, μόλις 17 
από 751 είναι μη λευκοί23 και λιγότερο από 4% 
είναι σήμερα ηλικίας κάτω των 35 ετών.24 Εμείς, 
οι νέοι της Ευρώπης, έχουμε διάφορα χρώματα, 
σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα 
φύλου, είμαστε αρτιμελείς και άτομα με 
αναπηρίες και άτομα που φέρουν περισσότερα 
από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Θα θέλαμε να δούμε τη ζωτικότητα και την 
πολυφωνία μας να αντικατοπτρίζονται μεταξύ 
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι βουλευτές 
του ΕΚ τις εμπειρίες μας, ώστε να αντιληφθούν 
τα ιδιαίτερα ζητήματα με τα οποία ερχόμαστε 
αντιμέτωποι και να είναι διατεθειμένοι να 
παλέψουν για μας. Πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τη δημιουργία 
μιας νοοτροπίας που θα ευνοεί την κοινωνική 
ένταξη. Προκειμένου να νιώσουμε ότι 
εκπροσωπούμαστε και ότι ανήκουμε στην ΕΕ, 
είναι σημαντικό να αντικατοπτριζόμαστε από 
τους φορείς λήψης των αποφάσεων. 

22 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, “Οι γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB(2017)0001_EL.pdf (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
23 Politico, “When Britain exits the EU, its diversity departs too” (Όταν η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ, το ίδιο θα κάνει και η πολυμορφία της), https://www.politico.eu/article/brexit-diversity-exits-the-
eu-brussels (Ιούνιος 2018)
24 Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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 33. ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ,  
         ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΑΕΠ  
         ΩΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  
         ΠΡΟΟΔΟΥ 

Joshua  

Θα ήθελα να δώσουν οι βουλευτές του ΕΚ προτεραιότητα στην ευτυχία 
των πολιτών της ΕΕ και να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν επιστημονικές 
μονάδες μέτρησης της ευτυχίας κατά τη διαμόρφωση των δημόσιων 
πολιτικών και τη μέτρηση της επιτυχίας τους. Αυτό σημαίνει να αρχίσουν 
να κοιτούν πέραν των εθνικών επιπέδων ευτυχίας για τη διαπίστωση 
μοτίβων και να εντοπίσουν πηγές ευτυχίας πέραν των παραδοσιακών 
υλικών μονάδων μέτρησης, όπως το εισόδημα.

Όπως όλοι οι τομείς της ζωής, οι ανισότητες στο εσωτερικό της κοινωνίας 
εκτείνονται και στα επίπεδα της ευτυχίας. Η ευτυχία δεν είναι μια 
αφηρημένη, χνουδωτή έννοια αλλά επιστήμη και, κατά τη μέτρησή της, 
ο Δείκτης Καλύτερης Ζωής του ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί δέκα κατηγορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της συμμετοχής στην πολιτική ζωή, 
του περιβάλλοντος και της κοινότητας. Επί του παρόντος, το χάσμα 
της ευτυχίας διευρύνεται και, εάν οι ευρωπαίοι πολιτικοί επιθυμούν 
να αντιστρέψουν την τάση αυτή πρέπει να ξεκινήσουν να έρχονται σε 
επαφή με τους πολίτες τους για να καταλάβουν τις αιτίες.

Αν και το εισόδημα είναι σημαντικό, η υγεία είναι στην πραγματικότητα 
ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία, 
ωστόσο τείνουμε συχνά να συγχέουμε αυτά τα δύο διότι οι πλουσιότεροι 
άνθρωποι έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Εάν οι ευρωπαίοι πολιτικοί επιθυμούν όντως να βελτιώσουν 
τα επίπεδα της ευτυχίας, θα πρέπει να τη θέσουν στο επίκεντρο όλων 
των πολιτικών τους αποφάσεων. Όπως ανέφερε ένας συμμετέχων από 
τη Βουλγαρία, “Η ευτυχία δεν αποτελεί μεμονωμένη πολιτική”.

25 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Statistics on rural areas in the EU” (Στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τις αγροτικές περιοχές στην ΕΕ), http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU (πρόσβαση 
Ιούνιος 2018)

 34. ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΙΟ  
         ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

Jannes

Θα ήθελα να δω την ΕΕ να ενισχύει τη ζωτικότητα των αγροτικών 
περιοχών της, με σκοπό τη διατήρηση του φθίνοντος σήμερα αριθμού 
νέων σε αυτές, αλλά και την παροχή μιας εναλλακτικής επιλογής ζωής 
για τους νέους που ζουν σε πόλεις και αγωνίζονται να καλύψουν το 
αυξημένο κόστος διαβίωσής τους.

Ποσοστό 28% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές 
αλλά δεν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν 
οι ανισότητες με τις οποίες έρχονται αυτά τα άτομα αντιμέτωπα 
στους τομείς της πολιτικής εκπροσώπησης, της κινητικότητας και της 
πρόσβασης στη γνώση.25 Στερούνται δυνατότητες και ευκαιρίες να 
εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι κάτοικοι των πόλεων. Ως εκ τούτου, οι νέοι αναγκάζονται 
να μετακομίσουν αλλού, αφήνοντας πίσω τους μια γηράσκουσα 
κοινωνία σε παρακμή. 

Προκειμένου να γίνουν οι αγροτικές περιοχές περισσότερο ελκυστικές 
για τους νέους, έχει καίρια σημασία να μπορούν να καλυφθούν όλες οι 
βασικές ανάγκες τους. Πρέπει να παρέχονται κατάλληλες υποδομές 
που θα επιτρέπουν την αυτοπραγμάτωση σε προσωπικό, πολιτικό 
και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 
απομακρυσμένες περιοχές –όπως μαθήματα που δεν απαιτούν φυσική 
παρουσία– έχει καίρια σημασία, ιδίως όσον αφορά εκείνες που στοχεύουν 
στη γεωργική επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα να δω τις δημόσιες πολιτικές 
να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
σε κάθε περιφέρεια να καταρτίζει το δικό της πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης, που θα της προσφέρει την ελευθερία να ενσωματώσει σε 
αυτό τις ατομικές ανάγκες του νεανικού πληθυσμού της. 
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Κατά τον προηγούμενο αιώνα κάναμε σημαντικά βήματα για τη μείωση της ανισότητας αλλά 
είναι σημαντικό να μην εφησυχάσουμε και να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για απόπειρες 
υπονόμευσης των προσπαθειών αυτών.

Η ισότητα δεν είναι εξ ορισμού μόνιμη, μπορεί να δοθεί και εξίσου εύκολα μπορεί να αφαιρεθεί· ακόμα και η διατήρηση της 
ισότητας που έχουμε επιτύχει σήμερα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια εξισορρόπησης. 

Η ισότητα είναι μια καθαρά προσωπική και εξαρτώμενη από το συγκείμενο κατάσταση. Η γνήσια κατανόηση της ισότητας δεν 
περιλαμβάνει αποκλεισμούς, επομένως έχει καίρια σημασία να είναι η προσπάθειά μας για ίση μεταχείριση όλων άνευ ορίων, 
πλουραλιστική και γενναιόδωρη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό κάθε μέλος της κοινωνίας να νιώθει ότι έχει τη 
δυνατότητα να μιλήσει, να εκφράσει τι σημαίνει ισότητα για τον ίδιο και πώς θέλει να του συμπεριφέρονται. 

Η ενδυνάμωση είναι συνυφασμένη με την αίσθηση ότι κάποιος αξίζει: έχω σημασία, μετράω και όταν μιλάω ακούγομαι. 
Παρέχοντάς τους εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να εκφραστούν και κυρίως ακούγοντας τι έχουν να πουν, οι βουλευτές του ΕΚ 
μπορούν να ενδυναμώσουν τους νέους ώστε να αγωνιστούν για μια δικαιότερη Ευρώπη. 

 35. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ  
         ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ  
         ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου  

Θα ήθελα να καθοδηγεί η ΕΕ τα κράτη μέλη της προς τη χρήση της 
εκπαίδευσης ως αναγκαίας απόκρισης στις έκτακτες ανάγκες των 
προσφύγων.

Σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες ηλικίας μεταξύ 5 και 17 ετών 
δεν πήγαν σχολείο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016.Αυτό υποδεικνύει 
την εκπαιδευτική κρίση που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι 
εκτοπισμένοι νέοι.26 Το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει μια πολύτιμη 
δυνατότητα στους νεαρούς πρόσφυγες να ενσωματωθούν στις 
τοπικές κοινωνίες, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν σχέσεις, 
να εξοικειωθούν με τον τοπικό πολιτισμό και να μάθουν τη γλώσσα 
του τόπου. Επιπλέον, τους εξοπλίζει με τις αναγκαίες δεξιότητες για 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να ενσωματώσουν τους 
πρόσφυγες στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημά τους, με σκοπό να τους 
παράσχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 
ζήσουν ανεξάρτητα και να κατανοήσουν καλύτερα τον νέο κόσμο 
στον οποίο βρίσκονται. 

Θα ήθελα να παράσχει η ΕΕ την αναγκαία στήριξη για την εποπτεία 
αυτής της διαδικασίας, παρέχοντας γνώσεις, δεδομένα και 
χρηματοδοτική βοήθεια όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλισθεί 
μια όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη μετάβαση. Οι δυνατότητες 
που έχουν οι ομάδες και οι οργανώσεις νέων για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας ένταξης θα πρέπει να αξιοποιηθούν επίσης, με 
ενθάρρυνση και χρηματοδοτική στήριξη που θα παρέχεται σε 
επίπεδο ΕΕ.

 36. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  
         ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Jiale  

Καλώ την ΕΕ να υποχρεώσει τα κράτη μέλη 
της να παράσχουν στους πολίτες τους 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή στο πλαίσιο 
της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης. Αυτή θα 
πρέπει να βασίζεται σε παραδοσιακά μαθήματα 
σεξουαλικής αγωγής που θα καλύπτουν 
θέματα, όπως η σεξουαλική ανάπτυξη και η 
σεξουαλική υγεία, αλλά θα πρέπει να παρέχει 
και μια χωρίς προκαταλήψεις εισαγωγή σε 
θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, ο γενετήσιος 
προσανατολισμός, η σεξουαλική συμπεριφορά 
και η ποικιλομορφία ως προς το φύλο.

Χάρις στις γενναίες προσπάθειες του κινήματος 
των ΛΟΑΤΚΙ+, η έμφυλη κατηγοριοποίηση 
και ο σεξουαλικός προσανατολισμός έχουν 
απομακρυνθεί από τους κανονιστικούς 
περιορισμούς του παρελθόντος προς μια 
περισσότερο ανεκτική και εξατομικευμένη 
κατανόηση. Οι σημερινοί νέοι έχουν 
μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού τους, 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι και πολύ πιο 
ανθεκτικοί στους κοινωνικούς περιορισμούς 
που τους επιβάλλονται, ωστόσο αυτό δεν 
αντικατοπτρίζεται στα σημερινά πρότυπα 
σεξουαλικής αγωγής. 

Η πρωτοβουλία αυτή θα προωθήσει μια 
κοινωνία που θα αντιμετωπίζει το σεξ πιο 
θετικά, θα μειώσει τις προκαταλήψεις και 
θα διδάξει στους νέους τρόπους πώς να 
φροντίζουν τον εαυτό τους σε ένα περιβάλλον 
χωρίς επικρίσεις.

26 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, “UNHCR report highlights education crisis for refugee children” (Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας επισημαίνει την εκπαιδευτική κρίση που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες)
http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b6a3ec4/unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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27 Free Press Unlimited, “Money Trail: Exposing financial crime with investigative journalism” (Το μονοπάτι του χρήματος: αποκαλύπτοντας οικονομικά 
εγκλήματα με τη βοήθεια της ερευνητικής δημοσιογραφίας), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-
action-on-killing-of-journalists (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
28 Free Press Unlimited, “Media organisations urge EU to take action on killing of journalists” (Οργανισμοί μέσων ενημέρωσης καλούν την ΕΕ να 
αναλάβει δράση για τους θανάτους δημοσιογράφων), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-
killing-of-journalists (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

 37. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
         ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
         ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 

Ellie 

Θα ήθελα να καταβάλει η ΕΕ μεγαλύτερες προσπάθειες για την παροχή 
βοήθειας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την προώθηση της 
οικονομίας διαμοιρασμού ιδίως μεταξύ των νέων. Επιπλέον, θα ήθελα 
να δω την ΕΕ να ενισχύει τον αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων 
συνδεόμενη μαζί τους σε επιτόπιο επίπεδο με σκοπό την κατανόηση 
των νομοθετικών φραγμών που υπονομεύουν τις προσπάθειές τους 
και στη συνέχεια να συνεργαστεί μαζί τους για την εξάλειψη αυτών 
των φραγμών, όπου απαιτείται. 

Κάθε τεχνολογικό άλμα συνοδεύεται από προειδοποιήσεις και 
μολονότι οι σύγχρονες συσκευές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 
ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα, μερικές φορές έχουν το ακριβώς 
αντίθετο αποτέλεσμα. Σε εποχές όπως η δική μας είναι καλό να 
θυμόμαστε την παρατήρηση του Bill Gates ότι “η τεχνολογία δεν είναι 
παρά εργαλείο”.

Η οικονομία του διαμοιρασμού αποτελεί ένα μείγμα της κοινωνικής 
οικονομικής αλληλεγγύης και της τεχνολογικής επικοινωνίας, 
συνδέοντας τους “δωρητές”, τους “λήπτες” και τους “διαμοιραστές” 
στον παγκόσμιο ιστό. Η μετάβαση της γενιάς των “millennials” από 
την ιδιοκτησία στην πρόσβαση και στον διαμοιρασμό εξηγεί την 
τεράστια επιτυχία εφαρμογών διαμοιρασμού, όπως η Uber, η AirBnB 
και το σύστημα της συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding). 
Πέραν της χρήσης της για εμπορικούς σκοπούς, η οικονομία του 
διαμοιρασμού αποτελεί επίσης όχημα κοινωνικής δικαιοσύνης, 
διευκολύνοντας την ύπαρξη μιας κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο 
της οποίας η γνώση, οι πόροι και οι υπηρεσίες αναδιανέμονται με 
σκοπό τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου αντί να πάνε χαμένες. 

Μια τέτοιου είδους κοινωνική επιχείρηση είναι η εφαρμογή “Too 
Good To Go” (Πολύ καλό για να πεταχτεί), η οποία φέρνει σε επαφή 
παραγωγούς τροφίμων που χρησιμοποιούν πλεόνασμα προϊόντων 
με καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν σε μειωμένες τιμές. Η 
εκπρόσωπός της, Rose Boursier-Wyler, υποστηρίζει ότι η επιχείρηση 
εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπη με νομικά εμπόδια, όπως η 
ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση που αναγράφεται στα 
προϊόντα, τα οποία καθυστερούν την πρόοδό της. Η ίδια εκφράζει 
την ευχή να μπορέσει να συνεργαστεί με την ΕΕ προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα εμπόδια και να μειωθεί περαιτέρω η 
σπατάλη τροφίμων.

 38. ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  
         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  
         ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ  
         ΕΥΡΩΠΗ 

Miranda  

Θα ήθελα να αναλάβει η ΕΕ την προστασία 
των δημοσιογράφων, να συνεργαστεί με τα 
κράτη μέλη για τη θέσπιση εθνικών μέτρων 
προστασίας των δημοσιογράφων που 
εργάζονται στην Ευρώπη και να μπει τέλος 
στην ισχύουσα νοοτροπία της ατιμωρησίας 
εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία. Αυτό θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας 
μιας πανευρωπαϊκής ομάδας εργασίας ή ενός 
οργανισμού που θα καλύπτει την κατάσταση 
όσον αφορά τις δημοσιογραφικές ελευθερίες 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα υποβάλλει 
εκθέσεις εν προκειμένω στους βουλευτές του 
ΕΚ και τα κράτη μέλη.

Οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν πολύ νόημα 
χωρίς την εγγυημένη προστασία της ελευθερίας 
του Τύπου. Τους τελευταίους μήνες και τα 
τελευταία χρόνια έχει γίνει ορατή η διάβρωση 
της ελευθερίας του Τύπου, σε έναν κόσμο όπου 
ένας δημοσιογράφος σκοτώνεται κάθε πέντε 
ημέρες με σχεδόν πλήρη ατιμωρησία.27

Ούτε η Ευρώπη έχει γλιτώσει από την 
υποβάθμιση των δημοσιογραφικών 
ελευθεριών· τους τελευταίους μήνες 
σημειώθηκαν οι θάνατοι της Μαλτέζας 
δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, 
του Σλοβάκου δημοσιογράφου Jan Kuciak 
και της Σουηδέζας  δημοσιογράφου Kim 
Wall. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και 
πράξεις εχθρότητας κατά δημοσιογράφων 
έχουν επιδεινωθεί στο μεγαλύτερο μέρος 
της Ευρώπης, σύμφωνα με τον περιφερειακό 
δείκτη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για 
το 2018, με τη Μάλτα, την Τσεχική Δημοκρατία, 
τη Σερβία (υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ) 
και τη Σλοβακία να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες 
πτώσεις.28
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 39. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ  
         ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ferre 

Θα ήθελα να γίνω μάρτυρας μιας κοινής 
εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες και των 
σωματικώς ικανών ατόμων, κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε η πρόκληση της συνύπαρξης να αποτελέσει 
προστιθέμενη αξία κατά τη διαδικασία μάθησης. 
Τα σωματικώς ικανά άτομα θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να μάθουν τη νοηματική 
γλώσσα, η οποία θα πρέπει να προωθηθεί μέσω 
της παροχής μαθημάτων στα σχολεία.

Η σημερινή προσέγγιση έναντι των ατόμων 
με αναπηρίες στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος, με τον διαχωρισμό τους από τα 
σωματικώς ικανά άτομα, οδηγεί σε κοινωνικό 
αποκλεισμό και ακινησία της κοινότητας των 
ατόμων με αναπηρίες. Για παράδειγμα, το 
ποσοστό των φοιτητών με αναπηρίες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus είναι πολύ 
χαμηλότερο σε σύγκριση με τον πραγματικό 
αριθμό αυτού του τμήματος του πληθυσμού.

Το ζήτημα της πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρίες στην εκπαίδευση και των εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν είναι ευρύ. Ποσοστό 
14% των ατόμων στην ΕΕ ηλικίας 15-64 ετών 
αναφέρουν δυσκολίες κατά την εκτέλεση 
βασικών δραστηριοτήτων.29 Εν τω μεταξύ, 
ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που 
εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο είναι πολύ 
μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνον των ατόμων 
χωρίς αναπηρίες, συγκεκριμένα ανέρχεται σε 
ποσοστό 31,5% έναντι 12,3%.30Αυτές οι τάσεις 
αποκλεισμού εμφανίζονται και στον τομέα της 
εργασίας, όπου απασχολούνται λιγότεροι από 
τους μισούς όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων.31 

Είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή της 
κοινότητας των ατόμων με αναπηρίες και 
το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως όχημα για την κοινωνική 
ένταξή τους. 

Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσω 
εκστρατείας για την προώθηση καλύτερης 
αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρίες, 
όπως η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας 
στα σχολεία και σε χώρους εργασίας ως μια 
επιπλέον καίριας σημασίας δεξιότητα. Η ΕΕ 
θα μπορούσε επίσης να παράσχει εγγυημένες 
θέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για 
φοιτητές με αναπηρίες.
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29 Eurostat, “Disabilities among the working age population” (Αναπηρίες 
στον πληθυσμό των ατόμων σε ηλικία εργασίας), http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_
statistics_final.png (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Disability statistics - access to education and 
training” (Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αναπηρίες - πρόσβαση σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Disability_statistics_-_access_to_education_and_
training (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
31 Eurostat, “Disabilities among the working age population” (Αναπηρίες 
στον πληθυσμό των ατόμων σε ηλικία εργασίας), http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_
statistics_final.png (πρόσβαση Ιούνιος 2018)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του 
διαχωρισμού μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Ο ίδιος ο 
διαχωρισμός δεν συνεπάγεται απαραίτητα πόλωση αλλά αποτελεί 
μάλλον ένα συνεχές καθώς κάθε αγροτική περιοχή είναι διαφορετική 
και έρχεται αντιμέτωπη με μια ξεχωριστή σειρά προκλήσεων που 
απαιτούν δικές τους ξεχωριστές λύσεις και όχι την παραδοσιακή 
υπαγωγή τους στον τομέα της γεωργίας. Συχνά, οι αγροτικές περιοχές 
θεωρούν ότι αποκλείονται από την πρόοδο της παγκοσμιοποίησης. 

Οι αγροτικές περιοχές θα πρέπει να βρουν τη δική τους θέση, όπου 
θα διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα λαμβάνουν 
στήριξη για την ανάπτυξή τους. Ασφαλώς, οι πολιτικές θα πρέπει 
να δημιουργήσουν κίνητρα εν προκειμένω μέσω υποδομών αλλά 
και μέσω προώθησης της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Αυτό 
θα πρέπει να σημαίνει απομάκρυνση από μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στις “επιδοτήσεις” και την προτίμηση μιας προσέγγισης που 
θα παρέχει δυνατότητες. Ομοίως, οι ανεξάρτητοι δήμοι θα πρέπει να 
είναι σε θέση να δημιουργούν εταιρικές σχέσεις για να ανταποκριθούν 
από κοινού στις πολιτικές.

Guillaume Lecaros de Cossio,  
ΟΟΣΑ
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 40. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ  
         ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου  

Θα ήθελα να δω την ΕΕ να μεσολαβεί για να 
βοηθήσει τους νέους κατά τη μεταβατική 
φάση της εισόδου τους στην αγορά ενοικίασης 
κατοικίας. Απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση 
ανάλογα με το αν πρόκειται για αστικές ή 
αγροτικές περιοχές. Σε αστικές περιοχές, το 
πρόβλημα είναι συχνά οι τιμές των ενοικίων και 
όχι τόσο η διαθεσιμότητα κατοικιών, συνεπώς 
μια λύση θα μπορούσε να προβλέπει μια μορφή 
κοινωνικής κατοικίας, στο πλαίσιο της οποίας θα 
τίθεται ανώτατο όριο στις τιμές των ενοικίων για 
μια αρχική περίοδο.

Η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή 
σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης, ενώ οι 
νεοεισερχόμενοι στον κόσμο της εργασίας 
κερδίζουν πολύ λιγότερα από ό,τι οι ανώτεροί 
τους καθώς αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με 
την απότομη άνοδο της τιμής των ενοικίων. Η 
εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση των 
νέων που επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται και 
να είναι αυτόνομοι. Ωστόσο η αγορά ακινήτων 
και ενοικίασης κατοικιών δημιουργεί ολοένα 
περισσότερα εμπόδια. 

Στις αγροτικές περιοχές, το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η έλλειψη προσιτών 
μικρών κατοικιών, κατάλληλων για τις ανάγκες 
των νέων. Θα ήθελα να δω να χτίζονται 
μεταβατικά διαμερίσματα σε αγροτικές περιοχές, 
τα οποία θα παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα 
να ενοικιάσουν ένα μικρής κλίμακας κατάλυμα ως 
εναλλακτική πρόταση στην οικογενειακή στέγη. 

Αυτό θα συνεπαγόταν ουσιαστική αλλαγή 
στη ζωή πολλών νέων και θα συνέβαλε στην 
αντιμετώπιση ενός από τα πλέον επίμονα 
προβλήματα που έχει προκαλέσει η ανεργία των 
νέων.
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  
 ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί παρελθόν και η απασχόληση έχει επιστρέψει, ή έτσι μας λένε. 
Ωστόσο, οι νέοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνοι να βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι οι γονείς τους. Η ανεργία 
των νέων εξακολουθεί να είναι διπλάσια από τον μέσο όρο ανεργίας στην ΕΕ. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η Κοινωνική 
Ευρώπη δεν θα μείνει στα λόγια αλλά θα αποτελέσει πραγματικότητα για όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων 
των πλέον ευάλωτων; Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας μάχεται για ποιοτικές θέσεις εργασίας, για την απαγόρευση 
των άμισθων περιόδων πρακτικής άσκησης και για να διασφαλισθεί ένα σύστημα πρόνοιας για όλους.

Έχοντας μετατραπεί στην ομάδα που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι σαφές ότι οι νέοι 
επωμίζονται το βάρος της αύξησης των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Αν και τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία αποκτούν 
ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στο ευρωπαϊκό πολιτικό θεματολόγιο, 
αποτελεί συχνό φαινόμενο να εστιάζουν οι παρεμβάσεις αποκλειστικά 
στη μείωση του υψηλού βαθμού ανεργίας των νέων. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο του YO!Fest και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία 
(ΕΥΕ) του 2018, τα οικονομικά δικαιώματα δεν αποτέλεσαν παρά 
μία μόνο διάσταση της συζήτησης. Οι νέοι συγκεντρώθηκαν για να 
συζητήσουν σχετικά με τομείς του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και την ένταξη, 
πέραν της απασχόλησης. Αναγνωρίστηκε ότι οι νέοι δεν αποτελούν 
ομοιογενή ομάδα· έχουν διαφορετικές ανάγκες, υπόβαθρο και 
εμπειρίες και αυτό επηρεάζει την ικανότητά τους να απολαμβάνουν 
στο έπακρο τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματά τους. 

Οι συζητήσεις που διεξήγαγαν οι νέοι στο πλαίσιο του YO!FEst και 
της ΕΥΕ αντικατόπτρισαν την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις 
σε μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη ύστερα από χρόνια εστίασης 
στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στις 17 
Νοεμβρίου 2017, η ΕΕ διακήρυξε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, μια σειρά 20 βασικών αρχών και δικαιωμάτων που 
αποσκοπούν σε μια δίκαιη αγορά εργασίας και σε δίκαια συστήματα 
πρόνοιας στην Ευρώπη σήμερα. Ο πυλώνας περιλαμβάνει πολλές 
αρχές που επηρεάζουν τους νέους, όπως η πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία, το δικαίωμα στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση και ο επαρκής κατώτατος μισθός. 

Ο πυλώνας αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η ΕΕ 
πρέπει να εστιάσει στα ακόλουθα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
νέοι θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό: 

Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικά συστήματα με λιγότερους 
αποκλεισμούς. Τα σχολικά συστήματα στην Ευρώπη αδυνατούν 
συχνά να συμπεριλάβουν στους κόλπους τους νέους από ευάλωτα 
περιβάλλοντα (π.χ. νεαρούς Ρομά· νέους με αναπηρίες· νεαρούς 
πρόσφυγες· κ.λπ.). Η Κοινωνική Ευρώπη δεν θα γίνει πραγματικότητα 
εάν δεν διασφαλίσουμε ότι όλοι, ανεξαρτήτως υποβάθρου, έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν και προσανατολισμένη στον διδασκόμενο 
εκπαίδευση, η οποία θα ενδυναμώσει τους νέους στον ρόλο τους ως 
ενεργών πολιτών και κατόχων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει επίσης 
μεγαλύτερες επενδύσεις και καλύτερη αναγνώριση της μη τυπικής 
εκπαίδευσης και των παρόχων μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως 

οργανώσεις νέων, που έχουν αποδείξει ότι 
μπορούν να φτάσουν σε αυτούς στους οποίους 
δεν φτάνει η τυπική εκπαίδευση. 

Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες 
ποιοτικής κατάρτισης. Είναι ανάγκη να 
αυξηθούν οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο 
για την έγκριση και την εφαρμογή νομοθεσίας 
σχετικά με την καλύτερη κανονιστική 
ρύθμιση των περιόδων πρακτικής άσκησης 
και μαθητείας, σύμφωνα με τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για τις 
Περιόδους Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας 
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεότητας. Αυτό 
θα διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση σε 
ευκαιρίες κατάρτισης σύμφωνα με ποιοτικά 
κριτήρια που θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να 
αποτελέσουν ουσιαστικά μονοπάτια προς την 
απασχόληση.

Πρέπει να επενδύσουμε στην ικανότητα 
των νέων να ανεξαρτητοποιηθούν και 
να αυτονομηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι 
οικονομικά προσβάσιμες κατοικίες και η 
έγκαιρη παρέμβαση για την καταπολέμηση της 
έλλειψης στέγης θα πρέπει να αποτελέσουν 
βασικές πολιτικές προτεραιότητες· το ίδιο 
ισχύει για την καθολική ελεύθερη πρόσβαση σε 
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως 
σεξουαλικού προσανατολισμού, προέλευσης, 
ή καθεστώτος εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατοικίας.

Πρέπει να προσαρμοστούμε καλύτερα 
στη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας. 
Οι νέοι αναγκάζονται ολοένα συχνότερα 
να εργάζονται σε καθεστώς άτυπης 
απασχόλησης, όπως οι συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας, η επιβεβλημένη προσωρινή 
εργασία ή εργασία μερικής απασχόλησης και 
η ψευδοαυτοαπασχόληση. Αυτό επηρεάζει την 
ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε βασικά 
εργασιακά δικαιώματα, όπως η άδεια ασθενείας 
ή η άδεια μετ’ αποδοχών. Η εργασιακή 
νομοθεσία πρέπει να επικαιροποιείται ώστε να 
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είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες προκλήσεις που 
δημιουργούν οι νέες μορφές εργασίας. 

Πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε κοινωνική 
προστασία. Αυτό έχει καίρια σημασία προκειμένου να μειώσουμε τη 
φτώχεια των νέων, δεδομένου ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 
δεν κατορθώνουν συχνά να αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα 
της αγοράς εργασίας για τους νέους και η πρόσβαση συνδέεται 
συχνά με το ιστορικό ή την κατάσταση απασχόλησης. Οι νέοι πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε κοινωνική προστασία λαμβανομένου υπόψη 
του είδους εργασίας που ασκούν, όπως οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης, μαθητείας και η άμισθη εργασία.

Πρέπει να καταργήσουμε τις πολιτικές περί κατώτατου 
μισθού των νέων. Ο κατώτατος μισθός των νέων εισάγει 
διακρίσεις και έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ίσης αμοιβής 
για εργασία ίσης αξίας. Η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει σύσταση σχετικά 
με έναν δέοντα κατώτατο μισθό και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τον κατώτατο μισθό των νέων. 

Οι νέοι πρέπει να συμμετάσχουν στην καταπολέμηση του 
οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι οργανώσεις 
νέων και οι δομές που λειτουργούν από νέους είναι σε θέση να 
αντιληφθούν τις ανάγκες των νέων και έχουν πείρα στην προσέγγιση 
των ευάλωτων ομάδων. Οι επενδύσεις σε οργανώσεις νέων και 
η ενεργός συμμετοχή αυτών στην ανάπτυξη, την υλοποίηση, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των 
προγραμμάτων που έχουν αντίκτυπο στους νέους έχουν καίρια 
σημασία για την επίτευξη των πλέον αποτελεσματικών πολιτικών. 

Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
την παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης 
παράλληλα με προτάσεις πολιτικής σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο επόμενος 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα αποτελέσει 
σημαντική ευκαιρία να αποδειχθεί ότι οι 
νέοι αποτελούν προτεραιότητα στο πολιτικό 
θεματολόγιο και να πραγματοποιηθούν 
κατάλληλες επενδύσεις σε πολιτικές και 
προγράμματα που έχουν στόχο να βγάλουν 
τους νέους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Τα κονδύλια πρέπει να βασίζονται 
σε μια σαφή στρατηγική για τη στήριξη 
της εφαρμογής του πυλώνα ευρωπαϊκών 
δικαιωμάτων και έχει καίρια σημασία να 
ενσωματωθεί η διάσταση της νεολαίας σε όλες 
τις θεματικές προτεραιότητες. 

Ύστερα από χρόνια λιτότητας, η αυξανόμενη 
ανισότητα είχε σημαντικές συνέπειες για την 
ΕΕ. Έχει επηρεάσει την κοινωνική μας συνοχή, 
έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους 
πολιτικούς θεσμούς και έχει στρέψει τους 
απογοητευμένους πολίτες προς τον λαϊκισμό 
και τον εξτρεμισμό. Οι νέοι της Ευρώπης ζητούν 
δίκαιο μερίδιο. Είναι καιρός να δημιουργήσουμε 
την Κοινωνική Ευρώπη και να επενδύσουμε 
στους νέους. 
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3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ: 
 Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη Ευρώπη
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Η γενιά μας έχει διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα 
οφέλη και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται. Οι περισσότεροι 
νέοι της Ευρώπης δεν γνώρισαν ζωή πριν από την ΕΕ. 

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός νεαρών Ευρωπαίων υποστηρίζουν 
κόμματα και κινήματα που επιθυμούν την κατάργηση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πολύ συχνά θεωρούμε δεδομένα όσα 
έχει επιτύχει η ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό ισχύει για όλες τις 
γενιές.

Ωστόσο, πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και μιας μη ευρωπαϊκής κοινωνίας, διότι δεν 
τις έχουν βιώσει και τις δύο. Επιπλέον, η ΕΕ χρησιμοποιείται συχνά ως 
ασπίδα από διάφορες ευρωπαϊκές εθνικές κυβερνήσεις που επιχειρούν 
να μετακυλήσουν αμφιλεγόμενα και διασπαστικά θέματα στην ΕΕ. 
Αυτές οι συνεχείς κατηγορίες δημιουργούν μια αρνητική εικόνα της ΕΕ, 
εν μέρει από τα ίδια της τα κράτη μέλη. 

Η έλλειψη αυτοπροβολής και άμυνας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
μαρτυρούν δυσκολία για την ενεργό αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και των καταστάσεων που επηρεάζουν αρνητικά το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα τα τελευταία χρόνια. 

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ΕΕ έχει ελαττώματα. Δεν παρέχει μια 
ένωση κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και 
αγωνίζεται να επιβάλει την ισότητα μεταξύ των πολιτών, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα 
οφέλη που έχει παράσχει: ειρήνη, αμοιβαία κατανόηση, πλούτος και 
δυνατότητα να ανακαλύψει κανείς την ευρωπαϊκή ήπειρο και τους 
διάφορους πολιτισμούς της.  

Εντέλει, η ΕΕ έχει δώσει τόσα στους Ευρωπαίους που είναι τρομαχτικό 
να σκεφτεί κανείς την καταστροφή που θα προκληθεί εάν πάψει να 
υπάρχει. Πρέπει να φέρουμε σε επαφή τους ανθρώπους πέραν των 
συνόρων και των ηλικιακών ομάδων και πρέπει να προαγάγουμε μια 
εντονότερη αίσθηση κοινού τόπου στη θέση της διχόνοιας.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Το Brexit έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα, όχι μόνο στο πλαίσιο 
της ΕΥΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Οι απόψεις σχετικά με το ζήτημα 
αυτό διίστανται: ορισμένοι θεωρούν ότι θα ενισχύσει την ΕΕ, άλλοι φοβούνται ότι θα την 
καταστρέψει. 
Το Brexit έδειξε στα άλλα κράτη μέλη ότι ο κίνδυνος του θριάμβου του λαϊκισμού μέσω των εκλογών αποτελεί πραγματικότητα. Η 
πραγματικότητα αυτή θα πρέπει να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν τις απειλές του λαϊκισμού 
και ενθαρρύνοντάς τους να τις καταπολεμήσουν. Το αντίστροφο συμπέρασμα είναι ότι το Brexit θα μπορούσε να ενθαρρύνει και 
άλλα κινήματα “εξόδου”. Η ενδεχόμενη επιτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου και των πολιτικών του αναφορικά με τους πρόσφυγες θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της στήριξης αυτής της οπτικής, η οποία θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην 
ΕΕ – προκαλώντας ενδεχομένως αποσύνθεση των δομών. 

Ωστόσο, το μέλλον της Ευρώπης δεν αφορά μόνο τα αποχωρούντα μέλη. Η σχέση με την Τουρκία, καθώς και άλλες νέες προσχωρήσεις 
στην ΕΕ, εγείρουν επίσης σοβαρά ερωτήματα. Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις χώρες που δεν πληρούν τις 
βασικές αρχές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα προκαλούν έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. 

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των διαφόρων εξωτερικών επιθέσεων στην Ευρώπη, η ΕΕ έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να 
συνεργαστεί και να δημιουργήσει δεσμούς με διάφορες χώρες που δεν τηρούν πάντα τις ίδιες αρχές.

Θα πρέπει να συναφθούν νέες και δικαιότερες συνθήκες· η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο επικερδής για αμφότερα τα μέρη και η σχέση με την Τουρκία πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό την εξασφάλιση νέων 
ισχυρών δεσμών εκτός Ευρώπης.

Το μέλλον της Ευρώπης είναι αβέβαιο και οι νέοι καθιστούν σαφές ότι οι ίδιοι επιθυμούν μια ισχυρότερη και δικαιότερη Ένωση που 
θα διέπεται από περισσότερες αρχές.

 41. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
         ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ  
         ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT 

Sorana & Ian

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμφωνήσουν 
σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού συστήματος και να επιτρέψουν τη 
συνέχιση του προγράμματος Erasmus. Με τον τρόπο αυτό, 
οι βρετανοί φοιτητές θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να 
σπουδάζουν στην Ευρώπη και αντιστρόφως. Επιπλέον, οι 
ακαδημαϊκοί του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να βρίσκουν εργασία και να συνεργάζονται 
με συναδέλφους στην ΕΕ.

Ένας μεγάλος φόβος των νέων είναι ότι το Brexit 
θα στερήσει από τους φοιτητές τη δυνατότητα 
να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των 
υψηλότερων διδάκτρων και ζητημάτων σχετικών με τις 
θεωρήσεις. Οι νέοι θεωρούν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα προτού βρεθούμε 
αντιμέτωποι με ένα σύστημα που δεν θα είναι επωφελές 
για καμία από τις δύο πλευρές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να 
συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS ως το 2020 –δηλαδή 
μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ– 
αλλά πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι αυτό θα αποτελέσει 
μακροχρόνια ρύθμιση. Οι νέοι προβληματίζονται για τις 
συνέπειες του Brexit και αυτού του είδους οι ενέργειες θα 
μπορούσαν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη τους.

 42. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  
         ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Sérgio 

Η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ημέρας προσφύγων θα 
αποτελούσε σημαντική ένδειξη που θα διασφάλιζε έναν 
περισσότερο ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο σχετικά με 
την κατάσταση με τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη 
και τη μετανάστευση γενικότερα. Πρέπει να αλλάξουμε 
οπτική: αυτή θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή δήλωση 
αν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη πριν από τη δημιουργία 
της Ένωσης, όταν οι Ευρωπαίοι ήταν εκείνοι που 
προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δείξει ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ξενοφοβικά και ρατσιστικά επιχειρήματα 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερη προσοχή από τα μέσα 
ενημέρωσης και τους ψηφοφόρους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να προβεί σε θετικές ενέργειες προκειμένου να 
αντιμετωπίσει αυτό το επικρατούν αφήγημα.

Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη με 
την “Ημέρα της Ευρώπης”, με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να προωθούν τη διοργάνωση σε όλα τα κράτη μέλη και 
να παρέχουν ενημέρωση μέσω εκδηλώσεων και ομιλιών, 
σε συνεργασία με τα τοπικά μέσα επικοινωνίας. Μέσω 
ενός δικτύου εκπροσώπων στα κράτη μέλη, καθώς και με 
επαφές στον μη κερδοσκοπικό τομέα, η ΕΕ θα μπορούσε 
να κάνει ένα πραγματικό βήμα προς τη συνεργασία με 
την προσφυγική κοινότητα και τη δρομολόγηση μιας 
πανευρωπαϊκής συζήτησης και κατανόησης του τι σημαίνει 
να είναι κανείς πρόσφυγας και πώς εμείς, ως κοινωνία, 
μπορούμε να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές.
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 45. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
         ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  
         ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ 

Joao

Η πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα, στο πλαίσιο 
του οποίου Ευρωπαίοι θα μπορούν να αναλαμβάνουν εθελοντικά 
έναν μετανάστη και να τον βοηθούν να ενσωματωθεί στην ΕΕ. 
Η άφιξη σε έναν νέο τόπο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη· ένα 
φιλικό πρόσωπο θα μπορούσε να βοηθήσει τον νεοαφιχθέντα να 
αντιμετωπίσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια αντί να χρειαστεί να 
καταφύγει σε μια καταπονημένη κοινωνική υπηρεσία. 

Το μέλλον της Ευρώπης βασίζεται στις νέες αφίξεις, με δεδομένες 
τις δημογραφικές μας τάσεις: εμφανίζουμε αυξανόμενο 
πληθυσμό ηλικιωμένων και χαμηλό δείκτη γεννήσεων. Το να 
βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι 
και μέλη της κοινωνίας μας θα διαδραματίσει καίριο ρόλο εν 
προκειμένω.

Θα μπορούσαν να εξετασθούν διάφορες πρωτοβουλίες για 
την προώθηση της ιδέας αυτής, αλλά θα μπορούσε επίσης να 
αποτελέσει εμβληματικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, με σκοπό την αύξηση της προβολής και χρήσης 
του προγράμματος.

 46. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
         ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ  
         ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Anssi

Αν και έχουμε καθήκον να στηρίξουμε τους 
μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη 
και χρειάζονται τη βοήθειά μας, πρέπει επίσης 
να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να διαθέτουμε ένα 
λειτουργικό σύστημα για τον συντονισμό αυτής της 
βοήθειας και ισχυρά εξωτερικά σύνορα προκειμένου 
να εξασφαλίσουμε τάξη. 

Μια από τις βασικές αρχές της ΕΕ είναι η αλληλεγγύη 
μεταξύ των μελών της. Αυτό θα επέτρεπε την 
εγκατάσταση των μεταναστών εκεί όπου βρίσκονται 
ήδη μέλη των οικογενειών τους και θα έβαζε τέλος 
στην άδικη κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας 
ορισμένες χώρες υποδέχονται υψηλότερο αριθμό 
προσφύγων από ό,τι άλλες. Η προσέγγιση αυτή θα 
επιτρέψει επίσης την καλύτερη ενσωμάτωση των 
μεταναστών στην κοινωνία, και την παροχή σε αυτούς 
ενδεχομένως κατάλληλης εκπαίδευσης και βοήθειας 
ένταξης στον χώρο εργασίας.

Το ισχύον σύστημα της εθελοντικής αποδοχής 
μεταναστών από ορισμένα μόνο κράτη μέλη είναι 
σαφές ότι δεν λειτουργεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνοχή για να επιλυθούν 
τα μεταναστευτικά προβλήματα με τρόπο που 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 43. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
         ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  
         ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ  
         ΡΟΩΝ 

Ruben

Οι νέοι δεν παραβλέπουν τις πιέσεις που ασκεί η μετανάστευση 
στην ΕΕ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός των 
προσφύγων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προσπάθεια 
επίλυσης αυτής της κρίσης που είναι σε εξέλιξη. Προτείνω μια 
λύση με δύο σκέλη, στο πλαίσιο της οποίας θα παράσχουμε 
ανθρωπιστική βοήθεια σε καταυλισμούς εντός και γύρω από 
την ΕΕ, και παράλληλα θα κατευθύνουμε κατάλληλα την αρωγή 
από το εξωτερικό προκειμένου να βοηθηθούν οργανώσεις στις 
χώρες προέλευσης.

Σήμερα βιώνουμε μια κατάσταση κατά την οποία οι πρόσφυγες 
υποχρεούνται να διαφύγουν από εμφύλιους πολέμους και 
άλλες μορφές αναταραχών, όπως ξηρασίες και επιδημίες, με 
αποτέλεσμα να έρχονται στην ΕΕ αναζητώντας καταφύγιο. 
Ωστόσο, ακόμα και στους προσφυγικούς καταυλισμούς, δεν είναι 
πάντα ασφαλείς. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να κατευθύνουμε 
τα κονδύλια ώστε να βοηθήσουμε να διασφαλισθεί ότι οι 
πρόσφυγες θα διαθέτουν ασφαλή και βιώσιμα καταλύματα κατά 
την παραμονή τους στην ΕΕ.

Εντούτοις, μόνο μέσω αυτού, το πρόβλημα δεν πρόκειται 
να λυθεί. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης το ενδεχόμενο 
να διαθέσουμε κεφάλαια για την εξασφάλιση καταυλισμών 
προσφύγων στην περιφέρεια της Ευρώπης και να επιζητήσουμε 
λύσεις βάσει διπλωματίας και αρωγής από το εξωτερικό για την 
αντιμετώπιση των παραγόντων που προκάλεσαν εξαρχής αυτή 
την παράτυπη μετανάστευση.

 44. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ  
         ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ  
         ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Malgorzata & Timon 

Experiences such as the European Volunteer Εμπειρίες 
όπως εκείνη της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 
(EVS) και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
μπορούν να σου ανοίξουν τα μάτια. Οι νέοι στην 
Τουρκία ενδιαφέρονται για την Ευρώπη και εάν η ΕΕ 
ανταποκριθεί παρέχοντάς τους δυνατότητες, όπως αυτά 
τα προγράμματα, αυτό θα μπορούσε να ενέχει οφέλη 
για όλους σε βάθος χρόνου.  Προτείνω την ενθάρρυνση 
περισσότερων ανταλλαγών μεταξύ Ευρώπης και 
Τουρκίας.

Επί του παρόντος, οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας βρίσκονται σε 
δύσκολη φάση. Ωστόσο, η καθημερινότητα των πολιτών 
δεν διαφέρει και τόσο. Εμείς, οι νεαροί Ευρωπαίοι πρέπει 
να έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τους 
γείτονές μας για να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο, να 
καταπολεμήσουμε τα αρνητικά αισθήματα και την 
έλλειψη πληροφόρηση για την κουλτούρα του άλλου· 
αυτό θα επιφέρει αλλαγή της κατάστασης συν τω χρόνω.

Το πρόγραμμα Erasmus λειτουργεί ήδη στην Τουρκία, 
αλλά οι σχέσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν 
περισσότερο παρέχοντας ειδικά προγράμματα 
ανταλλαγών σε σπουδαστές, ομοίως προς το πρόγραμμα 
ανταλλαγής νέων μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας.32

32 Πρόγραμμα σχολικών ανταλλαγών μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, https://www.bosch-stiftung.de/
en/project/german-turkish-school-exchange-program (πρόσβαση Ιούλιος 2018)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ:  
Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη ευρώπη 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πιστεύεις ότι η Ευρώπη διαλύεται όλο και 
περισσότερο, ή ότι είναι όλο και πιο ενωμένη?

Αυτή η ερώτηση είναι δύσκολο να απαντηθεί με ένα ναι ή ένα όχι. 
Το Brexit διέλυσε τον μύθο που ήθελε την Ευρώπη να αποτελεί ένα 
περισσότερο ενωμένο μέτωπο και έχει υποχρεώσει την ΕΕ να λάβει 
υπόψη το γεγονός ότι πρόοδος μπορεί να σημειωθεί και προς τα πίσω, 
όχι μόνο προς τα εμπρός. Αν και το Brexit συνιστά κατακερματισμό, 
από ορισμένες απόψεις θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει φορέα 
ενοποίησης για τα ευρωπαϊκά εγχειρήματα και να μας ωθήσει να 
σκεφτούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να ενεργήσουμε τώρα 
για να ενώσουμε και πάλι τους ανθρώπους. Η απειλή διάλυσης της 
Ένωσης είναι πραγματική και θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση ίσως και 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Πριν από το δημοψήφισμα, πολλοί θεωρούσαν δεδομένο ότι η Βρετανία 
αποτελούσε τμήμα της ΕΕ, ακόμα και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν 
την ΕΕ με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Αν και το Brexit δεν αποτελεί θετική 
εξέλιξη, ένα ενδιαφέρον και δυνητικά θετικό αποτέλεσμά του ήταν ότι 
ανάγκασε τους υπέρμαχους της ΕΕ να υπερασπιστούν την άποψή τους 
εντός των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου και τους έφερε σε επαφή 
αναγκάζοντάς τους να διατυπώσουν τον ορισμό του τι σημαίνει να 
είναι κανείς Ευρωπαίος.

Olivia Elder,  
διδακτορική φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο του Cambridge



47

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ: Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη ευρώπη 

33 Statista, “Voter turnout in the European Parliament Elections in the 
European Union (EU) from 1979 to 2014” (Προσέλευση των ψηφοφόρων 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
από το 1979 ως το 2014), https://www.statista.com/statistics/300427/eu-
parlament-turnout-for-the-european-elections/ (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
34 Ινστιτούτο Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, “Digital News 
Report 2017” (Έκθεση για τα ψηφιακά νέα 2017), https://reutersinstitute.
politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%20
2017%20web_0.pdf σ. 10 (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
35 BBC, “Social media ‘outstrips TV’ as news source for young people” (Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικαθιστούν την τηλεόραση ως πηγές 
ενημέρωσης των νέων), https://www.bbc.com/news/uk-36528256 
(πρόσβαση Ιούνιος 2018)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 θα αποτελέσουν αποφασιστική στιγμή στη σύγχρονη 
ιστορία της ΕΕ. Εξετάζοντας τα αριθμητικά στοιχεία, παρατηρείται απότομη πτώση της 
προσέλευσης των ψηφοφόρων33.
Η τάση αυτή πρέπει να αντιστραφεί. Μέσω της αποχής από την ψήφο, οι άνθρωποι επιδεικνύουν έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία υπονομεύει τη δημοκρατική ισχύ του εγχειρήματος στο σύνολό του. Οι νέοι ειδικότερα θεωρούν ολοένα 
περισσότερο ότι η ψήφος τους δεν έχει σημασία. 

Η αύξηση του αριθμού των νεαρών ψηφοφόρων δεν είναι εύκολη: οι νέοι πρέπει να νιώσουν ότι η ψήφος τους είναι σημαντική και ότι 
εκτιμάται. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν και, συνεπώς, 
πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία ψηφοφορίας ευκολότερη και ευκολότερα προσβάσιμη. Η ΕΕ πρέπει να αντιληφθεί την έλλειψη 
προβολής της και να την καταπολεμήσει. 

 47. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ  
         ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Tristan

Εάν θέλουμε να αποκτήσει η ΕΕ περισσότερο νεανικό και ζωντανό 
χαρακτήρα, γιατί δεν ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετάσχουν ως 
υποψήφιοι στις εκλογές;

Η χαμηλή προσέλευση αποτελεί συχνά το σύμπτωμα και όχι το αίτιο. 
Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ ελπίζουν να επιστρέψουν για την έκτη 
θητεία τους – αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας παρωχημένης ΕΕ που 
έχει χάσει την επαφή της με τα πράγματα και που δεν εκπροσωπεί το 
σύνολο την κοινωνία που την εκλέγει, ιδίως τους νέους. 

Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ενθαρρύνοντας τις πολιτικές 
ομάδες να δημιουργήσουν μια ποσόστωση για νεαρούς υποψηφίους. 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δημιουργήσει 
μια ειδική επιτροπή που θα εστιάζει στους νεαρούς πολίτες και στο 
μέλλον της ΕΕ. Οι νέοι απαιτούν μια ΕΕ που δείχνει ότι ενδιαφέρεται.

Η ιδέα αυτή εκφράστηκε και στο πλαίσιο της ΕΥΕ του 2016, στοιχείο 
που υποδεικνύει ότι οι νέοι εξακολουθούν να τη θεωρούν λύση που 
πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη.

 49. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  
         ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
         ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ  
         ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

Valerie

Η ιδέα μου με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ νέων 
και πολιτικής είναι να διοργανωθεί μια ετήσια συνάντηση για την 
ανταλλαγή απόψεων μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ 
των επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου που θα μεταδίδεται ζωντανά σε διάφορα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook Live. Οι ερωτήσεις 
θα προέρχονται από νέους από ολόκληρη την Ευρώπη και θα 
υποβάλλονται στους ηγέτες της ΕΕ από μια επίλεκτη ομάδα νέων.

Η πρόσφατη ακρόαση με τον Mark Zuckerberg έστρεψε την προσοχή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο. Εάν τέτοιου είδους 
διοργανώσεις προωθούνταν σωστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
θα ήταν εφικτή η προβολή σε νέο κοινό. Οι νέοι δεν είμαστε εξ 
ορισμού απαθείς, απλώς χρειαζόμαστε να μας δοθούν δυνατότητες 
να εκφράσουμε τις απόψεις μας!

Αυτό θα βοηθήσει να προαχθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να 
εξασφαλισθεί μεγαλύτερη προσβασιμότητα και θα δείξει επίσης 
ότι η ΕΕ νοιάζεται για τις απόψεις των νέων. Μια τέτοια διοργάνωση 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επίσης με τη συνεργασία 
οργανώσεων νέων, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια εκδήλωση 
προσανατολισμένη από την κορυφή προς τη βάση στους νέους.

 48. ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
         ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  
         ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Giulia 

Η ιδέα μου είναι να χρησιμοποιηθούν οι 
πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για να ενημερωθούν οι νέοι για τη σημασία της 
ψήφου τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να εγγράφονται στους καταλόγους και τον 
τόπο στον οποίο ψηφίζουν.

Οι παραδοσιακές μορφές διαφήμισης, όπως 
οι γιγαντοαφίσες ή οι ραδιοτηλεοπτικές 
διαφημίσεις, δεν έχουν πλέον απήχηση στους 
νέους. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου 
Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας, 
ποσοστό 51% των ανθρώπων που έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν 
ως πηγή ενημέρωσης τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης34, τα οποία με τη σειρά τους 
ελέγχονται από συγκεκριμένα κανάλια. 
Κάποιος που ασχολείται με την πολιτική είναι 
πιθανότερο να ενημερωθεί για πολιτικές 
εκκλήσεις ανάληψης δράσης μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων είναι 
μέλος.35

Ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι 
να δημιουργηθούν ad hoc εκστρατείες 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των 
Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. 
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη 
συμμετοχή διαφόρων πολιτικών ομάδων 
που θα χρησιμοποιήσουν τα δίκτυά τους 
και θα μοιραστούν ένα κοινό μήνυμα που 
θα επισημαίνει τη σημασία της ψήφου στις 
νεότερες γενιές.
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36 Συμβούλιο της Ευρώπης, “Report for the Council of Europe E-Voting in the 2005 local elections in Estonia” (Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τις τοπικές εκλογές του 2005 στην Εσθονία), https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/
CoE_Studies/FinalReportCOE_EvotingEstonia2005_en.asp (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
37 What Scotland Thinks, “So how many 16 and 17 year olds voted?” (Πόσοι λοιπόν 16χρονοι και 17χρονοι ψήφισαν;), http://blog.whatscotlandthinks.
org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted/ (πρόσβαση Ιούλιος 2018)

 52. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ  
         ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΑ 16  
         ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ  
         ΕΚΛΟΓΕΣ 

Ella

Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο 
να μειώσουμε το όριο ηλικίας ψήφου στα 
16 έτη για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Επίσης, 
θα μπορούσε παράλληλα να παρέχεται 
εντατικότερα πολιτική παιδεία στα σχολεία. 
Εάν οι νέοι διδάσκονται σχετικά με τη σημασία 
της ψήφου και έχουν άμεσα τη δυνατότητα 
να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, ενδέχεται να 
σημειωθεί υψηλότερη προσέλευση.

Αυτή η προσέγγιση έχει δοκιμαστεί στο 
παρελθόν. Κατά το δημοψήφισμα του 2014 για 
την ανεξαρτησία της Σκοτίας, δόθηκε δικαίωμα 
ψήφου σε άτομα ηλικίας από 16 ετών σε ad 
hoc βάση, δεδομένου ότι η ψήφος θα είχε 
αντίκτυπο στην υπόλοιπη ζωή τους. 

Οι νεαροί ψηφοφόροι δεν διέψευσαν τις 
προσδοκίες, με τις μελέτες να υποδεικνύουν 
ότι ποσοστό 75% των νέων ηλικίας 16 και 17 
ετών προσήλθαν για να ψηφίσουν, αριθμός 
υψηλότερος από εκείνον των ατόμων ηλικίας 
18-24 και 25-34 ετών.37

 50. ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  
         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ  
         ΕΚΛΟΓΕΣ

Sam

Η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει μια ενιαία ηλικία από την οποία οι νέοι 
σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις 
ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό θα είχε επίσης αντίκτυπο στις εθνικές 
εκλογές, τις οποίες θα επηρέαζε επίσης η αλλαγή.

Οι νέοι δεν συμμετέχουν στην πολιτική σκηνή εν μέρει διότι σπανίως 
βλέπουν συνομηλίκους τους ή πολιτικούς παρόμοιας με αυτούς 
ηλικίας να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι. Ένα από τα προβλήματα 
είναι ότι δεν υπάρχει κοινή ηλικία υποβολής υποψηφιότητας στην 
ΕΕ. Αν και σε ορισμένες χώρες είναι εφικτό να υποβάλει κάποιος 
υποψηφιότητα για το Κοινοβούλιο σε ηλικία 18 ετών, σε άλλες η 
ηλικία υποψηφιότητας μπορεί να είναι ως και τα 24 έτη.

Οι βουλευτές του ΕΚ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 
αλλαγές που θα ενδυναμώσουν τους νέους.

 51. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
         ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ  
         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Richard 

Θα πρέπει να καθιερώσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε 
ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη 
και προσβάσιμη.

Ο υψηλός βαθμός αποχής στις εκλογές αποτελεί συχνά έκφραση της 
αυξανόμενης απογοήτευσης των νέων με την πολιτική. Τα εκλογικά 
κέντρα που χαρακτηρίζονται από πολυκοσμία ή βρίσκονται σε 
μεγάλη απόσταση μπορεί να αποτρέψουν τους ψηφοφόρους που 
επιλέγουν να απέχουν από τις εκλογές παρά να περιμένουν στην 
ουρά ή να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να ψηφίσουν.

Μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμα διδάγματα από την Εσθονία, 
μια χώρα πρωτοπόρο σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήστη των ΤΠΕ και 
του διαδικτύου στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η Εσθονία είναι 
η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο 
είναι θεσμοθετημένη ως κοινωνικό δικαίωμα. Ποσοστό άνω του 
54% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ποσοστό 34% των 
νοικοκυριών διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι και ποσοστό 82% των 
οικιακών υπολογιστών είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.36

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει χρησιμοποιηθεί στην Εσθονία σε 
αρκετές εκλογές και η προσέλευση των ψηφοφόρων σημείωσε 
ελαφριά αύξηση. Παρά τα τυχόν νομικά εμπόδια, η προσέγγιση 
αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των νέων σε εκλογές σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Όπως και η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους νέους ώστε 
να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι σε εκλογές, έτσι και το ζήτημα της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτέλεσε καυτό ζήτημα και το 2016, 
στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι νέοι το θεωρούν σημαντική λύση που 
χρήζει προσεκτικότερης εξέτασης.
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Τι μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες για να 
ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν στις 
εκλογές;

Όσον αφορά τις εκλογές του ΕΚ, ιδίως επειδή υπάρχει η τάση για 
χαμηλότερη προσέλευση των νέων, θεωρώ ότι η πρωτοβουλία πρέπει 
να προέλθει από τους ίδιους τους νέους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
μια στάση εναντίον του κατεστημένου από πολλούς νέους που δεν 
επιθυμούν να δέχονται εντολές από τις Βρυξέλλες. Στη χώρα μου 
[την Ιρλανδία] έχω δει, σε συνέχεια δημοψηφίσματος, την ανάδυση 
εντυπωσιακών δικτύων που συνεργάζονται, αλληλοϋποστηρίζονται 
και κάνουν τη διαφορά. Πολύ μεγάλος αριθμός Ιρλανδών είναι σήμερα 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, όχι επειδή τους το είπαν 
οι γονείς τους αλλά επειδή τους το είπαν οι συνομήλικοί τους. 

Έχω πέντε παιδιά και μία από τις κόρες μου βοήθησε τη μικρότερη κόρη 
μου να εγγραφεί, την πήγε έως και στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να 
πάρει την αναγκαία σφραγίδα, επομένως δεν ήμουν εγώ εκείνη που το 
έκανα. Ήταν μια νέα που βοήθησε μιαν άλλη νέα. Ωστόσο, προφανώς 
αυτό που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι να αυξήσουν την 
ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές του ΕΚ και να επισημάνουν πόσο 
μεγάλη είναι η σημασία τους. Πριν από χρόνια, δεν είχαν τόση σημασία 
και οι άνθρωποι πήγαιναν στα εκλογικά κέντρα μόνο και μόνο για να 
δώσουν ένα χαστούκι στην κυβέρνησή τους· δεν νοιάζονταν. Ωστόσο, 
η ισχύς του ΕΚ έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια: συννομοθετεί 
μαζί με τα κράτη μέλη και επιλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η σύνθεση του Κοινοβουλίου είναι αριστερά, δεξιά, 
κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, και αυτό ακριβώς είναι και το ζήτημα με 
το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, είτε από τις 
ίδιες τις κυβερνήσεις είτε από την κοινωνία των πολιτών, αλλά θεωρώ 
ότι είναι πιο αποτελεσματικό όταν το κάνουν οι νέοι και συνεργάζονται 
μεταξύ τους. 

Emily O’Reilly,  
Eυρωπαία Διαμεσολαβήτρια

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ:  
Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη ευρώπη 

 53. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
         ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ  
         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  
         ΕΚΛΟΓΕΣ 

Kenny

Η ΕΕ θα πρέπει να συντονίζει εκστρατείες 
από κοινού με ιδιωτικές εταιρείες για να κάνει 
την πολιτική περισσότερο ελκυστική. Για 
παράδειγμα, κατά τις εκλογές του 2017 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, εστάλησαν ανακοινώσεις 
από την Uber με το μήνυμα, “Μην μένεις 
επιβάτης σε όσα συμβαίνουν στη ζωή σου. 
Ψήφισε τώρα.” 38

Πολλοί είτε δεν γνωρίζουν σχετικά με την 
εκλογική διαδικασία είτε επιλέγουν να μην 
ασχοληθούν καθόλου με την πολιτική. Το 
να λαμβάνουν απλές υπενθυμίσεις από την 
αγαπημένη τους εφαρμογή κατά τη διάρκεια 
μιας συγκεκριμένης ημέρας θα μπορούσε 
να έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά την 
προσέλευση των ψηφοφόρων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στη 
μοναδική θέση να χρησιμοποιεί τη φήμη του 
για να διεξαγάγει συνομιλίες με οργανώσεις που 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση 
των εκλογών. Ενθαρρύνοντας μια συνεργατική 
προσέγγιση στις εκλογές, η ψήφος λαμβάνει 
καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα αντί για μια 
δράση που πραγματοποιείται σε απομόνωση.

38 Birmingham Live, “Local elections 2018: Uber offering free rides 
to ensure wheelchair users can vote” (Τοπικές εκλογές 2018: η Uber 
προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων 
προκειμένου να πάνε να ψηφίσουν)
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/local-elections-
2018-uber-offering-14604401 
https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-
election-day-promo-code (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι αξίες αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κόλλα που 
ενώνει όλους τους ευρωπαίους πολίτες ανά την ήπειρο. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη 
ότι τα διάφορα μέλη της ΕΕ ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες και έχουν βιώσει ιστορικά συμβάντα, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
με διαφορετικό τρόπο. Τώρα διαμορφώνουν από κοινού την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η ΕΕ 
υπογραμμίζει έξι σημεία στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που πρέπει να γίνουν 
σεβαστά και να εφαρμοστούν από όλα τα κράτη μέλη: τον σεβασμό για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, τα δικαιώματα του πολίτη και τη 
δικαιοσύνη. 

Οι αξίες αυτές αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και του τι σημαίνει να είναι κανείς Ευρωπαίος. Αν τις αγνοήσουμε θα 
είναι σαν να γυρνάμε την πλάτη στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές. 

Με την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, η ένταξη έχει μετατραπεί σε σημαντική πρόκληση για την κοινωνία μας. Το ζήτημα αυτό 
είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο και έχει οδηγήσει σε διαφωνία μεταξύ των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη· πολλοί υποστηρίζουν 
την ένταξη των προσφύγων, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ του κλεισίματος των συνόρων.

Η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη απαιτεί συμμετοχή. Είναι ίσως δύσκολο να περιγραφεί τι σημαίνει να είναι κανείς Ευρωπαίος – 
αλλά η προάσπιση των αξιών του αποτελεί το πρώτο καίριο βήμα.

 54. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ  
         ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ  
         ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Jan 

Οι πολιτικές ομάδες στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα με τους εθνικούς ομολόγους 
τους και να συγχρονίζουν τις ιδέες τους – αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης ανθρώπους από διάφορες κοινότητες, ώστε 
να δημιουργηθεί μια προσέγγιση στην ευρωπαϊκή πολιτική που θα 
ξεκινά από το επίπεδο της τοπικής κοινότητας. Οι πολιτικοί πρέπει 
να διοργανώνουν εκδηλώσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες και να 
ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαίων πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τους ανθρώπους να 
καταλάβουν ότι έχει κάτι να προσφέρει σε όλους. Μόνον έτσι θα 
λάβουν οι άνθρωποι σοβαρά υπόψη τους την Ένωση και τα θεσμικά 
της όργανα και θα συμμετάσχουν στις εργασίες τους. Σήμερα, η ΕΕ 
μοιάζει απομακρυσμένη από τους πολίτες και, ως εκ τούτου, πολλοί 
νιώθουν ότι δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες τους. 

Χρειαζόμαστε αποκεντρωμένες κομματικές ομάδες σε τοπικό 
επίπεδο που θα ενημερώνουν τις πολιτικές ομάδες στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να 
θεσπιστούν πραγματικά πανευρωπαϊκές πολιτικές που θα σέβονται 
αυτή την πολυφωνία των απόψεων. 

 55. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  
         ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Andreas  

Οι άνθρωποι αισθάνονται συχνά ότι η φωνή 
τους δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτός είναι 
ένας από τους βασικούς λόγους που ωθούν 
τους νέους να γυρνούν την πλάτη στις εκλογές 
της ΕΕ. 

Συνεπώς, για να αντιμετωπιστεί αυτό 
το δημοκρατικό έλλειμμα, πρέπει να 
δημιουργήσουμε μηχανισμούς άμεσης 
δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε από έναν υπάρχοντα μηχανισμό, 
όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, και 
να τον βελτιώσουμε, καθιστώντας τον νομικά 
δεσμευτικό στο εσωτερικό της ΕΕ. Ο μηχανισμός 
των δημοψηφισμάτων στην Ελβετία, 
που ακολουθεί παρόμοια διαδικασία, θα 
αποτελούσε ένα καλό πρότυπο. Το Δικαστήριο 
της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει δικαστική εξουσία 
προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα 
της διαδικασίας. Σε θεμελιώδη ζητήματα που 
αφορούν την ΕΕ πρέπει να υπάρχει τρόπος 
διοργάνωσης ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος 
μέσω της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Το πραγματικό νόημα της δημοκρατίας 
έγκειται στη βούληση του λαού (δήμος). Ως εκ 
τούτου, κατά την άποψή μου, εάν σεβαστούμε 
τη βούληση των ανθρώπων, οι άνθρωποι θα 
σεβαστούν την πολιτική ένωση. Μόνον υπό 
αυτές τις προϋποθέσεις θα συμμετάσχουν 
όντως οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
κοινές υποθέσεις της Ευρώπης.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πώς ήταν η εμπειρία σας στην ΕΥΕ;

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ: Η συμμετοχή στην ΕΥΕ και η παρουσίαση στο 
Κοινοβούλιο ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των μαθητών που 
κέρδισαν πολλά καθώς ανοίχτηκαν και γνώρισαν νέους ανθρώπους 
από ολόκληρη την Ευρώπη. Εργάστηκαν ως ομάδα παρουσιάζοντας 
αυτό που προετοίμαζαν επί αρκετούς μήνες. Οι μαθητές ήθελαν να 
μοιραστούν το μήνυμα της ενότητας, καθώς μόνο ενωμένοι μπορούμε 
να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Η μέση ηλικία των μαθητών είναι 
τα 16-17 έτη. Μοιράστηκαν την ενέργειά τους με τους ανθρώπους που 
παρακολούθησαν την παρουσίασή τους στην ΕΥΕ.

ΣΙΜΩΝΑ: Συμμετείχαμε σε κάτι ευρωπαϊκό και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό. Το αγαπημένο μου σημείο ήταν όταν μπήκαμε στο 
ημικύκλιο, συναντήσαμε ανθρώπους από διάφορες χώρες και γίναμε 
μάρτυρες διαφόρων πολιτισμών. Η εμπειρία αυτή με εντυπωσίασε 
βαθιά και ενίσχυσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την Ευρώπη.

ΜΑΙΡΗ: Όλοι στην ΕΥΕ είχαν καταπληκτική ενέργεια. Θα μοιραστώ 
την εμπειρία αυτή με τους φίλους μου στην πατρίδα και θα τους 
ενθαρρύνω να συμμετάσχουν στην επόμενη ΕΥΕ. Εδώ έμαθα ότι όταν 
είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Η συμμετοχή μου στην ΕΥΕ ήταν και η πρώτη φορά που 
ταξίδεψα εκτός Κύπρου και απόλαυσα κάθε στιγμή. Το Στρασβούργο 
είναι υπέροχο και απόλαυσα πραγματικά την εμπειρία από τη στιγμή 
που μπήκα στο αεροπλάνο. Θα περάσω στους φίλους μου το μήνυμα 
ότι είναι ωραία να αποτελείς μέρος της Ευρώπης διότι υπάρχουν 
τόσες διαφορετικές κουλτούρες με διαφορετικές κουζίνες, γλώσσες 
και τρόπους ζωής. Αυτή η πολυμορφία μας δείχνει ότι υπάρχει ακόμα 
ελπίδα για την Ευρώπη.

 
Χριστιάνα Πετράκη 

(καθηγήτρια στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή της Πόλης Χρυσοχούς, 
στην Κύπρο) και οι μαθητές της (Σιμώνα Μπορτέα, Μαίρη 

Φουρνίδου και Μαρίνος)

 56. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ  
         ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Andrea

Η ιδέα μου είναι να προωθηθεί η διδασκαλία 
των κλασικών γλωσσών, όπως τα αρχαία 
ελληνικά και τα λατινικά, και της ιστορίας, ως 
μέσο για τη μεγαλύτερη σύνδεση των πολιτών 
με την ιστορία της Ευρώπης. 

Ακούμε πολλά για τα όσα μας ενώνουν ως 
Ευρωπαίους, καθώς και για το ότι πρέπει να 
δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
ωστόσο αυτές οι κλασικές γλώσσες που 
βοήθησαν να διαμορφωθεί σημαντικό μέρος 
των αξιών που σεβόμαστε σήμερα στην 
Ευρώπη περιγράφονται συχνά ως “νεκρές 
γλώσσες”.

Η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει τη διδασκαλία 
των γλωσσών αυτών και της ιστορίας μέσω 
εξωσχολικών ομάδων νέων και ενδεχομένως 
να χορηγήσει δημόσιες εκδηλώσεις που θα 
περιστρέφονται γύρω από τα θέματα αυτά, 
οι οποίες θα μπορούσαν να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των νέων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

 57. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
         ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ  
         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
         ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ  
         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ 

Guillemette 

Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες 
να συνδέσει τους πρόσφυγες που διαθέτουν 
επαγγελματικά προσόντα με τον τομέα της 
εκπαίδευσης ούτως ώστε να φέρει σε επαφή 
κατηρτισμένα άτομα με φιλικούς προς τους 
πρόσφυγες οργανισμούς.

Επί του παρόντος, η πρωτοβουλία 
Science4refugees αποτελεί μια δυνατότητα 
αντιστοίχισης προσφύγων με επιστημονικό 
υπόβαθρο με οργανισμούς που χρειάζονται νέο 
προσωπικό. Αυτό γίνεται μέσω της δικτυακής 
πύλης EURAXEES που παρέχει πληροφόρηση 
και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ερευνητές 
που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 
τους στην Ευρώπη.

Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί 
και στον εκπαιδευτικό τομέα, καλύπτοντας κενά 
σε διάφορους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
ρόλους, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, 
πανεπιστημίων, ακόμα και επιχειρήσεων.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ:  
Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη ευρώπη 
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 59. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕ  
         ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ  
         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει ένα σύστημα που θα παρέχει στους 
νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών μια κάρτα, με την οποία θα έχουν 
έκπτωση κατά την είσοδό τους σε ορισμένους χώρους πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και θέατρα.

Πρόσφατη απόφαση για τη δημιουργία μιας δωρεάν κάρτας 
Interrail για ορισμένους νεαρούς Ευρωπαίους σημείωσε επιτυχία, 
αλλά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνεχιστούν. Όταν 
ταξιδεύουν, οι νέοι επιθυμούν συχνά να βλέπουν τα αξιοθέατα 
των πόλεων που επισκέπτονται, ωστόσο το κόστος μπορεί να 
λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Χρηματοδοτώντας μια κάρτα που θα παρέχει έκπτωση, η ΕΕ θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει απτά οφέλη για τους νέους που επιθυμούν 
να ταξιδέψουν και να βιώσουν περισσότερα από τα όσα έχει να τους 
προσφέρει η Ευρώπη.

 58. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
         ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Η ιδέα μου είναι να εισαχθεί η εκπαίδευση στον τομέα της πολιτικής 
σε όλα τα σχολεία της ΕΕ. Παρότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί τομέα 
αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να ασκήσει 
πίεση στα κράτη μέλη ώστε να βελτιώσουν την εκπαίδευση στον 
τομέα της πολιτικής. Θα μπορούσε να προστεθεί νέο μάθημα 
στο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο την 
πολιτική, αλλά και την ιστορία και τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Στα σχολεία παρατηρείται σημαντική έλλειψη εκπαίδευσης στον 
τομέα της πολιτικής· οι νέοι δεν λαμβάνουν παρά περιορισμένες 
γνώσεις στον τομέα αυτό και το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει 
να βελτιώσει την κατάσταση ώστε οι μαθητές να κατανοούν τον 
σύνθετο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους με 
τους οποίους βελτιώνει τη ζωή μας. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σε συνεργασία με εφημερίδες ή 
άλλους δημοσιογραφικούς διαύλους. Για παράδειγμα, παρέχοντας 
δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες στα σχολεία που 
προσφέρουν μαθήματα πολιτικής εκπαίδευσης.

 60. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  
         ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  
         ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

John  

Η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προωθήσει και να συντονίσει μια 
πρωτοβουλία διακινούμενων διευθυντών 
σχολείων, στο πλαίσιο της οποίας οι διευθυντές 
θα συνεργάζονται με κυβερνήσεις, σχολεία και 
ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο από 
ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή θα 
εξασφαλίσει νέες ιδέες που θα προέρχονται 
από νεανικές φωνές, δεδομένου ότι τα 
εργαστήρια και οι συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης θα διοργανώνονται από τους 
διευθυντές των σχολείων. Τα εργαστήρια θα 
έχουν σκοπό την εις βάθος εξέταση ζητημάτων 
που θα εστιάζουν στο μέλλον της Ευρώπης 
μεταξύ νεαρών ηγετών, μαθητών, φορέων 
διαχείρισης επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. 
Τις συζητήσεις θα μπορούν να συντονίζουν 
βουλευτές του ΕΚ, εμπειρογνώμονες ή φορείς 
καθοριστικοί για τη λήψη των αποφάσεων από 
την Ευρώπη και εκτός αυτής.

Οι διακινούμενοι διευθυντές των σχολείων θα 
μπορούν να υλοποιούν έργα που έχει κριθεί 
από τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία 
ότι βελτιώνουν την πολιτική συμμετοχή και θα 
μπορούν να περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση 
είκοσι συγκεκριμένων έργων. Οι νέοι που 
θα συμμετέχουν σε αυτά τα εργαστήρια 
θα μπορούν στη συνέχεια να εργάζονται 
εθελοντικά πάνω στα εν λόγω έργα για ένα έτος. 
Αυτό θα βοηθήσει στην προώθηση της ενεργού 
ιδιότητας του πολίτη και στη συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα ζητήματα.
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  
 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

Το Μέλλον της Ευρώπης κυριαρχεί σε όλες τις συζητήσεις και τις περισσότερες φορές οι νέοι βρίσκονται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ηγετών μας. Πρόκειται για κενές δηλώσεις ή για μια πραγματική δέσμευση για 
συνεργασία με τη νεολαία προκειμένου να οικοδομήσουμε το μέλλον της Ένωσής μας; Για να δημιουργηθεί μια 
περισσότερο ενωμένη, ευημερούσα, δημοκρατική και βιώσιμη Ευρώπη, η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, οι νέοι και οι οργανώσεις τους πρέπει να αποτελέσουν μέρος του διαλόγου 
και των αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι φωνές 
εκατομμυρίων νέων ανθρώπων θα ακουστούν και θα διαμορφώσουν τη σημερινή και την αυριανή Ευρώπη.

Δύο διαδικασίες διαμορφώνουν επί του παρόντος το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
ΕΕ και η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης. Αν και πολλές από 
τις επιπτώσεις των διαδικασιών αυτών παραμένουν άγνωστες, 
αμφότερες οι διαδικασίες και τα συστατικά τους μέρη εξετάσθηκαν 
εις βάθος στο πλαίσιο του YO!Fest και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για 
τη Νεολαία του 2018.

Το κοινό τους σημείο είναι ο καίριος ρόλος που θα πρέπει να 
διαδραματίσουν οι νέοι και τα περιθώρια που θα πρέπει να δοθούν 
για τη συμμετοχή αυτών. Η μακροχρόνια εκστρατεία του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Νεότητας, με τίτλο #YouthUp, που ζητεί μια πολιτική σκηνή 
με λιγότερους αποκλεισμούς των νέων, επισημαίνει τη σημασία της 
φωνής των νέων σε αμφότερες τις διαπραγματεύσεις.

Κατά τις συζητήσεις σχετικά με το Brexit, οι νέοι ήταν και συνεχίζουν 
να είναι η γενιά που υποστήριξε περισσότερο την παραμονή στην 
ΕΕ. Δεν υπήρξαν καθόλου απαθείς κατά την έκφραση των απόψεών 
τους, καθώς συμμετείχαν σε μια άμεση πολιτική δράση, όντας στην 
αιχμή του δόρατος και εκπροσωπούμενοι από τεράστιο αριθμό για 
το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνεπώς, είναι σαφές ότι οι φωνές των νέων 
του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να ακουστούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων. Οι νέοι είναι πολιτικά όντα και ενδιαφέρονται 
– απλώς απορρίπτουν δομές που θεωρούν αποτυχημένες. Ως 
εκ τούτου, όταν αξιολογούμε τη συμμετοχή των νέων πρέπει να 
κοιτάξουμε πέραν των απλών αριθμών προσέλευσης: υπάρχει 
πρόβλημα με τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, αλλά σχετίζεται 
αποκλειστικά με τις θεσμικές πολιτικές. 

Οι νέοι θέλουν να ακουστεί η φωνή τους στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, όπως έχει ξεκαθαριστεί από το Βρετανικό 
Συμβούλιο Νέων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας. Οι συνέπειες 
του Brexit, τόσο οι πολιτικές όσο και οι κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές, ενδέχεται να βλάψουν τους νέους, ενδεχομένως 
περισσότερο από ό,τι τις μεγαλύτερες γενιές. Όπως επισημάνθηκε 
στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεότητας για τους Νέους και 
το Brexit καθώς και από συμμετέχοντες στο YO!Fest και στην ΕΥΕ 2018, 
προτεραιότητες όπως η προστασία των δικαιωμάτων και η πρόσβαση 
των νέων στις ευκαιρίες που τους παρέχει η ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 
Erasmus, πρέπει να συνεχιστούν. Για να εξασφαλισθεί αυτό, ο ρόλος 
των νέων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είναι καίριος. 

Οι συμμετέχοντες στο YO!Fest και στην ΕΥΕ  2018 υπέδειξαν επίσης 
την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως 
βασικό τομέα που γεννά ανησυχίες κατά τις διαπραγματεύσεις για 

το Brexit. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
θα εγκαταλείψει την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο 
ενδέχεται να πάψει να αποτελεί υπογράφον 
κράτος του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
παραμείνει υπογράφον κράτος της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η 
συμμετοχή του σε αυτή πρέπει να προστατευτεί, 
και ενδεχομένως να επεκταθεί προκειμένου να 
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προστασία των 
δικαιωμάτων των νέων, όπως περιγράφεται στο 
Έγγραφο Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Νεότητας για την Ισότητα και την Απαγόρευση 
των Διακρίσεων, και επισημάνθηκε ιδιαιτέρως 
από τους συμμετέχοντες στο YO!Fest και την 
ΕΥΕ  2018. Αυτός είναι ένας δεύτερος βασικός 
τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για τους 
νέους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για 
το Brexit.

Η δεύτερη διαδικασία είναι ασφαλώς η 
συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης. Αν και 
η φωνή των νέων έχει καίρια σημασία κατά τις 
συζητήσεις για το Brexit, η ουσία του τι συνιστά 
δημοκρατική συμμετοχή και του τρόπου με τον 
οποίο θα πρέπει να εντάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
νέες μορφές στην αρχιτεκτονική της έχει άμεση 
σχέση με τις συζητήσεις σχετικά με το Μέλλον 
της Ευρώπης. 

Το ζήτημα της δημοκρατίας διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο στη συζήτηση αυτή. 
Δημοκρατία, ασφαλώς, δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς σημαντική συμμετοχή από όλους τους 
τομείς της κοινωνίας. Ιδίως στη σημερινή εποχή, 
οι νέοι θεωρούν ότι η πολιτική συμμετοχή δεν 
περιορίζεται στην ψήφο αλλά περιλαμβάνει 
πολλές εναλλακτικές μορφές συμμετοχής, όπως 
οι διαμαρτυρίες και οι δημοσκοπήσεις: πρόκειται 
για μεταβαλλόμενες μορφές δημοκρατίας. Αυτό 
ισχύει ιδίως για τη σημερινή γενιά νέων: εάν δεν 
αναγνωρίσουν και δεν προσαρμοστούν στις 
μεταβαλλόμενες μεθόδους και αντιλήψεις τους, 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά όργανα κινδυνεύουν 



Έκθεση για το ΕΥΕ2018           54

να απομακρυνθούν ολοένα περισσότερο από τους νεαρούς πολίτες 
και να θεωρηθούν αναχρονιστικά. Ως απάντηση, η συζήτηση για το 
Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να εξετάσει τρόπους για να γεφυρώσει 
το χάσμα μεταξύ των νέων και των πολιτικών θεσμικών οργάνων, 
διασφαλίζοντας ότι η δημιουργικότητα και το δυναμικό τους θα 
συμβάλουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 

Αυτό εκφράζεται από πολλές από τις ιδέες που προτάθηκαν στο 
πλαίσιο του YO!Fest και της EYE 2018. Προτάθηκε από συμμετέχοντες 
να μειωθεί το όριο ηλικίας ψήφου στα 16 έτη, όπως είχε προτείνει το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας το 2006. Η μείωση του ορίου ηλικίας 
ψήφου στα 16 έτη έχει αποδεδειγμένα σαφή θετικό αντίκτυπο στη 
συμμετοχή και στις γνώσεις των νέων σχετικά με την πολιτική. Πολλές 
χώρες έχουν ακολουθήσει ήδη αυτή την οδό, όπως η Αυστρία, η 
Μάλτα ή η Εσθονία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε το αίτημα 
αυτό το 2015, όταν ζήτησε να μειωθεί το όριο ηλικίας ψήφου στα 16 
έτη στις εκλογικές νομοθεσίες των κρατών μελών. 

Μελέτες δείχνουν ότι όταν οι νέοι ξεκινούν νωρίτερα να συμμετέχουν 
στη δημοκρατική και την πολιτική ζωή μέσω της ψήφου τους, 
συνεχίζουν να συμμετέχουν περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους. Συμπληρωματικά προς την ιδέα αυτή, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Νεότητας όσο και οι συμμετέχοντες στο YO!Fest και στην 
EYE  2018 τάσσονται υπέρ της παροχής εκπαίδευσης σε θέματα 
αγωγής του πολίτη σε όλα τα σχολεία, ώστε οι νεαροί ψηφοφόροι να 
έχουν γνώση όταν ψηφίζουν. Σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη 
αγωγή του πολίτη, η χαμηλότερη ηλικία ψήφου διευκολύνει την 
εξοικείωση με τη συμμετοχή στις εκλογές, ενώ οι νέοι είναι ακόμα 
μαθητές και συχνά ζουν στην πατρική στέγη, με αποτέλεσμα τη 
διά βίου ενίσχυση των ποσοστών συμμετοχής. Χωρίς αυτή την 

εκπαίδευση, οι νέοι ηλικίας 16 και 17 ετών 
θα βρεθούν στις επόμενες τοπικές, εθνικές ή 
ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς πρότερη γνώση του 
συστήματος και του τρόπου λειτουργίας του. 
Επομένως, η μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 
έτη και η εκπαίδευση σε θέματα αγωγής του 
πολίτη πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα για 
να προωθήσουν τη δημοκρατία. 

Αυτές οι προτάσεις σχετικά με τρόπους 
αντιμετώπισης των δημοκρατικών ελλείψεων 
και του αντίκτυπου αυτών στους νέους μέσω 
των διαδικασιών του Brexit και της συζήτησης 
για το Μέλλον της Ευρώπης δεν είναι οι μόνες· 
οι συζητήσεις στο πλαίσιο του YO!Fest και της 
EYE 2018 καθώς και η ευρύτερη εκστρατεία 
#YouthUp προβλέπουν συγκεκριμένες, 
αποτελεσματικές αλλαγές που θα βοηθήσουν 
την επιστροφή των νέους στα εκλογικά 
πράγματα· πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων κατά την προεκλογική εκστρατεία 
του ερχόμενου έτους για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές. Εναπόκειται στους υπεύθυνους λήψης 
των αποφάσεων και στους πολιτικούς ηγέτες να 
ακούσουν, να συμμετάσχουν και να υποδεχτούν 
μεγαλύτερες, ευρύτερες αλλαγές – εάν θέλουν 
να αντιστρέψουν την τάση της απομάκρυνσης 
των πολιτικών θεσμών από τους νεαρούς 
πολίτες. 



55

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  
 Μένουμε ζωντανοί σε ταραγμένους καιρούς
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Στην Ευρώπη, οι έννοιες ειρήνη και ασφάλεια φέρνουν στο μυαλό ιστορικούς 
συνειρμούς εξοπλιστικού ανταγωνισμού και συγκρούσεων· ειρήνη μέσω 
φόβου· και σταθερότητα μέσω ισχύος. Στο σύγχρονο πλαίσιο, η ειρήνη και 
η ασφάλεια επιτυγχάνονται μέσω διπλωματίας, συμμόρφωσης με το διεθνές 
κράτος δικαίου και τήρησης ενός χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, 
προσαρμόζεται η σύγχρονη κοινή αντίληψη περί ασφάλειας στους νέους 
κινδύνους που αναδύονται; Επαρκούν οι προσεγγίσεις μας όσον αφορά την 
ασφάλεια για να χειριστούμε τους σημερινούς κινδύνους;

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής ασφαλείας ως 
απάντηση στα τεχνολογικά και κοινωνιολογικά επιτεύγματα, διάφορα τμήματα 
της κοινωνίας και διάφοροι εμπειρογνώμονες πρέπει να έχουν το περιθώριο να 
συμμετάσχουν σε ουσιαστικές συζητήσεις. Ως οι βασικοί ενδιαφερόμενοι για 
το μέλλον και ως ένα δημογραφικό τμήμα που αντιμετωπίζει εμπόδια κατά την 
πρόσβαση στην πολιτική διαδικασία, οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν στήριξη και 
να έχουν μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να συζητούν αυτά τα καίριας 
σημασίας ζητήματα. Η ΕΥΕ  2018 σηματοδοτεί το σημείο αφετηρίας. Οι νέοι 
επιδιώκουν την ειρήνη και την ασφάλεια.

Αν και δεν υπήρξε αναγκαία ομοφωνία, ήταν εμφανείς κάποιες κοινές θεματικές: 
οι συμμετέχοντες ήταν δυσαρεστημένοι με τη μειωμένη πρόσβαση που έχουν οι 
νέοι στην πολιτική διαδικασία και ζητούσαν κινήματα μεταρρύθμισης, ειρήνης και 
ασφάλειας. Η αγανάκτηση αυτή πλαισιώνεται από την τρωτότητα και τη συχνή 
εκμετάλλευση των νέων, με περισσότερους από 600.000.000 νέους να ζουν σε 
ζώνες ενόπλων συγκρούσεων και σε ευάλωτες επικράτειες ανά τον κόσμο.

Βασικό αίτημα των νέων είναι να ενδυναμωθούν ως παράγοντες δημοκρατικής 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επίτευξη 
ειρήνης και πρόληψη της περιθωριοποίησης, του εξτρεμισμού και των 
συγκρούσεων.

Με τους συμμετέχοντες να προέρχονται από διάφορα υπόβαθρα, στην εκδήλωση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις αναφορικά με την ασφάλεια και τον κίνδυνο. 
Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, υπάρχουν κοινοί προβληματισμοί και οι 
συζητήσεις κατέληξαν σε πολλές περιπτώσεις σε κοινές και πρακτικές προτάσεις. 
Αυτές οι οπτικές και οι ιδέες θα προετοιμάσουν το έδαφος για τα επόμενα βήματά 
μας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Ωστόσο, εν προκειμένω, είναι ανάγκη να ακουστούν οι φωνές που δεν μπόρεσαν 
να ακουστούν στην ΕΥΕ και να αναγνωριστεί το προνόμιο της σχετικής ασφάλειας 
που επέτρεψε στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση 
και να τροφοδοτήσουν με στοιχεία την έκθεση.  Δυστυχώς, οι μη  ευρωπαϊκές 
περιφερειακές και παγκόσμιες οπτικές υποεκπροσωπούνταν. Ωστόσο, ο δρόμος 
προς την ειρήνη και την ασφάλεια πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από 
όλες τις ηπείρους, με διαφορετικές εμπειρίες, δεδομένου ότι η ασφάλεια αποτελεί 
ζήτημα που αφορά ολόκληρο τον πλανήτη. Ως εκ τούτου, η παρούσα θεματική 
ενότητα εστιάζει ιδιαίτερα στις προσπάθειες των υπερεθνικών και διεθνών 
οργανισμών για διεθνή συνεργασία με σκοπό την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας 
και, ιδίως, στον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ως μέσα εξασφάλισης μιας ειρηνικής και ασφαλούς κοινωνίας, οι συνθήκες και οι νόμοι 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα προάγουν την ασφάλεια και την ανάπτυξη των 
ανθρώπων παντού. Οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας πρέπει να 
αναγνωρίζουν την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στη συνέχιση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων αυτών μέσω συμμόρφωσης με τους ισχύοντες χάρτες που τα προασπίζονται.

Ένα μέσο για να επιτευχθεί αυτό είναι να ιδωθούν οι απειλές για την ασφάλεια μέσα από το πρίσμα του δικαιώματος που 
παραβιάζουν. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα προβληθούν οι κρατικές αποτυχίες και ότι οι φορείς λήψης των αποφάσεων θα 
ενθαρρυνθούν να θέσουν το δικαίωμα στην ασφάλεια σε πρώτη και γνήσια προτεραιότητα. Η προστασία και η ασφάλεια δεν 
πρέπει να θεωρούνται χωριστές από την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα δικαιώματα 
θα διασφαλίσει ότι η ασφάλεια υλοποιείται στην πράξη και ότι βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι συζητήσεις αυτές βασίζονται στις νομικές υποχρεώσεις απέναντι σε εκείνους των οποίων η ασφάλεια και η προστασία 
απειλούνται. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα υποενότητα θα εξετάσουμε με κριτικό βλέμμα το κράτος δικαίου και θα θέσουμε 
υπό αυστηρό έλεγχο τις ισχύουσες πολιτικές για την ασφάλεια. Οι ιδέες συνοδεύονται επίσης από λύσεις σχετικά με τρόπους με 
τους οποίους το κράτος δικαίου θα μπορέσει να αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη μιας ειρηνικής και ασφαλούς κοινωνίας.

 61. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  
         2250 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
         ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 
Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Το ψήφισμα 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ αποτελεί το πρώτο ψήφισμα που αναγνωρίζει 
τον ρόλο των νέων στην κοινωνία και στηρίζει τους 
νέους και τις οργανώσεις νέων ως σημαντικούς 
εταίρους στην προσπάθεια καταπολέμησης των 
συγκρούσεων και του βίαιου εξτρεμισμού. Η οδηγία 
είναι η πρώτη που αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ 
νέων, ειρήνης και ασφάλειας και δίνει έμφαση στην 
επίλυση των συγκρούσεων και τις ειρηνευτικές 
προσπάθειες από νέους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε 
ότι το ψήφισμα αυτό δεν θα συναντήσει εμπόδια 
κατά τη φάση της εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, 
οι νέοι καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο πρωτοπόρου όσον 
αφορά την εφαρμογή του ψηφίσματος 2250.

Πρέπει να καταρτιστούν εθνικά σχέδια εφαρμογής 
προκειμένου να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά 
αυτό το πλαίσιο και να βασιστεί στη συνέχεια 
στη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σε όλα τα επίπεδα. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει 
να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής 
του εν λόγω ψηφίσματος, με εσωτερικούς δείκτες 
υποβολής εκθέσεων της ΕΕ και εσωτερικούς 
μηχανισμούς παρακολούθησης. Επιπλέον, για την 
εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού θα πρέπει να 
υπάρξει ο ίδιος βαθμός συνεργασίας που έχουν 
αποδείξει τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
ότι είναι σε θέση να επιτύχουν.

Πρέπει να διασφαλισθεί η διυπουργική προσέγγιση 
στην εφαρμογή του εν λόγω ψηφίσματος και 
να ενθαρρυνθεί η συνεργασία σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή πρέπει 
να διευκολύνει τις κοινές προσπάθειες μεταξύ 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του 
κράτους, διασφαλίζοντας έτσι την ουσιαστική 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Προκειμένου 
να αποτελέσουν ισότιμους εταίρους και να κάνουν 
χρήση των ειδικών δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αυτής, οι οργανώσεις νέων 
χρειάζονται χρηματοδότηση και στήριξη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους εντός αυτού του πλαισίου.

 62. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  
         ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  
         ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

Joanna 

Η ΕΕ πρέπει να αρχίσει να θέτει στο προσκήνιο τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της 
συμμετοχής της σε διεθνείς επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το κράτος είναι ο κατεξοχήν φορέας που είναι υπεύθυνος 
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, το 
σύνολο των δημόσιων εξουσιών ασκείται με υποχρεωτική τήρηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών. Ωστόσο, οι απαντήσεις στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα όφειλαν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές 
στην περίπτωση των νομικών μηχανισμών που έχουν διαμορφωθεί για τους κρατικούς 
επενδυτές. 

Η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών και μεταβαίνει προς ένα 
σύστημα πολυμερών επενδυτικών δικαστηρίων. Τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν 
στο πλαίσιο αυτού του νέου συστήματος είναι κατά πόσον θα επιτρέπει στους επενδυτές 
να υποβάλλουν αξιώσεις σε βάρος κρατών, αλλά θα εμποδίζει τρίτους να υποβάλλουν 
αξιώσεις σε βάρος επενδυτών. Θα υποχρεώνει και τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο περιβάλλον;

Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα των πολυμερών επενδυτικών 
δικαστηρίων δεν θα αποθαρρύνει τους επενδυτές από το να προσεγγίσουν την ΕΕ. Από 
την άποψη αυτή, η ΕΕ θα πρέπει να είναι ουδέτερη και δίκαιη, αλλά θα πρέπει επίσης 
να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διαπραγμάτευση τέτοιου είδους 
συμφωνιών.

Η ΕΕ πρέπει να αρχίσει να θέτει στο προσκήνιο τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της 
συμμετοχής της σε διεθνείς επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το κράτος είναι ο κατεξοχήν φορέας που είναι υπεύθυνος 
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, το 
σύνολο των δημόσιων εξουσιών ασκείται με υποχρεωτική τήρηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, τα εθνικά δικαστήρια είναι 
κάποιες φορές αναποτελεσματικά, απρόβλεπτα και ευάλωτα αναφορικά με την απόκρισή 
τους σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές στην 
περίπτωση των νομικών μηχανισμών που έχουν διαμορφωθεί από και για τους κρατικούς 
επενδυτές. Η Ευρώπη έχει ανταποκριθεί στις πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
μεταβαίνει προς ένα σύστημα πολυμερών επενδυτικών δικαστηρίων. Η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει ότι αυτό το νέο δικαστήριο θα προστατεύει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των 
επενδυτών με αποδοτικό και ουδέτερο τρόπο. Ωστόσο, τίθεται ερωτήματα: θα επιτρέπει 
μόνο στους επενδυτές να υποβάλλουν αξιώσεις σε βάρος κρατών, εμποδίζοντας τρίτους 
να υποβάλλουν αξιώσεις σε βάρος επενδυτών;  Θα υποχρεώνει και τις επιχειρήσεις 
να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο 
περιβάλλον;

Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι το δικαστήριο αυτό δεν θα αποθαρρύνει τους 
επενδυτές από το να προσεγγίσουν την ΕΕ. Υπό αυτή την έννοια, η ΕΕ θα πρέπει να είναι 
ουδέτερη και δίκαιη, αλλά θα πρέπει επίσης να διέπεται από νόμους που θα επιδιώκουν 
την προστασία τόσο των επενδυτών όσο και των δημόσιων συμφερόντων.
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 65. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
         ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων 
της ιδιωτικής ζωής, της κατάχρησης των δεδομένων και της 
υπονόμευσης της δημοκρατικής διαδικασίας θα ήταν να 
απομακρυνθούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, από τα χέρια ιδιωτικών κερδοσκοπικών 
οργανισμών και να περάσουν στα αντικειμενικά και υποκείμενα σε 
λογοδοσία χέρια των πολιτών.

Ως νέοι, δύσκολα επιβιώνουμε σήμερα χωρίς κάποια μορφή 
παρουσίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με δεδομένα τα 
κοινωνικά, επαγγελματικά και πρακτικά οφέλη αυτού. Άλλες ζωτικής 
σημασίας υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο 
ή το διαδίκτυο, υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση λόγω του 
καίριου ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, 
οι δικτυακοί τόποι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να 
επανεξετασθούν και να υποβληθούν στην ίδια μορφή κανονιστικής 
ρύθμισης που ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα ηλεκτρικά 
αγαθά και το τηλέφωνο.

Οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τις πλατφόρμες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης έχει αποδειχθεί ότι δεν επιθυμούν να 
προσαρμοστούν ή να αυτορυθμιστούν. Αν και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση, όπως οι 
παραδοσιακές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, π.χ. η παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ύδρευσης και φυσικού αερίου, ζούμε σε έναν ολοένα 
περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και οι ζωές των νέων βασίζονται 
συχνά σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις πλατφόρμες.

 66. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ  
         ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Michel

Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός “Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ασφαλείας”, το οποίο θα απαρτίζεται από 
τους ευρωπαίους υπουργούς Αμύνης και 
θα εξουσιοδοτεί τη χρήση πανευρωπαϊκής 
στρατιωτικής ισχύος.

Μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), η ΕΕ διαθέτει ένα θεσμικό 
όργανο για τις διπλωματικές υπηρεσίες 
της, το οποίο παρέχει βοήθεια στην Ύπατη 
Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφάλειας. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας.

Ένα συμβούλιο ασφαλείας όχι μόνο θα 
συνέβαλε στον συντονισμό των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ, αλλά θα βελτίωνε επίσης τον 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και άλλων παγκόσμιων 
δυνάμεων, διότι θα απλοποιούσε την 
αλληλεπίδραση. Αυτό θα ενίσχυε τον ρόλο 
της ΕΕ ως ενοποιητικού παράγοντα στον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος έχει παραμεληθεί μέχρι 
σήμερα, διότι χρήζει βελτιωμένου επίσημου 
συντονισμού.

 63. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ  
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Nikolaus

Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μια νέας συνθήκης που θα 
διευρύνει τις αρμοδιότητες της ΕΕ, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι 
τα εθνικά σύνορα δεν αποτελούν φραγμό στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η ενοποίηση των δικαστικών 
συστημάτων όλων των κρατών μελών προκειμένου να υπάρξει μια 
ενιαία δικαιοδοσία σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένα πρώτο βήμα αλλά 
μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Αυτή η νέα συνθήκη θα μπορούσε επίσης να αναθέσει μεγαλύτερες 
αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ώστε 
να επιβάλλει την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνει. Σήμερα η 
ΕΥΕΔ αποτελεί το διπλωματικό σώμα της ΕΕ καθώς και το Υπουργείο 
Εξωτερικών και Άμυνάς της. Εάν η ΕΥΕΔ αποκτήσει περισσότερες 
αρμοδιότητες και συνεργαστεί περισσότερο με τις υπηρεσίες 
εξωτερικών υποθέσεων όλων των χωρών, η ΕΕ θα μπορούσε να 
αποτελέσει έναν περισσότερο νομιμοποιημένο παράγοντα στο 
διεθνές σκηνικό.

 64. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ  
         ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ  
         ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ  
         ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟ 
Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου 

Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει μέτρα για την αποφυγή 
του αποκλεισμού και την προώθηση της ένταξης 
ώστε να μπει τέλος στη στροφή ατόμων προς τα 
εξτρεμιστικά ιδεώδη. Ο εξτρεμισμός επηρεάζει 
διάφορες κοινότητες, με τους μετανάστες να 
είναι μία μόνον από αυτές, και βρίσκει συχνά 
έδαφος για να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε 
μορφή αποκλεισμού εκμεταλλεύονται οι 
εξτρεμιστικές ομάδες.

Παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη σε 
κοινωνικές ομάδες που συγκεντρώνουν 
μέλη από όλες τις κοινότητες και δωρεάν 
εκπαίδευση, όπως μαθήματα γλωσσών, άτομα 
που σε διαφορετική περίπτωση θα ένιωθαν 
αποκλεισμένα από την υπόλοιπη κοινωνία 
θα μπορούν αντ’ αυτού να αρχίσουν να 
επικοινωνούν με άλλους. Αυτό θα βοηθήσει 
να αναπτυχθεί κατανόηση και σεβασμός για 
τις διαφορετικές απόψεις και μια μεγαλύτερη 
αίσθηση του ανήκειν.

Θεωρούμε ότι έχει καίρια σημασία να 
διασφαλισθεί ότι η ένταξη των μεταναστών θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα σε 
μια εποχή κατά την οποία οι προϋπολογισμοί 
δέχονται πιέσεις, διότι τα μακροπρόθεσμα 
οφέλη αυτής είναι υπερβολικά σημαντικά για 
να τα αγνοήσουμε.
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 67. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  
         ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
         ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Hannah

Η ένταξη και η ενσωμάτωση αποτελούν καίρια 
στοιχεία για τη δημιουργία μιας κοινωνίας των 
πολιτών. Οι όροι αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη 
σημασία τα τελευταία χρόνια, σε συνέχεια του 
μεγάλου αριθμού των αιτούντων άσυλο που 
φτάνουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό σημείο 
αυτής της συζήτησης είναι το ζήτημα του πώς 
θα χρηματοδοτηθούν προγράμματα και θα 
υποστηριχθούν οι εισερχόμενοι πρόσφυγες.

Οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι μπορούν να 
συντονίζονται από την κοινωνία των πολιτών 
και μια κοινότητα που θα στηρίζεται από 
το κράτος και θα βασίζεται σε ένα δίκτυο 
στήριξης της ένταξης των μεταναστών που 
εισέρχονται στην ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει ΜΚΟ που συνεργάζονται με 
τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και ομάδες 
σε επίπεδο κοινοτήτων για την αξιολόγηση των 
ευάλωτων προσφύγων. Οι ομάδες αυτές θα 
βοηθούν στη συνέχεια τους αιτούντες άσυλο 
και τους ευάλωτους πρόσφυγες να ενταχθούν 
στις τοπικές κοινωνίες.

Το έργο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διότι συνιστά 
εταιρική σχέση μεταξύ ιδιωτικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και κυβερνήσεων 
των κρατών μελών. Η ΕΕ θα μπορούσε να 
μετάσχει ορίζοντας τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
και ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να 
αναπαράγουν τους διαδρόμους αυτούς και να 
ανταλλάξουν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η νεολαία που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
έχει βιώσει ακραίες συγκρούσεις και παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιο είναι το 
μήνυμά σας προς τους νέους στην Ευρώπη 
που απολαμβάνουν ισχυρή δημοκρατία και τη 
θεωρούν δεδομένη;

Είναι τυχεροί που δεν χρειάζεται να περάσουν αυτά που περνούν 
οι άνθρωποι στην πατρίδα μου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
η δημοκρατία είναι εξαιρετικά σημαντικά και οι νέοι πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα βελτιώσουν. Και αυτό 
δεν αφορά μόνο τα προβλήματα που επηρεάζουν την Ευρώπη. Ισχύει 
για ολόκληρο τον κόσμο. Οι νέοι μπορούν να ξεγελαστούν εύκολα από 
τον εξτρεμισμό και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το μέλλον 
μας. Αντί να αποτελούν μέρος της βίας, θα πρέπει να ασχολούνται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ακτιβισμό. Μέσω της εκπαίδευσης 
πρέπει να διαδοθεί μεταξύ των νέων η ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ορισμένες φορές, το 
οικογενειακό υπόβαθρο δεν αρκεί για να μεταδώσει στους νέους 
τη σημασία της ελεύθερης ψήφου και των ατομικών και συλλογικών 
δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
εκπαίδευση. Η δημοκρατία πρέπει να υπερισχύσει και είναι ακριβώς οι 
νέοι που θα πρέπει να έχουν γνώση αυτής και να την υπερασπίζονται 
για να μην τη χάσουν.

Lamiya Aji Bashar,  
κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μένουμε ζωντανοί σε ταραγμένους καιρούς

ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών έχει καίρια σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· 
πρόκειται για έναν χώρο όπου οι κοινότητες θα μπορούν να διαμορφώνουν πολιτική χωρίς 
την επίδραση του εμπορικού κέρδους ή των κρατικών αρχών. Προκειμένου να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της αδικίας που συνεπάγεται η έλλειψη ασφάλειας, η κοινωνία των 
πολιτών πρέπει να ενδυναμωθεί ώστε να συνεργαστεί με τις αρχές και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Χωρίς μια κοινωνία των πολιτών που θα σφύζει από ζωτικότητα σε όλα τα επίπεδα, η δημοκρατία θα παραπαίει και οι φωνές εκείνων 
που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια κατά τη λήψη των αποφάσεων θα συνεχίσουν να μην ακούγονται ενώ οι μειονότητες θα 
βρεθούν σε ευάλωτη θέση. Ως εκ τούτου, οι νέοι που συμμετείχαν στην ΕΥΕ ζήτησαν την προστασία μιας ποικιλόμορφης, ισχυρής και 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών, καθώς έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια και τη διατήρηση της ειρήνης.

Δυστυχώς, το φαινόμενο της μείωσης του περιθωρίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών παρατηρείται ολοένα περισσότερο. 
Παράλληλα με την αύξηση των περιστατικών βίαιης κατάπνιξης των αντιδράσεων τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από εκατό 
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο ενέκριναν νόμους για τον περιορισμό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Οι περιορισμοί αυτοί συνιστούν μια αυταρχική απάντηση στα δημοκρατικά ιδεώδη και πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε αυτή την 
παγκόσμια τάση και αντιστροφή της προς όφελος της δημοκρατίας προκειμένου να παρασχεθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους 
τους πολίτες.

Τα καθεστώτα επιτίθενται ολοένα πιο ευθαρσώς στην κοινωνία των πολιτών και αυτό συνιστά αποτέλεσμα της ανίσχυρης διεθνούς 
απόκρισης σε παλαιότερους περιορισμούς. Η ΕΕ πρέπει τώρα να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο για την προαγωγή της ανάπτυξης και 
της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

 68. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  
         ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Florin

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθεια να 
διευκολύνει τη διαφάνεια και να αυξήσει τη λογοδοσία των 
κρατικών και των υπερεθνικών φορέων έναντι των πολιτών. 
Ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν η δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την ασφάλεια, η οποία θα 
συνέβαλε στην προώθηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας και 
μιας ισχυρής εποπτείας από τους πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή 
θα περιελάμβανε επίσης έναν νόμο που θα εφαρμοζόταν από όλα 
τα κράτη μέλη και θα καθιστούσε υποχρεωτική τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία γης και 
εταιρειών. Αυτό θα βοηθούσε στον αγώνα κατά της διαφθοράς και 
του λαϊκισμού.

Η διαφάνεια θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών 
της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ρουμανία, κάτι τόσο απλό 
όσο το να λάβει κάποιος έναν κατάλογο των εταιρειών που είναι 
καταχωρισμένες στα κρατικά μητρώα συνεπάγεται σημαντική 
οικονομική επιβάρυνση. Αυτό συνιστά τεράστιο εμπόδιο για 
πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών δημοσιογράφων 
που επιχειρούν να αποκαλύψουν τη διαφθορά, καθώς μπορούν να 
εργαστούν μόνο με μεμονωμένες περιπτώσεις. Χωρίς διαφάνεια, 
πλήττεται η λογοδοσία και η διαφθορά θριαμβεύει. Μια βάση 
δεδομένων που φέρει την ονομασία ProZorro και παρακολουθεί 
τις δημόσιες προμήθειες στην Ουκρανία, η οποία κέρδισε βραβείο 
από την Σύμπραξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, θα μπορούσε 
να αποτελέσει πρότυπο για μια τέτοια πανευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων.

 69. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
         ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Coralie 

Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο για την 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
από αθέμιτες κυρώσεις. Οι άνθρωποι πρέπει να 
νιώθουν ασφάλεια να αποκαλύπτουν πληροφορίες 
γνωρίζοντας ότι προστατεύονται από τον νόμο εάν 
προβούν σε αποκαλύψεις κατά της διαφθοράς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει 
δράση υπέρ μιας τέτοιας ενδυνάμωσης.

Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς, μια ετήσια 
κατάταξη των χωρών από τη Διεθνή Διαφάνεια, 
καταδεικνύει ότι μόνον η νομοθεσία δεν αρκεί 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για να 
μπορέσουν οι κοινωνίες να καταπολεμήσουν 
τη διαφθορά, πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
ενθαρρυντικό περιβάλλον, το οποίο θα 
περιλαμβάνει ελευθερία Τύπου και περιθώρια 
δράσης για την κοινωνία των πολιτών.

Η ΕΕ πρέπει να απλοποιήσει τη διαδικασία 
αναφοράς υπονοιών για ενέργειας διαφθοράς, 
να προστατεύσει τους μάρτυρες δημόσιου 
συμφέροντος από τα αντίποινα και να προωθήσει 
δράσεις από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, 
στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθούν 
αξιόπιστες πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, 
η ΕΕ θα αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν τα ανεμπόδιστα μέσα ενημέρωσης 
και η κοινωνία των πολιτών στην αποτελεσματική 
παρακολούθηση και έρευνα.



Έκθεση για το ΕΥΕ2018           60

 70. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
         ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ  
         ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Kelly-Ann

Οι αστυνομικοί θα πρέπει να λάβουν κατάρτιση με σκοπό την 
αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού τους ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τυχόν επιθέσεις μέσω του διαδικτύου στα αρχικά τους 
στάδια. Στη συνέχεια θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή στρατηγικές 
πρόληψης, όπως η προσθήκη των επιθέσεων και των εγκλημάτων 
μέσω του διαδικτύου σε επίσημα έγγραφα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι επιθέσεις και η ρητορική μίσους εναντίον των γυναικών μέσω 
του διαδικτύου, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αποτελούν ζήτημα που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της σημερινής αυξανόμενης ψηφιοποίησης.

Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα επιθέσεων 
μέσω του διαδικτύου από ό,τι οι άνδρες. Η ΕΕ πρέπει να μεσολαβήσει, 
να αναλάβει πρωτοβουλία και να διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με 
τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού. Επίσης, ο ψηφιακός γραμματισμός 
πρέπει να συμπεριληφθεί στα σχολικά προγράμματα, δεδομένου ότι 
οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες διαδραματίζουν καίριο ρόλο κατά την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την προβολή μεθόδων πρόληψης.

Η νομοθεσία θα πρέπει μεν να προέλθει από μεμονωμένα κράτη 
μέλη, αλλά θα μπορούσε να υποβληθεί μια πρόταση, την οποία θα 
μπορούσαν να προσυπογράψουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, ομοίως 
προς τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: τη σύμβαση δηλαδή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

 72. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Ομοίως προς τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια 
Διακήρυξη των Ηλεκτρονικών Δικαιωμάτων θα μπορούσε να 
αποτελέσει κατευθυντήρια οδηγία για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο με 
λιγότερους αποκλεισμούς.

Επί του παρόντος, το διαδίκτυο αποτελεί γκρίζα ζώνη για τις αρχές, με 
τους συνήθεις κανόνες που διέπουν τις περισσότερο παραδοσιακές 
μορφές μέσων ενημέρωσης να μην έχουν την ίδια ισχύ. Η ΕΕ θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη θέση της ως παγκόσμιου προπυργίου 
των φιλελεύθερων και δημοκρατικών δικαιωμάτων για να ασκήσει 
πίεση για την ύπαρξη ενός αξιόπιστου και ασφαλούς διαδικτύου. Μέσω 
της κατάρτισης σχεδίου διακήρυξης των ηλεκτρονικών δικαιωμάτων, 
η ΕΕ θα μπορούσε να λάβει μέτρα για να συμπαραταχθεί με τους 
συμμάχους της και να ξεκινήσει την προσπάθεια καταπολέμησης των 
εχθροπραξιών στον κυβερνοχώρο· σε επίπεδο πολιτών, το σχέδιο 
θα συνεπαγόταν την αναγνώριση σε αυτούς δικαιωμάτων όταν είναι 
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Από πρακτική σκοπιά, το μέτρο αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
τη δημιουργία ενός συστήματος “φωτεινών σηματοδοτών” που 
θα μπορεί να χρησιμοποιείται από ανεξάρτητους αναλυτές για την 
αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πηγών ώστε να είναι ευκολότερος ο 
εντοπισμός ανακριβών ή γνήσια ψευδών ειδήσεων.

Το διαδίκτυο αποτελεί ισχυρό εργαλείο, το οποίο όμως είναι σε θέση 
να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις για την κοινωνία. 
Η ΕΕ θα πρέπει να αντισταθεί και να διασφαλίσει την τήρηση των 
ατομικών δικαιωμάτων.

 71. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  
         ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
         ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Hannah 

Η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τα οικονομικά 
εμπόδια στη συμμετοχή σε επίσημες 
δημοκρατικές διαδικασίες, με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωποι πολλοί νέοι στα πρώτα χρόνια της 
πολιτικής τους σταδιοδρομίας. Θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη στήριξη των 
νεαρών πολιτικών υποψηφίων.

Υπάρχουν πολύ λίγοι νέοι που μπορούν να 
κατέβουν ως υποψήφιοι στις τοπικές ή τις 
εθνικές εκλογές στη χώρα τους. Χρειαζόμαστε 
περισσότερους ανθρώπους-πρότυπα που 
θα αναλάβουν θέσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίοι θα προέρχονται 
από διαφορετικό υπόβαθρο, και θα διαθέτουν 
διαφορετικά ενδιαφέροντα, ικανότητες και 
ταυτότητες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
πολιτικοί χαρακτηρίζονται απρόσιτοι από την 
ευρύτερη κοινωνία. 

Ορισμένα ευρωπαϊκά κόμματα διαθέτουν 
υποψήφιους γύρω στην ηλικία των 30 ετών· 
κι αυτό γιατί διακρίνουν τις δυνατότητες των 
νέων. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη κάτι 
τέτοιο δεν συμβαίνει και το πολιτικό τοπίο 
διαμορφώνεται από άνδρες μεγάλης ηλικίας. 
Τα πολιτικά κόμματα και η ΕΕ πρέπει να 
αναγνωρίσουν τη στήριξη που απολαμβάνουν 
οι νέοι εντός των ευρωπαϊκών κομμάτων και 
να παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη στους 
νεαρούς εκπροσώπους που επιθυμούν να 
κατέβουν υποψήφιοι στις ευρωπαϊκές εκλογές.
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 73. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
         ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Christian 

Θεωρώ ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει υποχρεωτικό 
τυποποιημένο μάθημα πρώτων βοηθειών σε 
επίπεδο ΕΕ, ίσως ως δεύτερη φάση για την απόκτηση 
διπλώματος οδήγησης.

Στη δουλειά μου ως οδηγός ασθενοφόρου βλέπω 
πολλές περιπτώσεις όπου άνθρωποι στέκονται 
δίπλα σε κάποιον που χρειάζεται να λάβει πρώτες 
βοήθειες αλλά δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν. 
Υπάρχουν πολυάριθμοι λόγοι, ωστόσο η γνώση 
παροχής πρώτων βοηθειών έως ότου φτάσουν οι 
επαγγελματίες ενδέχεται να μειώσει τον επείγοντα 
χαρακτήρα της περίπτωσης ή ακόμα και να σώσει 
ζωές. Εάν μπορούσαν όλοι να παράσχουν πρώτες 
βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος, θα υπήρχαν 
λιγότεροι θάνατοι στους δρόμους ή σε καθημερινές 
καταστάσεις.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 
δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού κινήματος για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας πρώτων βοηθειών στα 
σχολεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να 
καλέσει τους ευρωπαίους ηγέτες να συμπεριλάβουν 
τέτοιου είδους μαθήματα στα σχολικά προγράμματα 
και να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο όσον 
αφορά τις πρώτες βοήθειες.

 74. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
         ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  
         ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου 

Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να αυξήσει τη 
διαφάνεια στον χώρο του αθλητισμού με σκοπό την 
αποφυγή σκανδάλων. Αυτό μπορεί να το επιτύχει 
διοργανώνοντας συζητήσεις σχετικά με το θέμα 
αυτό και στηρίζοντας αυστηρότερους κανονισμούς 
σχετικά με τις εξετάσεις των αθλητών, ιδίως εάν αυτοί 
συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο αθλητισμός ανυψώνει το πνεύμα, ενθαρρύνει την 
άμιλλα, την ανταγωνιστικότητα και τη συλλογικότητα, 
ενώ μας διδάσκει επίσης αξίες και ηθική. Θα πρέπει 
επίσης να ξεκινήσει ένας ανοιχτός διάλογος 
προκειμένου να αποκαλυφθούν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις της διαφθοράς στον τομέα του 
αθλητισμού, καθώς και τρόποι απόκρισης σε αυτήν. 

Θα μπορούσαν να θεσπιστούν μια σειρά από 
ευρωπαϊκούς κανόνες που θα ισχύουν για όλους 
τους αθλητικούς ομίλους και μια πλατφόρμα που 
θα παρέχει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να 
αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε επίσημους φορείς ή δημοσιογράφους 
να διενεργούν περαιτέρω έρευνες. Η ΕΕ θα πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός εντελώς 
ανεξάρτητου οργανισμού που θα απαρτίζεται από 
δικηγόρους, αστυνομικούς και εμπειρογνώμονες και 
θα ειδικεύεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
στον χώρο του αθλητισμού και την αποκατάσταση 
της αξιοπρέπειας και της διαφάνειας του αθλητισμού. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  
Μένουμε ζωντανοί σε ταραγμένους καιρούς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πόσο σημαντική είναι μια ΕΕ που εφαρμόζει 
τις αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και πόσο σημαντικές είναι αυτές στο 
ευρύτερο κόσμο; Το αντιλαμβάνεστε αυτό στην 
εργασία σας;

Πιστεύω ότι σήμερα, στην καθημερινή μου εργασία, μπορώ να πω 
ότι εκτελούμε πολύ σημαντικά έργα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μπορώ να σας δώσω δύο παραδείγματα. Συνεργαζόμαστε 
με την ΕΕ για να βγάλουμε γυναίκες και παιδιά από τα ορυχεία όπου 
δουλεύουν ως σεξουαλικοί σκλάβοι ή σκλάβοι εν γένει. Με τον 
τρόπο αυτό, συνεργαζόμαστε με την ΕΕ για την προστασία παιδιών 
και γυναικών. Μπορούμε να προσφέρουμε στις γυναίκες ένα νέο 
καθεστώς, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να επανενταχθούν 
στην κοινωνία, και τα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο ή έχουν 
τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα φυσιολογικό γεύμα. Σήμερα 
είμαι πολύ χαρούμενος διότι τα παιδιά αυτά περιλαμβάνονται στους 
καλύτερους μαθητές στην περιοχή τους. Διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά 
αυτά δεν είχαν ζωή και η ΕΕ τα βοήθησε να χτίσουν μια νέα ζωή. 

Το δεύτερο έργο πάνω στο οποίο δουλεύουμε, σε συνεργασία με την 
ΕΕ, είναι ένα έργο που αφορά τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 
Σκοπός του έργου αυτού είναι να επισημανθεί ότι η σεξουαλική 
κακοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς σωματική επίθεση 
αλλά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιθυμούμε επίσης 
την επανένταξη των γυναικών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης στην κοινωνία και επιθυμούμε να γίνουν οι γυναίκες 
αυτές παραγωγικές και ανεξάρτητες. Θέλουμε αυτό το νέο έργο, όχι 
μόνο στο ιατρικό κέντρο μας αλλά και σε άλλα ιατρικά κέντρα όπου θα 
πρέπει να εφαρμοστεί επίσης. 

Πρόκειται για δύο πολύ ισχυρά παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι 
η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει, με έμπρακτο τρόπο, τη βάση για την 
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
ευάλωτων ανθρώπων.

Η Ευρώπη πρέπει σήμερα να αποφασίσει για το 
μέλλον της. Ποιο θα ήταν το μήνυμά σας προς 
τους νέους που απολαμβάνουν μεν μια ισχυρή 
δημοκρατία αλλά δεν ψηφίζουν;

Εάν αφήσουμε άλλους να λύσουν τα προβλήματά μας χωρίς να 
συμμετέχουμε, τότε το πρόβλημα του λαϊκισμού θα αυξηθεί, διότι 
τμήμα του πληθυσμού δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή του. 

Σήμερα πρέπει να να είμαστε προσεκτικοί! Η δημοκρατία πρέπει να 
είναι ζωντανή κάθε μέρα. Πρέπει να την προστατεύουμε και να την 
ασκούμε κάθε μέρα. Αλλιώς θα πεθάνει.

 
Denis Mukwege,  

κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2014 και ιδρυτής του 
ιδρύματος Panzi, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ

Το διαδίκτυο αποτελεί κινητήρα ώθησης της ανάπτυξης και η ψηφιακή επανάσταση 
έχει επιφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη για την ΕΕ από την άποψη της αύξησης της 
παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο, παράλληλα με όλα αυτά τα επιτεύγματα που έχουν 
δημιουργήσει οικονομικές δυνατότητες, το διαδίκτυο περιλαμβάνει επίσης ολοένα 
μεγαλύτερες απειλές για τον τρόπο ζωής μας.

Κίνδυνοι που κάποτε εντάσσονταν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας είναι σήμερα τρομαχτικά πραγματικοί· ωστόσο, πολλοί 
από τους κινδύνους αυτούς εξακολουθούν να μην συζητώνται στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες. Οι φορείς χάραξης πολιτικής 
δεν αποκρίνονται δεόντως στις απειλές στον κυβερνοχώρο και αυτό θέτει την κοινωνία μας σε ευάλωτη θέση. Κατά τη διάρκεια της 
ΕΥΕ, κατέστη σαφές ότι πολλοί νέοι απαιτούν μεγαλύτερη εκπαίδευση στο εν λόγω πεδίο, μέσω της οποίας η κοινωνία θα είναι σε 
θέση να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις λύσεις στους κινδύνους που θέτουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας.

Η κατανόηση των νέων ηλεκτρονικών απειλών που αντιμετωπίζουμε έχει καίρια σημασία προκειμένου να υπάρξει απόκριση σε 
αυτές. Η ΕΕ πρέπει να εστιάσει ιδίως στον γραμματισμό στις ΤΠ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να χαρτογραφήσει και να επιστήσει την 
προσοχή στις εξαρτήσεις και τις τρωτότητες των υποδομών διαδικτύου σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα 
πρέπει να εξορθολογιστεί, ώστε να κατανοήσουμε τους ευρύτερους και τους συστηματικούς κινδύνους στον κυβερνοχώρο και 
να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τις υπηρεσίες, τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποδομές που χρήζουν προστασίας από την ΕΕ. 
Στόχος μας θα πρέπει να είναι να αναπτύξουμε μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και να 
επιταχύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ με σκοπό τη χρήση των κοινών ικανοτήτων και τη θέσπιση προτύπων στον 
τομέα της τεχνολογικής εξέλιξης.

 75. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  
         ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ  
         ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

Francesca 

Η ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με τη στρατηγική της για 
τις εξαγωγές και την εξωτερική πολιτική, την πολιτική 
ασφάλειας και την πολιτική άμυνάς της (PESCO), σε επίπεδο 
παρόμοιο με εκείνο των εμπορικών και αναπτυξιακών 
στόχων. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν αποτελεί 
μόνο τεχνικό πρόβλημα αλλά η ΕΕ αναγνωρίζει ότι ενέχει 
ευρύτερους συστημικούς κινδύνους για την ασφάλεια. 
Μια προσέγγιση στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος 
είναι ο προσδιορισμός των πλέον κρίσιμων υπηρεσιών 
και στοιχείων ενεργητικού που χρήζουν προστασίας. 
Το επόμενο βήμα απαιτεί τη στενή συνεργασία των 
χωρών της ΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
κοινών ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορέσουν 
να θεσπιστούν με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο 
πρότυπα για τα προϊόντα ΤΠ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 
ευθυγραμμίσουμε το οικονομικό θεματολόγιο 
(στρατηγική για την ενιαία αγορά της ΕΕ) με το 
θεματολόγιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 
Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο μεμονωμένα. Αντίθετα, το ευρύ κοινό 
πρέπει να κατανοήσει ότι η προστασία του διαδικτύου 
αποτελεί απόλυτη ανάγκη, τόσο από οικονομική άποψη 
όσο και από άποψη εθνικής ασφάλειας. Είναι σημαντικό 
να έχουμε κατά νου ότι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο 
επηρεάζουν όλες τις βιομηχανίες και όλους τους τομείς: 
από τις εταιρείες του καταλόγου Fortune 500 και 
μικρότερους οργανισμούς με περιορισμένους πόρους ως 
τις κυβερνήσεις της ΕΕ, διεθνή ιδρύματα και, τέλος, τους 
πολίτες της ΕΕ.

 76. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
         ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ  
         ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΗΘΗ  
         ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου  

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
δρομολογήσουν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από το δημοτικό σχολείο 
ως το πανεπιστήμιο και να επενδύσουν στην έρευνα και 
ανάπτυξη σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
(πέραν του προγράμματος Ορίζοντας  2020). Είναι 
σημαντικό να δημιουργηθεί ένα κοινό λεξιλόγιο, 
κατευθύνσεις σταδιοδρομίας και να παρασχεθεί στήριξη 
για τους νέους που εισέρχονται σε αυτό τον κλάδο. 
Επιπλέον, η δρομολόγηση μιας ευρύτερης εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, πέραν του “Μήνα της ΕΕ για την 
Ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο” θα μετατρέψει την πρωτοβουλία αυτή σε 
ένα ελκυστικό και προσβάσιμο πρόγραμμα στο οποίο θα 
συμμετέχουν οι ευρωπαίοι πολίτες.

Υπάρχει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της ζήτησης για 
ταλέντα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
και της παροχής επαγγελματικού εργατικού δυναμικού. 
Εκτιμάται ότι ως το 2020, θα χρειάζονται δύο επιπλέον 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Εν αναμονή αυτού, η ΕΕ πρέπει να 
προωθήσει την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που 
άπτονται της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Επιπλέον, περισσότερες γυναίκες και εκπρόσωποι 
μειονοτήτων πρέπει να ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν 
σταδιοδρομία στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, στόχος εξίσου σημαντικός με την 
προσβασιμότητα.
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 77. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  
         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
         ΤΗΣ ΕΕ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική 
της εκδοχή του FBI, προκειμένου να βελτιώσει την υφιστάμενη 
οργάνωση της ΕΥΡΩΠΟΛ, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες 
υποδομές σε συνδυασμό με βελτιωμένες ικανότητες ανταλλαγής 
πληροφοριών. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική 
συμμόρφωσης.

Επί του παρόντος, μεγάλο μέρος της συνεργασίας σε θέματα 
ασφάλειας βασίζεται σε πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ 
των κρατών μελών και, όπως έχει φανεί με τραγικές συνέπειες, δεν 
είναι πάντα δυνατή η ανάληψη δράσης σε σχέση με τις εν λόγω 
πληροφορίες. Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών 
πληροφοριών και δημιουργώντας έναν συνεκτικό ευρωπαϊκό 
φορέα, η ΕΕ θα μπορούσε να κάνει συγκεκριμένα βήματα προς τη 
συγκέντρωση και εξασφάλιση πληροφοριών ασφαλείας. Αυτό θα 
ενέχει οφέλη για τους πολίτες και θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
με μεγαλύτερη ασφάλεια.

 79. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ  
         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Εάν κανείς βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, μπορεί και να τις 
διαμορφώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει σε 
σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες γονιδιωματικής τροποποίησης 
προκειμένου να αποφευχθεί η διαφυγή εγκεφάλων προς άλλες 
χώρες, όπως οι ΉΠΑ ή η Κίνα.

Η Ευρώπη είναι εξαιρετικά καλή στο να σχηματίζει εξαιρετικούς 
ερευνητικούς κύκλους, συνήθως μέσω δημόσιων ιδρυμάτων, 
το κόστος των οποίων καταβάλλουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
απαιτούνται κατάλληλες χρηματοδοτικές επενδύσεις στην έρευνα 
και στη βιομηχανία προκειμένου να διατηρηθεί η πρωτοπόρος θέση 
σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΕ 
να διατηρήσει τη διαπραγματευτική ισχύ της ως προς την απόφαση 
του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία και θα 
παρασχεθεί στους πολίτες.

Η ΕΕ θα πρέπει να κατανείμει πόρους, να στηρίξει τα πανεπιστήμια 
που πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με αυτή την τεχνολογία και να 
ενισχύσει αυτό το είδος καινοτομίας στο εσωτερικό της ΕΕ.

 78. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ  
         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
         ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ  
         ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου 

Προκειμένου να προετοιμαστεί για την 
επανάσταση στον τομέα του DNA και 
προκειμένου να συμμετάσχει σε μια εύλογη 
συζήτηση σχετικά με ζητήματα δεοντολογικού 
χαρακτήρα, ο πληθυσμός πρέπει να 
προετοιμαστεί. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
πολύ ευαίσθητο θέμα και ότι κυκλοφορούν 
πολλές πληροφορίες που βασίζονται σε 
προκαταλήψεις, οι πολίτες θα πρέπει να 
λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με 
τη μοριακή και την κυτταρική βιολογία καθώς 
και τη γενετική στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας 
ή τριτοβάθμιας κατάρτισής τους. Όλοι 
αυτοί οι επιστημονικοί κλάδοι είναι νέοι και 
αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς· επομένως, 
θα πρέπει να διδάσκονται στο πλαίσιο ενός 
επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών.

Η γονιδιωματική τροποποίηση συνεπάγεται 
απίστευτες δυνατότητες για την ιατρική, τη 
γεωργία και το περιβάλλον, αλλά δημιουργεί 
επίσης φόβους σχετικά με πιθανούς 
κινδύνους. Αυτή η νέα τεχνολογία πρέπει να 
συμπεριληφθεί σε επίσημες συζητήσεις και σε 
αξιολογήσεις της δεοντολογικής ορθότητας. 
Στην Ευρώπη, η γονιδιωματική τροποποίηση 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και οι 
άνθρωποι συχνά συγχέουν διάφορες έννοιες, 
στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο 
σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ιδέα, οι 
ερευνητές ή τα ερευνητικά ιδρύματα θα πρέπει 
να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες στα 
παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας προκειμένου 
να εξηγούν τι κάνουν και πώς η εργασία τους θα 
έχει αντίκτυπο στις σύγχρονες επιστημονικές 
εξελίξεις, προκειμένου να αποφευχθεί η 
απόρριψη μεταξύ του πληθυσμού. Η ΕΕ μπορεί 
να προωθήσει τη σημασία του θέματος αυτού 
στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων και 
να δημιουργήσει πρωτοβουλίες για τη διάδοση 
των γνώσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  
Μένουμε ζωντανοί σε ταραγμένους καιρούς
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 80. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ  
         ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΙΙΚΟΥ  
         ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
         ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Nikolaos

Η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τη 
δημιουργία μιας δημόσιας επιχείρησης που 
θα προσλάβει επιστήμονες, προγραμματιστές 
και σχεδιαστές λογισμικού με σκοπό τη 
δημιουργία ενός δωρεάν αντιικού λογισμικού 
και τη δωρεάν διανομή του στους πολίτες 
της Ευρώπης. Τα προϊόντα ανοικτής πηγής 
έχουν το όφελος ότι είναι συνεργατικά και 
εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα είναι ισχυρά 
και ικανά να προσαρμοστούν στις νέες 
απειλές. Προσλαμβάνοντας τους καλύτερους 
των καλυτέρων, η Ευρώπη θα μπορούσε να 
προσφέρει μια σημαντική δημόσια υπηρεσία 
στους πολίτες της. Επιπλέον, η αγορά αντιικού 
λογισμικού μπορεί να αποβεί δαπανηρή, 
με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις και 
μεμονωμένα άτομα να επιλέγουν να εργάζονται 
και να ζουν χωρίς σημαντικό αντιικό λογισμικό 
και να αφήνουν έτσι τα συστήματα και το 
προσωπικό τους ευάλωτους σε νέες απειλές.

Ένα βασικό βήμα για την πλειονότητα των 
χρηστών του διαδικτύου είναι να κατεβάσει 
αντιικό λογισμικό από το διαδίκτυο και να 
το εγκαταστήσει στη συσκευή του. Λόγω 
των απατών στο διαδίκτυο και της έλλειψης 
πληροφοριών, πολλοί πολίτες δυσκολεύονται 
να επιλέξουν αξιόπιστο και ποιοτικό λογισμικό 
για την προστασία τους.

Στηρίζοντας και δημιουργώντας έναν δημόσιο 
οργανισμό, θα εξασφαλισθεί η ύπαρξη ενός 
διαθέσιμου, δημοκρατικά υποκείμενου σε 
λογοδοσία και εστιασμένου στους πολίτες 
αντιικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει 
άμεσα απτά οφέλη για την ασφάλεια των 
πολιτών της Ευρώπης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τι ακριβώς μπορεί να κάνει η ΕΕ για να 
αντιμετωπίσει τις επιθέσεις κατά των γυναικών 
στο διαδίκτυο;

Η ιδέα μου είναι να αναγνωριστούν επίσημα οι επιθέσεις στο διαδίκτυο 
ως μια μορφή κακοποίησης ή βίας που υφίστανται οι γυναίκες και 
τα κορίτσια. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις, όπως η ημέρα φωτισμού 
κτιρίων κατά της βίας σε βάρος των γυναικών και η ημέρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα τον Δεκέμβριο. Ξεκάθαρα, κάθε μορφή βίας σε 
βάρος των γυναικών είναι λάθος αλλά θεωρώ ότι θα ήταν εξαιρετικό 
εάν όλα τα πολιτικά κόμματα, όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ αναγνώριζαν ότι αυτή η μορφή επιθέσεων στο διαδίκτυο 
συνιστά μια μορφή βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. 
 
Θεωρώ ότι η δεύτερη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί η 
ΕΕ θα πρέπει σίγουρα να επικεντρώνεται στη διεθνική συνεργασία. 
Από την προσωπική μου εμπειρία με τις επιθέσεις στο διαδίκτυο, 
έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί από τους επιτιθέμενους βρίσκονταν 
στην Αμερική ή την Αυστρία αλλά η Interpol δεν διέθετε πόρους για 
να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και είμαι σίγουρη ότι και αυτά τα 
κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τη δράση τρολ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού· πώς λοιπόν θα προβούμε σε ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα στο διαδίκτυο;

Seyi Akiwowo,  
Glitch!UK
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η ασφάλεια αποτελεί ζήτημα που προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς σε πολλούς πολίτες. Πώς θα διεξάγουμε 
αυτές τις συζητήσεις υπό θετικό πρίσμα; Σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνωρίζεται ότι οι νέοι και οι οργανώσεις νέων 
συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερο ειρηνικών και ανθεκτικών κοινωνιών. Η Ευρώπη, η οποία αποτελεί μια 
ήπειρο που χαρακτηρίζεται από ειρήνη επί πολλές δεκαετίες, μπορεί να θέσει τους νέους στο επίκεντρο της λύσης. 
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας στηρίζει τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του YO!Fest και της Ευρωπαϊκής 
Εκδήλωσης για τη Νεολαία του 2018 εστίασαν σε ζητήματα σχετικά 
με την ειρήνη και την ασφάλεια και διεξήχθησαν στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής κρίσης που περιλαμβάνει τις εξωτερικές πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Το ισχύον πολιτικό πλαίσιο, όπως η παγκόσμια στρατηγική για την 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, υποστηρίζει την 
ιδέα μιας ανθεκτικής κοινωνίας μέσω της εμβάθυνσης των εργασιών 
στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της νεολαίας με 
σκοπό την προαγωγή της πολυφωνίας, της συνύπαρξης και του 
σεβασμού αλλά χωρίς την ενσωμάτωση της νεολαίας στους φορείς, 
περιορίζοντας τον ρόλο της στους αποδέκτες. 

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη παρέχει ένα πλαίσιο, 
στο οποίο οι νέοι θα αποτελέσουν φορείς αλλαγής και ανάπτυξης και, 
ως τέτοιοι, θα συμβάλλουν στο Θεματολόγιο για το 2030, το οποίο 
απομακρύνεται από την παρουσίαση των νέων ως θυμάτων των 
περιστάσεων. 

Αν και η πολιτική αναταραχή που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το θέμα 
της διαχείρισης του ασύλου και των εξωτερικών συνόρων συνεχίζεται 
με τον φόβο να κυριαρχεί στην κοινή γνώμη, η πρόσφατη πρόταση 
της Επιτροπής σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο αναφορικά με τις εξωτερικές υποθέσεις αναφέρεται στη 
νεολαία προσδίδοντάς της μειωμένες ικανότητες και, κυρίως, 
μέσα από το πρίσμα του προγράμματος Erasmus. Ωστόσο, οι πιο 
πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στον τομέα της ειρήνης και ασφάλειας 
σε σχέση με τη νεολαία είναι θετικές, συγκεκριμένα τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου που παρέχουν καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά 
με την υλοποίηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία, την Ειρήνη και την Ασφάλεια που 
εγκρίθηκε το 2015 και παρέχει στους νέους περιθώρια συμβολής 
στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων. Προκειμένου τα 
κράτη μέλη να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα συμπεράσματα, 
έχει καίρια σημασία να δημιουργηθεί μια ασφαλής, συνεκτική και 
αρμονική κοινωνία, η οποία θα θέτει τη νεολαία στο επίκεντρο μιας 
ειρηνικής Ευρώπης.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του YO!Fest και της ΕΥΕ 2018 εξασφάλισαν 
στους νέους έναν ασφαλή χώρο για να οργανωθούν και να 
βασιστούν στις εμπειρίες τους σχετικά με την οικοδόμηση ειρήνης 
και την πρόληψη των συγκρούσεων. Οι νέοι έθεσαν ζητήματα που 
συνδέονται με την σημερινή επονομαζόμενη “μεταναστευτική κρίση” 
καθώς και τα εμπόδια που αποτρέπουν την πλήρη ένταξη των νέων 

στις κοινωνίες, όπως οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, 
οι εκπαιδευτικές δομές και η πρόσβαση στα 
δικαιώματα. Προκειμένου να οικοδομηθούν 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι θα 
είναι ευπρόσδεκτοι, έχει καίρια σημασία να 
αποσυνδέσουμε τη συζήτηση σχετικά με το 
μεταναστευτικό από τα ζητήματα ασφαλείας. 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του YO!Fest και 
της EYE  2018 αντιτάχθηκαν στα στερεότυπα 
και προώθησαν τον διαπολιτισμικό διάλογο, με 
σκοπό να επισημανθεί η ανάγκη οικοδόμησης 
ανθεκτικών κοινωνιών, όπου όλοι οι νέοι θα 
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους και να απολαμβάνουν στο έπακρο τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους, και η ανάγκη 
αύξησης της ισότητας μεταξύ των φύλων και 
της ενδυνάμωσης των νεαρών γυναικών και 
ανδρών, με σκοπό την πλήρη έκφραση της 
ποικιλομορφίας τους. 

Με βάση τις ιδέες που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο του YO!Fest και της EYE  2018, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συνεργαστούν για να χαράξουν 
εθνικές στρατηγικές με σκοπό την εφαρμογή 
του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία, την 
Ειρήνη και την Ασφάλεια, με συμμετοχικό 
τρόπο, με τους νέους και τις οργανώσεις 
νέων να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγησή τους. 

Έχει καίρια σημασία να διασφαλίσουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι οι νέοι που 
προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο 
αναγνωρίζονται και δέχονται αρκετή στήριξη 
ώστε να ασχοληθούν με δραστηριότητες που 
θα αποτρέψουν τυχόν συμπεριφορές και λόγο 
που χαρακτηρίζονται από βία. Αυτό θα πρέπει 
να αποτελέσει μέρος της χρηματοδότησης που 
θα παρασχεθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ 
και τα προγράμματα που θα το ακολουθήσουν.
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5. ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:   
 Προστατεύουμε τον πλανήτη μας
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Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του πλανήτη 
μας; Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί άμεση ανάγκη, 
αλλά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην τη θεωρούν προτεραιότητα. 
Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο κατέστη σαφές ότι, κατά 
την άποψη των πολιτών της ΕΕ, η κλιματική αλλαγή αποτελεί το έβδομο 
μόλις σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, με το 
περιβάλλον και τον ενεργειακό εφοδιασμό να καταλαμβάνουν τις θέσεις 
δέκα και ένδεκα39. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι πραγματικός και πρέπει να 
αναλάβουμε δράση τώρα εάν θέλουμε να αποφύγουμε την καταστροφή 
του οικοσυστήματός μας και τη θέση σε κίνδυνο της επιβίωσης του ίδιου 
του ανθρώπου. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά και την πορεία προς έναν περισσότερο αειφόρο, 
υγιεινό και δίκαιο τρόπο ζωής για όλους, σύμφωνα με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη ως το 2030.

Η ημερήσια διάταξη της ΕΥΕ  2018 έθεσε ένα όραμα σχετικά με αυτούς 
τους στόχους, από το παγκόσμιο ως το τοπικό επίπεδο, από τη Γη ως το 
διάστημα και για οτιδήποτε βρίσκεται στο μεσοδιάστημα. Κατέστη σαφές 
ότι για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, είναι αναγκαία η ένταξη και 
η συμμετοχή όλων των παραγόντων: διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, εθνικών κρατών, περιφερειών και δήμων, εταιρειών, 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητικών ινστιτούτων, σχολείων, ΜΚΟ και 
ιδιωτών. Οι νεαροί συμμετέχοντες ανησυχούν ιδιαίτερα για τα θέματα της 
κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος· πολλοί έχουν ήδη υιοθετήσει έναν 
περισσότερο αειφόρο τρόπο ζωής από ό,τι οι γονείς τους ή προτίθενται να 
πραγματοποιήσουν τη μετάβαση για τον εαυτό τους και τις μελλοντικές γενιές.
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39 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 89, Μάρτιος 2018”, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180 
(πρόσβαση Ιούνιος 2018) 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΙ   

Οι λύσεις για την κλιματική αλλαγή ποικίλλουν εξίσου με τις ίδιες τις προκλήσεις. Η αύξηση της 
ενημέρωσης σχετικά με το πρόβλημα αποτελεί το πρώτο βήμα, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να 
ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις. Το σημείο καμπής φάνηκε να είναι όταν 195 χώρες ενέκριναν 
τη Συμφωνία του Παρισιού κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ 
ύστερα από διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Οι χώρες που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη 
της συμφωνίας δεσμεύτηκαν να μειώσουν την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης σε λιγότερο από 
δύο βαθμούς Κελσίου και, με δεδομένους τους σοβαρούς κινδύνους, να προσπαθήσουν να την 
περιορίσουν σε 1,5 βαθμούς Κελσίου στο άμεσο μέλλον. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
καθίσταται ακόμα πιο επείγουσα όταν υπάρχουν ρητά δεδηλωμένοι αρνητές της. Η ΕΥΕ κατέδειξε ότι οι 
νέοι επιθυμούν να ακουστεί η φωνή τους: η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση που δεν 
σέβεται τα εθνικά σύνορα. ΟΙ εκπομπές και οι άλλες συνέπειες επηρεάζουν τους ανθρώπους παντού.

Η πίεση που ασκείται στους πολιτικούς θεσμούς αυξάνεται με κάθε εκατοστό που χάνουμε από τους πάγους των πόλων. Στην 
παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν 20 ιδέες που περιλαμβάνουν διδάγματα από το διάστημα, νέες διπλωματικές δράσεις και 
τον αντίκτυπο των γυναικών σε αυτό τον αγώνα. Γίνεται αναφορά στη γεωργία στον 21ο αιώνα και στους νέους νόμους που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφυγή της αποψίλωσης των τροπικών δασών σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Η ΕΕ κατόρθωσε 
να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 1/4 από το 1990.40 Εξαιτίας των πρόσφατων τεχνολογικών 
καινοτομιών, καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια και μειώνεται η χρήση καυσίμων με μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα. Ωστόσο, 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Οι νέοι πρέπει να δυναμώσουν τη φωνή τους, να απαιτήσουν συγκεκριμένες 
δράσεις και να βρουν καινοτόμες προσεγγίσεις που θα δείξουν ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα, προτού να είναι πολύ αργά.

 81. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ  
         ΟΡΟΦΩΝ 
Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης 

πάνελ 

Η ιδέα μου είναι να δρομολογήσει η ΕΕ εκστρατεία για 
την προώθηση της πράσινης χρήσης των οροφών των 
κτιρίων στις πόλεις. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
τη μετατροπή των σημερινών οροφών σε δημόσιους 
κήπους, καθιστώντας δυνατή τη χρήση τους για 
λόγους αστικής γεωργίας ή ενθαρρύνοντας τους 
κατασκευαστές να δημιουργήσουν χώρο στα νέα κτίρια 
με σκοπό τη μεγιστοποίηση του χώρου στις οροφές.

Η Ευρώπη διαθέτει πόλεις διαφόρων μεγεθών και 
μεγάλο μέρος του χώρου στις οροφές των κτιρίων 
παραμένει αναξιοποίητος. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτού 
μπορεί να αξιοποιηθεί – μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
στη Μπολόνια διαπίστωσε ότι οι κήποι στις οροφές θα 
μπορούσαν να παράγουν τρία τέταρτα των λαχανικών 
που καταναλώνονται εάν χρησιμοποιούνταν το σύνολο 
του κατάλληλου επίπεδου χώρου στις οροφές για 
λόγους αστικής γεωργίας.41

Εκτός από τις καλλιέργειες, οι οροφές των κτιρίων 
θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν δημόσιους 
κήπους για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους 
σε χώρους γραφείων προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής τους. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 
μέσω της στήριξης εκστρατείας και κανονιστικής 
ρύθμισης για την παροχή περισσότερου χώρου στις 
οροφές των κτιρίων σε κτίρια για σκοπούς οικολογικού 
ενδιαφέροντος.

 82. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ  
         ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης πάνελ  

Μια άλλη ιδέα θα ήταν η προώθηση της κλιματικής διπλωματίας. Πρόκειται 
για μια μορφή στοχευμένης εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας 
θα μετέχουν κυβερνήσεις τρίτων χωρών και μη κυβερνητικοί φορείς σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη του συλλογικού σκοπού της παραγωγής 
λιγότερων εκπομπών και της στήριξης μιας ανθεκτικής στις κλιματικές 
προκλήσεις ανάπτυξης – ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει την εναρμόνιση των 
συμφερόντων των κρατών επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της 
ανθρώπινης ευημερίας, της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και της 
διατήρησης της υγείας του πλανήτη. Η κλιματική διπλωματία θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο Θεματολόγιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με σκοπό την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε πολιτικό επίπεδο και την επισήμανση της 
ανάγκης αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή σε κάθε δυνατή πλατφόρμα42.

Όταν εξετάζουμε πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, τείνουμε να περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογής στο έργο των ΜΚΟ 
και των ακτιβιστών. Ωστόσο, η Συμφωνία του Παρισιού αποτελεί σαφές 
παράδειγμα των σημαντικών δράσεων που μπορούν να αναλάβουν οι 
πολιτικοί για τη δημιουργία μιας πολιτικής σφαίρας με αίσθημα ευθύνης για 
το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, οι νέοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει 
να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Αφενός, ζητούμε περισσότερα 
από τους φορείς λήψης των αποφάσεών μας και, αφετέρου, ζητούμε τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
στο εσωτερικό των κοινοτήτων και των ομάδων ακτιβιστών.

Όπως δήλωσε η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών για θέματα νεολαίας, Jayathma Vickramanayake: “Εάν όλες οι 
διπλωματικές σχέσεις είχαν μεταξύ άλλων ως στόχο την ενίσχυση της 
οικολογικής συνείδησης, φανταστείτε τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό στην 
κλιματική αλλαγή.”

40 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, “EU reports lowest greenhouse gas emissions on record” (Η ΕΕ αναφέρει τα χαμηλότερα καταγεγραμμένα επίπεδα 
εκπομπών θερμοκηπίου), https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/greenhouse-gas-inventory-report-press-release (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Rooftop gardens could grow three quarters of city’s vegetables” (Τρία τέταρτα των λαχανικών της πόλης θα μπορούσαν να 
καλλιεργούνται σε κήπους στις οροφές των κτιρίων), http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_
grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
42 Κοινή συνεδρίαση AFET/ENVI - Κλιματική διπλωματία http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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 83. Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  
         ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Kristy 

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει μέτρα τόσο σε εξωτερικό όσο 
και σε εσωτερικό επίπεδο που θα ενισχύσουν τις γυναίκες σε 
περιπτώσεις περιβαλλοντικών κρίσεων – όπως παροχή βοήθειας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η γεωργία αποτελεί τον βασικό 
οικονομικό κλάδο, ώστε να πάψουν να βασίζονται κυρίως στο 
γυναικείο εργατικό δυναμικό.43 Σε εσωτερικό επίπεδο, η ΕΕ μπορεί 
επίσης να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε δέοντα 
βαθμό και λαμβάνουν ισότιμη προσοχή εν προκειμένω – για 
παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι ποσοστό 50% των υποψηφίων των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι γυναίκες.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, γνωρίζουμε ότι η 
κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική κρίση· οξύνει 
επίσης περαιτέρω τις ανισότητες. Οι νέοι θεωρούν ότι η προσπάθεια 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ζήτημα που 
περιλαμβάνει και τον φεμινισμό, και όχι άδικα: υπάρχουν στοιχεία που 
υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν να πληγούν περισσότερο από 
την κλιματική αλλαγή. Μελέτες των Ηνωμένων Εθνών έχουν καταδείξει 
ότι ποσοστό περίπου 80% των ατόμων που εκτοπίζονται εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής είναι γυναίκες44. Το φαινόμενο αυτό σημειώνεται 
σε παγκόσμια κλίμακα και οι συνέπειές του έχουν ως αποτέλεσμα ότι 
οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να επανέλθουν έπειτα από 
καταστροφές υποδομών, χώρων διαβίωσης και εργασίας.

Βλέπουμε επίσης μια διαγενεακή προσέγγιση· οι γυναίκες 
φροντίζουν τα παιδιά τους, τους γονείς, τους ηλικιωμένους, και αυτό 
αντικατοπτρίζεται και στις δαπάνες τους. Εάν εστιάσουμε στις σχέσεις 
μεταξύ της κλιματικής δικαιοσύνης και της έμφυλης δικαιοσύνης, 
αυτή μπορεί να αποτελέσει μια από τις πρώτες αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις στην εξεύρεση μιας βιώσιμης, μακροπρόθεσμης λύσης 
που θα εξασφαλίσει για τις γυναίκες την ίδια οικονομική ισχύ με τους 
άνδρες. Ως διεθνής πολιτικός φορέας, η ΕΕ διαθέτει αρκετή ισχύ 
ώστε να αναλάβει δράση εν προκειμένω και να κάνει την παγκόσμια 
δικαιοσύνη πραγματικότητα.

Ο φεμινισμός συνιστά αδιαμφισβήτητα σημαντικό εργαλείο για 
την αντιμετώπιση της παγκόσμιας ανισότητας και θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής. 

 84. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ  
         ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  
         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης 

πάνελ 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
της έλλειψης τροφίμων, η ΕΕ μπορεί να 
αναλάβει δράση με τρεις τρόπους. 

Καταρχάς, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα 
πρέπει να διαθέτουν τις υποδομές που θα 
επιτρέψουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 
προκειμένου να είναι σε θέση να παράγουν 
επαρκή ποσότητα τροφίμων για την Ευρώπη. 
Βασικός εξοπλισμός, όπως ευρυζωνική 
σύνδεση και χρήση GPS για τη φύτευση, την 
ανάπτυξη και τη συγκομιδή των καλλιεργειών, 
θα πρέπει να εγκατασταθεί στις αγροτικές 
περιοχές. 

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε 
να παράσχει κίνητρα στους πολίτες για να 
ασχοληθούν με τη γεωργία, π.χ. μέσω κονδυλίων 
για σύσταση νέων επιχειρήσεων ή πληρωμών 
προς τους νεαρούς γεωργούς που επιθυμούν 
να ξεκινήσουν δική τους γεωργική επιχείρηση. 
Αυτό θα συμβάλει στο να καταστούν οι νέες 
τεχνολογίες οικονομικά προσιτές για μεγάλης 
και μικρής κλίμακας γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Τρίτον, θα πρέπει να ενταχθούν νέες 
τεχνολογίες στα προγράμματα μαθημάτων των 
γεωργικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με τον 
τρόπο αυτό θα αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά 
με τις αποδοτικές εναλλακτικές επιλογές και 
θα παρασχεθούν στους νεαρούς γεωργούς οι 
απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν τις πλέον κατάλληλες 
μορφές τεχνολογίας. 

Συνολικά, το ευρωπαϊκό πρότυπο καλλιεργειών 
και γεωργίας είναι πολύ αποδοτικό και 
ποικιλόμορφο. Η Ευρώπη είναι σε θέση να 
παράγει μεγάλη ποσότητα τροφίμων σε μια 
σχετικά μικρή έκταση. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη 
μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες 
περιοχές στον κόσμο. Επιπλέον, οι νέοι τείνουν 
να θεωρούν ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
του μέλλοντος θα περιλαμβάνουν χρήση της 
τεχνολογίας, αλλά και μεγάλη ποικιλομορφία, 
χρησιμοποιώντας βιολογικούς τρόπους 
καλλιέργειας και μεριμνώντας για τη 
βιωσιμότητα και την καλή μεταχείριση των 
ζώων. 

43 Παγκόσμια Οργάνωση Γεωργών, “The Role of Rural Women in Agriculture” (Ο ρόλος των γυναικών της υπαίθρου στη γεωργία), http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-
of-rural-women-in-agriculture.html (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
44 BBC, “Climate change impacts women more than men” (Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από ό,τι τους άνδρες), https://www.bbc.com/news/science-
environment-43294221 (πρόσβαση Ιούλιος 2018)· ΟΗΕ, “Women, Gender Equality and Climate Change” (Γυναίκες, φύλο και κλιματική αλλαγή), http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_
change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf (Ιούνιος 2018)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποια ήταν τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που εντοπίσατε 
κατά τις επισκέψεις σας σε 
τόπους υλοποίησης έργων της 
ΕΕ;
Είδα πολλούς γεωργούς. Για παράδειγμα, 
στη Ζιμπάμπουε, η οικονομία βασίζεται 
στη γεωργία και η κλιματική αλλαγή 
καταστρέφει τις καλλιέργειες. Οι γεωργοί 
διδάσκονται νέες γεωργικές μεθόδους 
διότι οι ίδιοι εφαρμόζουν παραδοσιακές 
μεθόδους και δεν ξέρουν πώς να φυτέψουν, 
το κάνουν με αυθαίρετο τρόπο. Η κλιματική 
αλλαγή επηρεάζει τους γεωργούς διότι δεν 
μπορούν να πουλήσουν τις καλλιέργειές 
τους, η σοδειά τους αρκεί μόλις για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους. Εάν η σοδειά 
καταστραφεί τελείως λόγω των κλιματικών 
συνθηκών, δεν θα έχουν τρόφιμα. Στο 
πλαίσιο πολλών έργων της ΕΕ καταβάλλεται 
προσπάθεια να εκπαιδευτούν σχετικά με 
τρόπους πρόληψης αυτών των περιπτώσεων 
ή προσαρμογής στις καιρικές συνθήκες. Στον 
Μαυρίκιο, παρακολούθησα άλλο ένα έργο 
που ονομάζεται “Eco-school” (Οικολογικό 
σχολείο), στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να αποφεύγουν το πλαστικό 
και να νοιάζονται για το περιβάλλον.  Εάν 
τα παιδιά δεν αρχίσουν να προσέχουν από 
τώρα, θα έχουμε όλοι καλυφθεί από πλαστικό 
μέσα στην επόμενη δεκαετία!

Ellie Tomassi,  
συγγραφέα του ιστολογίου Faces2Hearts 

στην ανατολική και νότια Αφρική

 85. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 
Noémie & Emily 

Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για την προώθηση 
μιας χορτοφαγικής διατροφής, μειώνοντας τις γεωργικές επιδοτήσεις 
για την εντατική κτηνοτροφία και αυξάνοντάς τις για την παραγωγή 
οπωροκηπευτικών. Το βήμα αυτό μπορεί να υποστηριχτεί μέσω αύξησης της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα σχετικά με την οικολογική παραγωγή 
επιλογών πλούσιων σε φυτικά προϊόντα και της επιβολής αυστηρότερων 
ορίων για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, τη 
μεταχείριση των ζώων και τη χρήση αντιβιοτικών.

Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερκατανάλωση κρέατος, η οποία είναι 
από πολλές απόψεις μη βιώσιμη. Η γεωργία προκαλεί ποσοστό 10% των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ και μεγάλο μέρος αυτών 
αφορά την παραγωγή τροφίμων45. Η γη χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο 
για την παραγωγή φυτών που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές και όχι 
λαχανικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η απευθείας 
κατανάλωση των καλλιεργειών αντί να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ζωοτροφών θα οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα και θα απελευθέρωνε γη για άλλους σκοπούς. Πέραν των 
αερίων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις-
εργοστάσια, η ποσότητα των ζωικών αποβλήτων είναι πλέον τέτοια 
που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τη γη, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται μη αναστρέψιμη ζημία στο έδαφος. Η μείωση της κατανάλωσης 
κρέατος αποτελεί μια λύση για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της 
κτηνοτροφίας στο περιβάλλον και την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας 
τροφίμων, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περισσότερο διαφοροποιημένο 
οικοσύστημα.

Η τάση αυτή δεν παρατηρείται μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εκτός των 
συνόρων αυτής. Τα τροπικά δάση και άλλα βιοποικίλα οικοσυστήματα 
υπονομεύονται εξαιτίας των συνεπειών της διατροφής που περιλαμβάνει 
κρέας, γαλακτοκομικά και σόγια, η οποία χρησιμοποιείται για ζωοτροφές. 
Το μεγαλύτερο μέρος της αποψίλωσης των δασών προς όφελος της 
κτηνοτροφίας πραγματοποιείται σε τροπικές ζώνες. Για παράδειγμα, 
στην Αμαζονία, ποσοστό 80% της αποψιλωμένης γης έχει μετατραπεί σε 
βοσκοτόπια.46 Εξυπακούεται ότι τα τροπικά δάση, που συγκαταλέγονται στα 
πλέον σημαντικά οικοσυστήματα του πλανήτη μας και αποτελούν πνεύμονα 
πρασίνου που χρήζει προστασίας, καταστρέφονται.

 86. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  
         ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
         ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  

Marlene

Η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει κανόνες για την προώθηση της βιοποικιλότητας, 
αποθαρρύνοντας έτσι τους γεωργούς από τις μονοκαλλιέργειες. 

Η ισχύουσα δομή της υπαίθρου παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι 
τεράστιες μονοκαλλιέργειες δεν παρέχουν παρά λίγους οικοτόπους για την άγρια 
ζωή και απειλούν τη βιοποικιλότητα. Η διαφοροποίηση στην ύπαιθρο έχει πολλά 
οφέλη: μεταξύ άλλων, προστατεύει τα εδάφη μας από τη διάβρωση, επαναφέρει 
τη βιοποικιλότητα και διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της.

Η ΕΕ θα πρέπει να προαγάγει την εντονότερη συνεργασία με φορείς προστασίας 
του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση των βιολογικών 
καλλιεργειών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περισσότερο βιώσιμο 
περιβάλλον και ένας περισσότερο αειφόρος τρόπος ζωής. Αυτού του είδους οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν υψηλότερα πρότυπα 
διαβίωσης των ζώων, π.χ. εξωτερικούς χώρους για τα ζώα.

Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη γεωργία καθώς και για την 
προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων, της βιοποικιλότητας και της άγριας 
ζωής.

45 Eurostat, “Agriculture - greenhouse gas emission statistics”, (Γεωργία - 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου) http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_-_
greenhouse_gas_emission_statistics&oldid=367927 (πρόσβαση Ιούλιος 
2018)
46 Yale, “Cattle Ranching in the Amazon Region” (Εκτροφή ζώων στην περιοχή 
του Αμαζονίου) https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/cattle-
ranching (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
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Θα πρέπει να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υπερδύναμη στον τομέα της πράσινης 
ενέργειας; Οι δαπάνες για την ενέργεια επιβαρύνουν τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά της 
Ευρώπης. Πώς λοιπόν θα οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη μετάβαση στον τομέα ενέργειας; 
Πρέπει να σταματήσουμε να καταναλώνουμε ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και να παράγουμε 
αέρια θερμοκηπίου και πρέπει να επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε καθαρές ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας. 

Η ΕΕ επιθυμεί ποσοστό 32% της ενεργειακής της κατανάλωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ως το 2030· πρόκειται για 
νέο στόχο που συμπεριελήφθη στην οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για καθαρή 
ενέργεια47. Μια ορθή μετάβαση θα δημιουργήσει επίσης νέες θέσεις εργασίας που θα αντισταθμίσουν εκείνες που θα χαθούν από 
τις βιομηχανίες που θα καταργηθούν. Το πρόβλημα είναι ότι οι μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παραμένουν δαπανηρές 
και οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν εγγυώνται ακόμα την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών παγκοσμίως. Ωστόσο, ορισμένες 
έξυπνες πόλεις και αστικές περιοχές που χρησιμοποιούν δεδομένα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαχείρισης των 
πόρων, αποτελούν ήδη παράδειγμα προς μίμηση, βοηθώντας μας να φανταστούμε μια διαφορετική ζωή. Ως εκ τούτου, από το 2010, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει σε ορισμένες πόλεις τον τίτλο “Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης”.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της ΕΥΕ  2018 διαπιστώθηκε ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι να καταστούν οι “πράσινες” τεχνολογίες 
κερδοφόρες για τις βιομηχανίες. Πρέπει να αποφευχθεί μια σύγκρουση μεταξύ του περιβάλλοντος και της βιομηχανίας. Η εύρεση 
οικολογικά βιώσιμων λύσεων δεν συνεπάγεται καταστροφή της βιομηχανίας, αλλά αντίθετα δημιουργία μιας βιώσιμης βιομηχανίας. 
Οι νέοι είναι ικανοί και επιθυμούν να ηγηθούν της αλλαγής, αλλά πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να το κάνουν.

47 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Europe leads the global clean energy transition” (Η Ευρώπη πρωτοπόρος στην παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια), http://europa.eu/rapid/press-release_
STATEMENT-18-4155_en.htm (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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 87. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ  
         ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Claire & ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης πάνελ

Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την καθαρή ενέργεια, όπως η αιολική 
και η ηλιακή ενέργεια, ή τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 
Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να εμφανίζονται 
συχνότερα στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Όλοι θα μπορούσαν 
να παράγουν ενέργεια για την κατοικία τους και, σε περίπτωση 
πλεονάσματος, αυτό θα μπορούσε να επαναπωλείται στις 
εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται 
ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία 
και η Ιταλία. 

Η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει επιδοτήσεις για παρόμοιες 
πρακτικές εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου ή, εναλλακτικά, να μειώσει τη φορολογία με σκοπό να 
επιβραβεύσει τη χρήση των φωτοβολταϊκών. Θα μπορούσαν να 
υπάρξουν επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία 
πρέπει να αυξηθούν στην αγορά και να καταστούν περισσότερο 
προσιτά από όσο είναι σήμερα.

 89. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ  
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
         ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Όταν η καθαρή ενέργεια θα παράγεται σε επαρκείς 
ποσότητες, θα πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί 
μεταξύ των κρατών μελών. Η ΕΕ θα πρέπει να 
προωθήσει περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των 
κρατών μελών υπό μορφή ενός δικτύου καθαρής 
ενέργειας. Το πλεόνασμα καθαρής ενέργειας που 
παράγεται σε ένα κράτος μέλος, όπως η αιολική 
ή η ηλιακή ενέργεια, θα μπορούσε να εξάγεται 
σε κάποιο άλλο, στο πλαίσιο μιας πραγματικά 
ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. 

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή 
και μια στενότερη ένωση που θα περιλαμβάνει 
και τον τομέα της ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα 
θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας 
αποδοτικότερης αγοράς ενέργειας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και τη μείωση των ενεργειακών δαπανών 
για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά των πολιτών 
της ΕΕ. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται ικανότητα 
αποδοτικής αποθήκευσης της ενέργειας.

Τα δίκτυα συνιστούν σημαντικό τρόπο παροχής 
ασφαλούς ενέργειας στους ανθρώπους και 
παρέχουν επίσης ένα πλαίσιο για την αύξηση της 
αειφόρου ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης 
από τα ορυκτά καύσιμα.

 88. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ  
         ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ  
         ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  
         ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου 

Η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο με καθορισμένες ημερομηνίες 
αναφορικά με την κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και 
της εξόρυξης άνθρακα. Στις σχετικές δράσεις θα μπορούσε, για 
παράδειγμα, να περιλαμβάνεται η προοδευτική κατάργηση της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων· η επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες· φόρος άνθρακα (όπως ισχύει 
ήδη σε ορισμένες χώρες)· και φόρος για την αγορά ντιζελοκίνητων 
αυτοκινήτων. 

Είναι ανάγκη να αλλάξουμε τις συνήθειές μας όσον αφορά την 
ενεργειακή κατανάλωση: αντί να καταναλώνουμε ορυκτά καύσιμα, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η 
εξάρτηση της ΕΕ από το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα δεν θα 
είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Το ερώτημα δεν είναι κατά πόσον 
η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελεί τη λύση, 
αλλά πότε θα συμβεί. Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή μπορεί να μας 
οδηγήσει σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση. 

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Στο πλαίσιο της μετάβασης από τη βιομηχανία άνθρακα, 
συχνά εκείνοι που χάνουν τη δουλειά τους δεν προσλαμβάνονται 
απαραίτητα σε νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της πράσινης 
ενέργειας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν καθήκον προς την κοινωνία 
να καταστήσουν εφικτή αυτή τη μετάβαση και ταυτόχρονα να 
προστατεύσουν τους εργαζόμενους· ένα χρονοδιάγραμμα για 
την επίτευξη αυτού θα καθιστούσε εφικτή μια οργανωμένη, 
διαρθρωμένη αλλαγή.

 90. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
         ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
         ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
         ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
πάνελ 

Μια σημαντική πηγή ρύπανσης εξαιτίας της 
κυκλοφορίας είναι η ευρεία χρήση ιδιωτικών 
μέσων για μεταφορές και οι πτήσεις μικρών 
αποστάσεων48. Ένας τρόπος μείωσης του 
προβλήματος είναι η ενίσχυση της χρήσης 
των ευρωπαϊκών υποδομών, για παράδειγμα, 
των τρένων υψηλής ταχύτητας ως προσιτών 
υποκατάστατων ή ο καλύτερος συντονισμός των 
ιδιωτικών εμπορευματικών μεταφορών στην 
Ευρώπη.

Υπό την έννοια αυτή, είναι ανάγκη να 
ρυθμιστούν και να συντονιστούν οι αεροπορικές, 
σιδηροδρομικές ή οδικές μεταφορές. Αυτού του 
είδους η εναρμόνιση θα συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
ενθαρρύνει, για παράδειγμα, τον συντονισμό 
μεταξύ των εταιρειών μεταφορών για χρήση του 
όγκου των φορτηγών με βέλτιστο τρόπο με σκοπό 
την εξοικονόμηση καυσίμων. Επίσης, θα παράσχει 
ευρωπαϊκά κοινά πρότυπα ασφαλείας.

Ασφαλώς, θα απαιτήσει χρηματοδότηση και 
πολιτική συνοχή, αλλά θα παράσχει στους 
πολίτες της ΕΕ καθαρότερες και αποδοτικότερες 
μεταφορές.

48  The European Union Explained: Transport (Εξηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση: Μεταφορές), 
έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014: “Οι οδικές μεταφορές, οι οποίες αποτελούν τη συχνότερα 
χρησιμοποιούμενη μορφή μεταφορών, ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης: περίπου 
71% του συνόλου των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία (και τα επιβατηγά οχήματα ευθύνονται για περίπου δύο τρίτα του ποσοστού αυτού). Ωστόσο, 
άλλοι τομείς μεταφορών είναι πολύ λιγότερο ρυπογόνοι. Η αεροπορία ευθύνεται για ποσοστό 13%. Ο 
σιδηρόδρομος είναι το λιγότερο ρυπογόνο μέσο μεταφοράς, με ποσοστό μικρότερο από 1%.”
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής;
Διακρίνω τρεις κατηγορίες δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής: 
καταρχάς, θεωρώ ότι η απάντηση στην κλιματική αλλαγή θα προέλθει, 
αφενός, από τη χάραξη μιας γενικής πολιτικής· από την άλλη πλευρά, 
από τη συμπεριφορά των ανθρώπων που θα μεταβάλουν τον τρόπο 
ζωής τους καθιστώντας τον βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, ο ΟΗΕ έχει δρομολογήσει 
εκστρατεία που φέρει την ονομασία “Little x Little” (Λίγο λίγο)50, με τη 
βοήθεια της οποίας θα προστατευτεί ο κόσμος μας από την κλιματική 
αλλαγή. Σκοπός είναι μεταξύ άλλων η χρησιμοποίηση λιγότερων 
πλαστικών υλών, η μείωση της διάρκειας των ντους και η μεταφορά 
στη δουλειά με ποδήλατο και όχι με αυτοκίνητο. 

Το δεύτερο είδος δράσεων αφορά τον τρόπο με τον οποίο εμείς, οι 
νέοι, μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε 
πλατφόρμες για την ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων μας, των 
αρχηγών χωρών, των δήμων, των δημάρχων και των ανθρώπων 
στις κοινότητές μας. Τέλος, η τρίτη κατηγορία δράσεων αφορά την 
επιβολή υποχρέωσης στις κυβερνήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις 
να λογοδοτήσουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υποβάλλουμε 
περισσότερες αναφορές σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ίσως θα 
πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κίνημα για την κινητοποίηση των 
ανθρώπων ανά τον κόσμο.

 

Jayathma Vickramanayake, 
Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 

για θέματα νεολαίας

Ομιλήτρια στη συζήτηση πάνελ με θέμα “Προσπάθειες για έναν 
καλύτερο κόσμο: Οι νέοι και η αειφόρος ανάπτυξη”

 91. ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ  
         ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου

Προκειμένου να δημιουργηθούν πραγματικά 
βιώσιμες πόλεις, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει 
τους δήμους κατά την ανάπτυξη μιας νέας 
προσέγγισης που θα πληροί τις ανάγκες όλων 
των γενεών, από τα παιδιά και τους εφήβους 
ως τους ενηλίκους και τους ηλικιωμένους, 
με χρήση έξυπνων και αποδοτικών 
δημόσιων συγκοινωνιών που θα βασίζονται 
σε λύσεις απαλλαγμένες από εκπομπές 
και σε κοινοχρησία, όπως η ενίσχυση της 
κοινοχρησίας ποδηλάτων και αυτοκινήτων. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
επιδόματα ή επιδοτήσεις για τη δημιουργία 
μεγάλων πεζοδρόμων και περισσότερων 
ποδηλατοδρόμων, συμπεριλαμβανομένων 
καλύτερων υποδομών για την ασφαλή 
στάθμευση των ποδηλάτων και δημιουργίας 
περισσότερων ζωνών απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. Τρίτον, οι δημόσιες συγκοινωνίες 
θα πρέπει να είναι προσιτές προς όλους. Για 
παράδειγμα, η ΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει 
ένα σύστημα ενιαίου εισιτηρίου για τις δημόσιες 
συγκοινωνίες σε μεγάλες πόλεις, με εφαρμογές 
που θα παρέχουν χρονοδιαγράμματα σε 
πραγματικό χρόνο και ευέλικτες διαδρομές 
κατόπιν αιτήματος.

Σήμερα, πάνω από τα δύο τρίτα των 
Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή1. Τα προβλήματα στο 
εσωτερικό αυτών των πόλεων σχετίζονται 
με την έλλειψη χώρου, την κυκλοφορία, τη 
ρύπανση και την έλλειψη χώρων πρασίνου. 
Στόχος των προτάσεων που προαναφέρθηκαν 
είναι να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες 
ελκυστικότερες.

49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Αστική ανάπτυξη”, http://ec.europa.eu/regional_
policy/el/policy/themes/urban-development/ (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
50 ΟΗΕ, “Little x Little” - μια εκστρατεία από τη γενιά Z για την 
υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης https://www.un.org/
sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-campaign-
support-sustainable-development-goals/ (πρόσβαση Ιούλιος 2018)

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:  
Προστατεύουμε τον πλανήτη μας
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 92. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  
         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
         ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΕΡΓΩΝ 

Henriette  

Ζητώ από την ΕΕ να κατανείμει περισσότερους πόρους προς 
τη φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητα. Αυτές οι 
επιλογές χρηματοδότησης θα πρέπει επίσης να διαφημίζονται με 
μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα ήταν αποτελεσματικότερη η παροχή 
χρηματοδότησης μικρότερου ύψους σε πολλούς από ό,τι η παροχή 
ενός τεράστιου ποσού σε λιγότερους, προκειμένου να εδραιωθεί 
μια νέα, φιλικότερη προς το περιβάλλον νοοτροπία σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Είναι ευρέως γνωστό ότι για μια επιχείρηση η φάση της σύστασης 
είναι πάντα εκείνη κατά την οποία χρειάζεται τη μεγαλύτερη στήριξη. 
Στην περίπτωση των φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρήσεων, οι 
εταιρείες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να επεκταθούν 
εκτός των παραδοσιακών μοντέλων επιχειρηματικότητας. Η ΕΕ θα 
μπορούσε να στηρίξει τις πράσινες νεοσύστατες επιχειρήσεις με 
επιδοτήσεις.

Θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για 
ενώσεις, ΜΚΟ ή απλώς ομάδες ανθρώπων που δεσμεύονται για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου να γίνει γνωστή, 
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για λήψη χρηματοδότησης θα 
πρέπει να είναι σαφής και απλή, καθώς υπάρχουν ήδη περισσότερο 
περίπλοκες εκδοχές της.

Η ιδέα αυτή θα μπορούσε να ενδυναμώσει τις νέες γενιές, τόσο 
ως επιχειρηματίες όσο και ως ακτιβιστές, ώστε να αποκτήσουν τα 
εργαλεία που χρειάζονται για να έχουν αντίκτυπο στις κοινότητές 
τους.

Τέλος, αυτά τα προγράμματα της ΕΕ θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν ένα στοιχείο οικοδόμησης ικανοτήτων και 
καθοδήγησης, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών 
με όσους επιθυμούν να ιδρύσουν νεοσύστατες εταιρείες σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές. 

 93. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ  
         ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ  
         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Frauke

Η ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει κατά την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων υποχρεώνοντας 
τις εταιρείες να σχεδιάζουν τις ηλεκτρονικές 
και οικιακές συσκευές ώστε να αποτελούνται 
από διάφορα κομμάτια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
εάν κάτι σπάσει, θα χρειαστεί αλλαγή μόνο το 
συγκεκριμένο κομμάτι και θα διευκολυνθεί η 
επισκευή. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των 
τηλεφώνων, η ΕΕ θα μπορούσε να υποβάλει 
νομική πράξη που θα επιβάλλει στις μεγάλες 
εταιρείες να αντικαθιστούν το συγκεκριμένο 
τμήμα που δεν λειτουργεί και όχι να 
υποχρεώνουν σε αγορά ενός ολοκαίνουριου 
τηλεφώνου. Η προσέγγιση αυτή θα αποτελέσει 
μια περισσότερο βιώσιμη λύση για τα 
ηλεκτρονικά απόβλητα.

Θα μπορέσει δε να επιτευχθεί μέσω 
συντονισμένων πολιτικών προσπαθειών 
για τη στήριξη κανονιστικής ρύθμισης που 
θα οδηγήσει σε μια περισσότερο βιώσιμη 
και δεοντολογική προσέγγιση έναντι των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων.
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ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Σχεδόν το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται χάνεται ή σπαταλάται κάθε χρόνο, 
σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)51. Περίπου 
88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού σπαταλώνται σε ετήσια βάση στην ΕΕ, με το σχετικό κόστος να 
εκτιμάται στα 143 δισεκατ. ευρώ52.  Στην ΕΕ, τα νοικοκυριά αποτελούν τη βασική πηγή σπατάλης 
τροφίμων, με τη γεωργία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Εκτός του αντιδεοντολογικού 
χαρακτήρα της, η σπατάλη τροφίμων έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην 
οικονομία διότι έχουν ήδη σπαταληθεί νερό και ενέργεια για την παραγωγή του τροφίμου 
που στη συνέχεια απορρίφθηκε. Το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης τροφίμων είναι άσκοπο 
και προκαλείται εξαιτίας κακών μεθόδων αποθήκευσης που επιδεινώνονται από την έλλειψη 
ποιοτικής εκπαίδευσης σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων. 

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως53. Το πλαστικό ρυπαίνει 
τα ποτάμια, τους ωκεανούς και το έδαφός μας. Ο ΟΗΕ διενεργεί εκστρατεία για τις καθαρές θάλασσες και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δρομολόγησε φέτος ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με σκοπό να μεταβληθεί 
ο τρόπος με τον οποίο παράγονται, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται οι πλαστικές ύλες, και να εξαλειφθούν σημαντικότερες 
πηγές ρύπανσης της θάλασσας. Επιπλέον, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και συνθήκες υγιεινής αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα 
και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έλλειψή του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την επέκταση των ερήμων ως θανατηφόρες 
ασθένειες και συγκρούσεις. 

Οι νέοι ζητούν αλλαγή νοοτροπίας, αρχής γενομένης από την ύπαρξη ειδικής εκπαίδευσης σχετικά με τη βιωσιμότητα στα σχολεία 
και νέων κανόνων που θα διαμορφώσουν τον τρόπο ζωής μας και θα σώσουν το περιβάλλον.

 94. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ  
         ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης πάνελ

Η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την έρευνα για εναλλακτικά υλικά 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλαστικού. Για 
παράδειγμα, ένα είδος πλαστικού κατασκευάζεται από μανιτάρια, 
ενώ και το μπαμπού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
επαναχρησιμοποιήσιμων μαχαιροπίρουνων, τα οποία θα συμβάλουν 
στη μείωση των κινήτρων για τη σημερινή ευρύτατη χρήση του 
πλαστικού.

Στο επίκεντρό της, η προσπάθεια εξάλειψης της ρύπανσης μέσω 
πλαστικών υλών περιλαμβάνει την παραγωγή και χρήση λιγότερου 
πλαστικού ως ότου επιτευχθεί ένας τρόπος ζωής χωρίς πλαστικό. Αν 
και η πλήρης και άμεση εξάλειψη του πλαστικού φαντάζει αδύνατη, 
είναι δυνατή η μείωση της χρήσης του από εμάς, η ανακύκλωσή του 
και η εύρεση εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον πηγών 
παραγωγής του. 

Επίσης, η ΕΕ θα μπορούσε να καταστήσει υποχρεωτική την 
επισήμανση των προϊόντων που θα αναφέρουν εάν ένα προϊόν 
περιέχει πλαστικές ύλες, σε τι ποσότητα και τι είδος πλαστικού – 
για παράδειγμα, εάν το πλαστικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 
ή εάν έχει παραχθεί από λιγότερο ρυπογόνες πηγές. Ένας άλλος 
τρόπος προώθησης των απαλλαγμένων από πλαστικό προϊόντων 
είναι η δημιουργία καταστημάτων που θα προσφέρουν δωρεάν είδη 
καθημερινής χρήσης, τα οποία δεν θα περιέχουν πλαστικό.

 95. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  
         ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ  
         ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  
         ΩΚΕΑΝΟΥΣ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης  

Η ποσότητα του πλαστικού που περιέχεται 
στους ωκεανούς εκτιμάται σε 150 εκατομμύρια 
τόνους. Πρόκειται περίπου για το εν πέμπτο 
του βάρους του συνόλου των ψαριών στους 
ωκεανούς μας54. Ωστόσο, πώς καθαρίζεται κάτι 
τόσο τεράστιο όσο ένας ωκεανός; Σύμφωνα 
με τη Marcella Hansch, αρχιτέκτονα και ιδρυτή 
της πρωτοβουλίας Pacific Garbage Screening, 
μέσω της δημιουργίας μιας μη ρυπογόνου 
πλατφόρμας που θα μπορούσε να τοποθετηθεί 
σε ποτάμια και ωκεανούς για να φιλτράρει τις 
πλαστικές ύλες. 

Στους ωκεανούς, μια τέτοια πλατφόρμα ηρεμεί 
τα ρεύματα που διέρχονται από ένα σύστημα 
καναλιών και, ως εκ τούτου, τα πλαστικά 
αντικείμενα, τα οποία είναι ελαφρύτερα, 
ανεβαίνουν αργά στην επιφάνεια.   Δεν 
χρησιμοποιούνται δίχτυα, και έτσι τα ψάρια 
θα μπορούν να διέρχονται μέσα από την 
πλατφόρμα χωρίς κίνδυνο. 

Η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει 
κοινές ομάδες και έργα με τη συμμετοχή 
μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων και επιστημόνων 
που θα προβούν σε ανάπτυξη νέων λύσεων για 
τον καθαρισμό των θαλασσών μας αντλώντας 
έμπνευση από έργα όπως αυτό.

51 Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, “Key facts on food loss and waste you should 
know!” (Βασικά στοιχεία σχετικά με την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων που πρέπει να γνωρίζετε!), http://
www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
52 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Food Waste” (Σπατάλη τροφίμων), https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en 
(πρόσβαση Ιούλιος 2018)
53 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πλαστικά απορρίμματα: μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη 
και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-5_el.htm (πρόσβαση Ιούλιος 2018)
54 Pacific Garbage Screening, “Plastic in the oceans” (Πλαστικές ύλες στους ωκεανούς), https://pacific-garbage-
screening.de/en/problem/ (πρόσβαση Ιούνιος 2018)
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55 The Guardian, “French law forbids food waste by supermarkets” (Γαλλικός νόμος απαγορεύει τη σπατάλη τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ), https://
www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets (πρόσβαση Ιούλιος 2018)

 96. ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
         ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Valeria 

Η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για τη δημιουργία καταστημάτων 
χωρίς χρήση πλαστικού, όπου κανένα από τα αντικείμενα δεν θα 
περιέχει πλαστικές ύλες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προβεί σε 
ενέργειες για τη στήριξη των καταστημάτων που εφαρμόζουν 
πολιτικές υπέρ της χρήσης λιγότερου πλαστικού. Για παράδειγμα, η 
ΕΕ θα μπορούσε να καλέσει τα σούπερ μάρκετ να δημιουργήσουν 
διαδρόμους με προϊόντα που δεν περιέχουν πλαστικές ύλες και 
να απαγορεύσουν τις πλαστικές σακούλες και αντ’ αυτών να 
παρέχουν αποκλειστικά βαμβακερές ή χάρτινες σακούλες στους 
πελάτες. Επίσης, θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή του πλαστικού. 
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα σούπερ μάρκετ να 
επιστρέφουν χρήματα στους πελάτες που επιστρέφουν πλαστικές 
ύλες στο κατάστημα για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Η 
πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη σε τμήματα της Σκανδιναβίας, 
όπου ένα μπουκάλι ουσιαστικά “νοικιάζεται”, με την εγγύηση να 
επιστρέφεται κατά την επιστροφή του άδειου πλαστικού μπουκαλιού.  

Τα καταστήματα τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ έχουν ζωτική 
σημασία για τη διαμόρφωση των συνηθειών των καταναλωτών. 
Επίσης, πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, 
συμπεριλαμβανομένων φρούτων και λαχανικών, βρίσκονται σε 
πλαστικές συσκευασίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξακολουθούν να 
διατίθενται πλαστικές σακούλες μιας χρήσης. 

Μια άλλη σημαντική ιδέα αφορά τη φορολογία: θα πρέπει να 
επιβάλλονται υψηλότεροι φόροι για σούπερ μάρκετ και εταιρείες 
που χρησιμοποιούν περισσότερο πλαστικό, και χαμηλότεροι σε 
όσους μειώνουν τη χρήση πλαστικού. Επιπλέον, οι εταιρείες που 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλαστικές ύλες ή τις θεωρούν 
ζωτικής σημασίας τμήμα του επιχειρηματικού τους μοντέλου θα 
μπορούσαν να λάβουν κίνητρα για τη στήριξη έργων που επιχειρούν 
τον καθαρισμό των ωκεανών. 

Για όσους λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση, θα μπορούσε να 
παρέχεται μια άλλου είδους επιβράβευση, όπως ένα πιστοποιητικό 
ποιότητας ή ένα σύστημα αξιολόγησης με αστέρια για τις βιώσιμες 
επιχειρήσεις, καθώς και δωρεάν κατάρτιση του προσωπικού σχετικά 
με το πώς θα υιοθετήσουν μια ακόμα φιλικότερη προς το περιβάλλον 
συμπεριφορά. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τα σούπερ μάρκετ και οι 
εταιρείες θα αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση, θα αναλάβουν 
το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και θα βοηθήσουν στην 
εκπαίδευση των ανθρώπων.

 97. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ  
         ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  
         ΝΟΜΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ  
         ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
πάνελ  

Η ΕΕ θα πρέπει να υποχρεώσει βάσει νόμου 
τα σούπερ μάρκετ να βρουν τρόπους ώστε 
να διασφαλίσουν τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων.

Συχνά, τα σούπερ μάρκετ πετούν τρόφιμα των 
οποίων πλησιάζει η ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, 
σε πολλές περιπτώσεις η ημερομηνία λήξης δεν 
αντιστοιχεί στην ημερομηνία που το τρόφιμο 
είναι όντως ακατάλληλο για κατανάλωση. 
Επιπλέον, οι νομοθεσίες μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ διαφέρουν· η ΕΕ πρέπει να προβεί 
σε εναρμόνιση αυτών των κανόνων. 

Η νομοθεσία θα πρέπει επίσης να επιχειρήσει 
να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα των 
οποίων πλησιάζει η ημερομηνία λήξης θα 
τοποθετούνται εμφανώς στα ράφια, θα 
πωλούνται σε μειωμένη τιμή ή, εάν έχουν λήξει, 
θα διατίθενται δωρεάν. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία υπάρχει ήδη νόμος που επιβάλλει στα 
μεγάλα καταστήματα να δωρίζουν τρόφιμα που 
δεν έχουν πωληθεί και των οποίων πλησιάζει 
η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση 
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες 
τροφίμων.55 Η ιδανική κατάσταση θα ήταν να 
αποφευχθεί τελείως η σπατάλη τροφίμων και 
να διατίθενται τα ληγμένα τρόφιμα δωρεάν σε 
άτομα και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Έτσι, 
θα είναι εφικτή η καταπολέμηση όχι μόνο της 
σπατάλης τροφίμων, αλλά και της πείνας και 
της φτώχειας.
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 98. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ  
         ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης πάνελ 

Η ΕΕ θα μπορούσε να ενθαρρύνει νέους τρόπους διαμοιρασμού 
των τροφίμων. Καθώς η έννοια της “οικονομίας του διαμοιρασμού” 
καθίσταται ολοένα και πιο ευρεία, είναι εμφανές ότι τα οικονομικά 
οφέλη του φαινομένου αυτού τα απολαμβάνουν συνήθως μόνον 
όσοι διαθέτουν ακίνητη ιδιοκτησία ή αυτοκίνητα. Προκειμένου 
να δημιουργηθεί μια πραγματικά “διαμοιρασμένη” οικονομία, η 
ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης 
κατάλληλα για “διαμοιρασμό”.

Για παράδειγμα, υπάρχει μια εφαρμογή που ονομάζεται “Too Good to 
Go” (Πολύ καλό για να πεταχτεί), η οποία δραστηριοποιείται σήμερα 
σε οκτώ χώρες και διασώζει υπολείμματα τροφίμων παρέχοντας 
μια πλατφόρμα που μεσολαβεί μεταξύ εκείνων που διαθέτουν 
πλεόνασμα τροφίμων και εκείνους που αναζητούν καλά τρόφιμα σε 
καλές τιμές. 

Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες από έξω και 
να δημιουργήσει μια ψηφιακή αγορά για την αντιμετώπιση της 
σπατάλης τροφίμων που θα φέρνει σε επαφή γεωργούς, εστιατόρια, 
καταστήματα πώλησης τροφίμων και καταναλωτές και στο πλαίσιο 
της οποίας όποιος διαθέτει τρόφιμα σε πλεόνασμα θα μπορεί να 
εγγράφεται και να παρέχει τα “απορρίμματά” του σε κάποιον που τα 
χρειάζεται. 

 99. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
         ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Dina & Giusy 

Η αειφορία αποτελεί σημαντική έννοια για το 
μέλλον, και η εκπαίδευση έχει καίρια σημασία 
καθώς είναι ευκολότερο να υιοθετήσει κάποιος 
καλές πρακτικές σε μικρή ηλικία. Και αυτό 
ισχύει και για την εκπαίδευση σχετικά με τους 
τρόπους αποφυγής της σπατάλης τροφίμων 
και των πλαστικών υλών. Η ΕΕ θα μπορούσε 
να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα 
θέματα συζητώνται στο σχολείο. Τα σχολεία 
θα μπορούσαν να προσφέρουν μαθήματα, στο 
πλαίσιο των οποίων τα παιδιά θα μαγειρεύουν 
και θα καθαρίζουν από κοινού, θα μαθαίνουν 
σχετικά με την αξία των τροφίμων, τις αρνητικές 
συνέπειες της αδιαφορίας για το περιβάλλον, 
θα υιοθετούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και θα 
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη 
διαχείριση των τροφίμων.

Για τη στήριξη τέτοιου είδους εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών θα μπορούσαν να συμμετέχουν 
και χορηγοί, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να 
παρέχουν επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια 
στα σχολεία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
αυτής, η ΕΕ θα μπορούσε να προωθεί 
συνέργειες μεταξύ σχολείων και εθνικών 
πάρκων, υπό μορφή θερινών κατασκηνώσεων 
για την ανακάλυψη του περιβάλλοντος. 

Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες θα 
μπορούσαν να ενσταλάξουν στα παιδιά τον 
σεβασμό για τη φύση και την προστασία των 
ζώων, τον οποίο αυτά θα μεταφέρουν και στην 
ενήλικη ζωή τους.
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 100. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
         ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ  
         ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
πάνελ  

Η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει ένα σχέδιο με 
σκοπό τη συγκέντρωση των όμβριων υδάτων 
για χρήση σε τουαλέτες ή για το πότισμα 
των φυτών του κήπου σε οικιακό επίπεδο. 
Το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και 
την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους που 
θα χρησιμοποιούν δεξαμενές υδάτων για τη 
συγκέντρωση των όμβριων υδάτων που θα 
χρησιμοποιούν στη συνέχεια στην κατοικία 
τους.

Το νερό θα πρέπει να αποτελεί κοινό αγαθό, το 
οποίο θα είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους, 
υπό δίκαιους όρους. Για την ακρίβεια, το 2010, 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
αναγνώρισε ρητά το ανθρώπινο δικαίωμα στο 
νερό και στην υγιεινή και αναγνώρισε ότι το 
καθαρό πόσιμο νερό και οι συνθήκες υγιεινής 
έχουν καίρια σημασία για την άσκηση όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα, οι υδάτινοι 
πόροι μειώνονται και η τιμή του νερού μπορεί 
να είναι αυξημένη. Η ιδέα αυτή θα βοηθήσει 
στη μείωση της άσκοπης σπατάλης καθαρού 
πόσιμου νερού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πώς μπορεί η έρευνα από το διάστημα να μας 
βοηθήσει να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας;

Η έρευνα από το διάστημα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 
καλύτερα τον πλανήτη μας και τους τρόπους προστασίας του. 
Επίσης, από το διάστημα δεν διακρίνονται τα σύνορα. Κανείς 
βλέπει μια ολότητα, όχι έθνη. Βλέπεις έναν πλανήτη σε ισορροπία, 
προστατευόμενο μόνο από το λεπτό στρώμα της ατμόσφαιρας. 
Βλέπεις επίσης την καταστροφή που προκαλούμε στη Γη μας. Αλλά 
η Γη δεν θα πεθάνει, θα επιβιώσει. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα 
εξαφανιστούν αν συνεχίσουμε έτσι.

Paolo Nespoli, 
Αστροναύτη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) και 

NASA

Ομιλητής κατά τη συζήτηση πάνελ “Η ζωή ενός αστροναύτη”
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  
 ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη Γη. Αυτό δεν περιορίζεται στο πόσα μπορεί να αντέξει η Γη μας από υλική 
άποψη· πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα και να μεταβάλλουμε την καθημερινότητα και τις ενέργειές μας με 
σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άλλη Γη με υψηλή ανεργία των νέων, με αυξανόμενη ανισότητα, με 
αποκλεισμό των νέων από τη λήψη των αποφάσεων. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της αλλαγής των πρακτικών και 
των καταστάσεων που οδηγούν σε ανισότητες και θέτουν σε κίνδυνο τον πλανήτη μας. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεότητας επιθυμεί να μεταμορφώσει αυτή τη Γη και να μεταβάλλει τα συστήματά μας σε αυτή με σκοπό την αειφόρο 
ανάπτυξη.

“Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας σε έναν νεκρό πλανήτη.” Αυτό ήταν το 
σύνθημα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων 
(ITUC) κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή 
τον Δεκέμβριο του 2015. Για την ITUC, το σύνθημα αυτό καταδεικνύει 
την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
της ενασχόλησης με ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Για το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας, η ανάγκη προστασίας του πλανήτη δεν 
απορρέει μόνον από ζητήματα που αφορούν την ανεργία των νέων, 
αλλά και από τις ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα και την ευημερία 
αυτής και των μελλοντικών γενεών νέων. Σε έναν νεκρό πλανήτη δεν 
υπάρχουν ούτε συμμετοχή των νέων, δημοκρατία και Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο του YO!Fest και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 
Νεολαία του 2018, αναγνωρίστηκε ότι η προστασία του πλανήτη μας 
αποτελεί επείγουσα και ζωτική ανάγκη προκειμένου να προστατευτεί 
το μέλλον μας και το μέλλον των επόμενων γενεών. Η αειφόρος 
ανάπτυξη απαιτεί μια εκ νέου αξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση. 
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας, της ρύπανσης, της μη βιώσιμης 
κατανάλωσης και της υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων. Κατά 
τις συζητήσεις αναγνωρίστηκε επίσης ότι η αντιμετώπιση ζητημάτων 
που άπτονται του περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνει χωριστά από τις 
οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Αφενός, μια δίκαιη μετάβαση προς 
μια οικονομία που δεν θα επικεντρώνεται στα ορυκτά καύσιμα απαιτεί 
την επανεξέταση ζητημάτων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα 
παράλληλα με την εξέταση ζητημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των δυνατοτήτων των 
ανθρώπων για εργασία και ευημερία· αφετέρου, ο αντίκτυπος των 
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στο περιβάλλον δεν πρέπει 
να ανατεθεί σε τρίτους ή να μετακυλιστί στις επόμενες γενεές που 
θα χρειαστεί να διασφαλίσουν ότι ο πλανήτης δεν θα πέσει θύμα των 
δικών μας ερευνών για πρόοδο και δημιουργία ευκαιριών. Αρκετές 
εκδηλώσεις και διοργανώσεις στο πλαίσιο της θεματικής αυτής 
ενότητας εστίασαν στους διεθνώς συμφωνημένους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του πλανήτη μας συνιστά 
αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου κινήματος προκειμένου να τεθεί ο 
κόσμος σε μια περισσότερο βιώσιμη πορεία και να επιτευχθεί ειρήνη και 
ευημερία για όλους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι φιλόδοξη ως προς την αύξηση 
των δράσεων για την προστασία του πλανήτη μας στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, 
η ΕΕ πρέπει να εστιάσει στα ακόλουθα:

Η ΕΕ διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο κατά τις διαπραγματεύσεις για 
το παγκόσμιο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 

2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο αυτού, που εγκρίθηκαν το 2015. Από τότε, 
δεν έχει κατορθώσει να διαδραματίσει κορυφαίο 
ρόλο στην ολοκληρωμένη και φιλόδοξη 
εφαρμογή του θεματολογίου στο εσωτερικό της 
ΕΕ. Η προώθηση του θεματολογίου για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 σε επίπεδο ΕΕ θα 
παρείχε στην ΕΕ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη 
η Ευρώπη με ολοκληρωμένο τρόπο. Απαιτείται 
προσέγγιση προσανατολισμένη στα συστήματα, 
η οποία θα ενθαρρύνει τους φορείς χάραξης των 
πολιτικών να εξετάσουν τα υπάρχοντα μοτίβα 
και να αντιμετωπίσουν τα βασικά αίτια των 
προβλημάτων. Οι διασυνδέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής και των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών 
διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από την ΕΕ, προκειμένου να 
αποτελέσει η ευημερία των ανθρώπων και του 
πλανήτη τον απώτερο στόχο των οικονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων. Για να το επιτύχει αυτό, 
η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει μια ολοκληρωμένη και 
φιλόδοξη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Η αναγνώριση των διασυνδέσεων είναι επίσης 
αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πολλαπλές και εγκάρσιες μορφές διακρίσεων, 
αναγνωρίζοντας τις συνδέσεις που υπάρχουν 
π.χ. μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και 
των δικαιωμάτων των γυναικών. Αειφόρος 
ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας 
προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα 
και μέσω της διασφάλισης ότι όλοι οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης πληρούνται για όλες τις 
κοινωνικές ομάδες.

Απομάκρυνση από τις μη βιώσιμες 
πρακτικές

Η σημερινή και οι προηγούμενες γενεές έθεσαν το 
μέλλον των νέων σε κίνδυνο μέσω της άσκησης μη 
βιώσιμων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
πρακτικών, εφιστώντας πολύ λίγη προσοχή στις 
μελλοντικές συνέπειες. Τα μη βιώσιμα πρότυπα 



Έκθεση για το ΕΥΕ2018           80

κατανάλωσης, παραγωγής, εμπορίου και επενδύσεων θέτουν σε κίνδυνο 
το μέλλον των ανθρώπων και του πλανήτη. Στο πλαίσιο της σημερινής 
καταναλωτικής κουλτούρας μας, δεν μπορούν όλοι να ακολουθούν έναν 
βιώσιμο τρόπο ζωής. Η ΕΕ έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να αντιμετωπίσει 
τα ζητήματα αυτά και να αναλάβει επειγόντως δράση για την επίτευξη 
ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση και την κατανάλωση πόρων, εντός 
των δυνατοτήτων του πλανήτη. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του YO!Fest 
και της ΕΥΕ εστίασαν στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και 
της μη βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων, στα πλαστικά απορρίμματα, 
στη μείωση των επιδοτήσεων για το κρέας και στον καθορισμό ενός 
χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων.

Προώθηση και προτεραιότητα σε περισσότερο βιώσιμες 
πρακτικές

Παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την κατάργηση των μη βιώσιμων 
πρακτικών όσον αφορά την εξόρυξη, την παραγωγή και την 
κατανάλωση, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει επίσης προτεραιότητα στην 
προώθηση και τη στήριξη περισσότερο βιώσιμων πρακτικών. Οι νέοι 
και οι οργανώσεις τους θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κατά τη 
θέσπιση και την προώθηση περισσότερο βιώσιμων και φιλικών προς 
το περιβάλλον πρακτικών, μεταξύ άλλων κατά την παροχή ενημέρωσης 
σχετικά με την εγγενή αξία της φύσης και των οφελών της. Απαιτείται 
επίσης να αναληφθεί ισχυρή δράση από την ΕΕ και τις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις. Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την εκπαίδευση σχετικά με 
την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της τυπικής και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας το έργο που εκτελούν ήδη οι οργανώσεις 
νέων για την προώθηση ενός περισσότερο βιώσιμου τρόπου ζωής. Τα 
θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν 
ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε βιώσιμες πρακτικές, όπως οι φιλικές προς 
το περιβάλλον μεταφορές, μέσω π.χ. της στήριξης και της προώθησης 
βιώσιμων και προσιτών συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών.

Προώθηση αποκρίσεων σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο

Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί την ανάληψη 
δράσης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό ως 
το παγκόσμιο, καθώς και αναγνώριση ότι οι 
ενέργειες σε ένα επίπεδο θα έχουν αντίκτυπο 
στις ενέργειες στα άλλα επίπεδα. Σε τοπικό 
επίπεδο, οι νέοι είναι συχνά πρωτοπόροι ως προς 
τις αλλαγές που θα βοηθήσουν να ακολουθήσει 
ο κόσμος μια περισσότερο βιώσιμη πορεία. 
Οι οργανώσεις νέων ενισχύουν τις φωνές των 
νέων ώστε να ασκήσουν από κοινού πίεση για 
την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό, 
εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η 
στήριξη για τις αλλαγές αυτές και η παραχώρηση 
περιθωρίου ώστε να ακουστούν οι φωνές αυτές 
έχουν καίρια σημασία στην πορεία προς την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

Είναι σαφές ότι το σημερινό οικονομικό, κοινωνικό 
και πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί για τον 
πλανήτη ή τους ανθρώπους μας, ιδίως τους νέους. 
Ποτέ άλλοτε δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη 
για μεταμορφωτικές αλλαγές, για ένα σύστημα 
που θα έχει στον πυρήνα του τις ανάγκες του 
πλανήτη και τα δικαιώματα των ανθρώπων αντί 
για αμιγώς οικονομικά συμφέροντα.
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Ο Ευρωπαϊκός Τύπος Νεολαίας (EΤΝ), μια οργάνωση ομπρέλας 
60.000 μελών που συγκεντρώνει δημοσιογράφους και δημιουργούς 
πολυμέσων σε όλη την Ευρώπη, διοργανώνει πολυάριθμες εκδηλώσεις 
για νέους δημοσιογράφους, προωθεί το ρόλο των μέσων ενημέρωσης 
των νέων και την ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη και συμμετέχει στις 
συζητήσεις για τη δημοσιογραφική παιδεία των προτύπων και των μέσων 
ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το EΤΝ συγκέντρωσε 
μια ομάδα δέκα δημοσιογράφων για τη σύνταξη ολοκληρωμένης 
έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE). 
Υπό την ηγεσία δύο επικεφαλής εκδοτών, μια ομάδα οκτώ γενικών και 
ειδικευμένων δημοσιογράφων από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν 
για να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να περιγράψουν τις μεγάλες 
σκέψεις και ιδέες από το EYE. Αυτή η έκθεση περιέχει τις 100 πιο 
εποικοδομητικές από αυτές τις ιδέες. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 
συνέθεσε ένα σχόλιο δύο σελίδων για καθένα από τα πέντε θέματα.
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