
 

                                                                                                                                                     

SDSN Youth AUTh  

Η Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών το 2015, παρέχει κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών 
και του πλανήτη, τώρα και ιδιαίτερα στο μέλλον. Στο επίκεντρό της βρίσκονται οι 17 Στόχοι 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs), οι οποίοι θα καθοδηγούν τις κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνει ο καθένας για να επιτύχει ένα βιώσιμο μέλλον 
μέχρι το έτος 2030. Αναγνωρίζουν ότι ο τερματισμός της φτώχειας και των άλλων στερήσεων 
πρέπει να συμβαδίζουν με στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, 
μειώνουν την ανισότητα και ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη - όλα αυτά ενώ 
αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και εργάζονται για τη διατήρηση των ωκεανών και των 
δασών μας. Καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους - κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, κοινωνία των 
πολιτών, ακαδημαϊκούς κύκλους και φυσικά τη νεολαία - να συνεργαστούν για τη 
δημιουργία λύσεων που θα ανταποκριθούν στους στόχους και τους στόχους τους. 

Ως νέοι και κληρονόμοι αυτού του πλανήτη, πρέπει να προωθήσουμε το κίνημα του 
μετασχηματισμού. Εμπλουτισμένοι με πάθος, δημιουργικότητα και ενέργεια μπορούμε να 
επιφέρουμε ριζικές αλλαγές, να αμφισβητήσουμε την ισχύουσα κατάσταση και να 
εξασφαλίσουμε ένα πιο ειρηνικό μέλλον. 

Κάθε άτομο έχει σημασία για την επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνίας. Ωστόσο, η βιωσιμότητα 
μπορεί να είναι ένα πολύπλοκο και σύνθετο έργο. Ο επιστημονικός κόσμος και το 
πανεπιστήμιο έχει το ρόλο της κατανόησης της πολυπλοκότητας της αειφορίας, η οποία 
ωστόσο δεν αφορά μόνο στην πολύπλοκη δομή των σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος, αλλά 
και στην κατανόηση και τη συνεκτίμηση μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής.  

Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών SDSN Youth AUTh παρέχει μια ευκαιρία ιδιαίτερα 
στους νέους να επικεντρωθούν και να αντιμετωπίσουν δραστικά τα SDGs. Αυτή η 
πρωτοβουλία έχει στόχο την καθοδήγηση,  και ενθάρρυνση και εμπλοκή των νέων, ώστε να 
προωθήσουμε ένα πιο αειφόρο τρόπο ζωής και εργασίας, αλλάζοντας τα καταναλωτικά 
πρότυπα, π.χ. χρησιμοποιώντας «πράσινα» μέσα μεταφοράς. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να 
συμμετάσχουν.  

Γιατί οι νέοι; 

1) Κριτική σκέψη: Οι νέοι διαθέτουν έντονα την ικανότητα να εντοπίζουν και να 
αμφισβητούν υπάρχουσες δομές εξουσίας και εμπόδια στην αλλαγή και την πρόοδο, 
ενώ μπορούν να εκφράζουν αντιρρήσεις, αντιφάσεις και προκαταλήψεις. 

2) Αλλαγή: Οι νέοι έχουν επίσης την ικανότητα και τη δύναμη να ενεργούν και να 
κινητοποιούν άλλους. Ο ακτιβισμός των νέων αυξάνεται παγκοσμίως, ενισχύεται από 
την ευρύτερη «δικτύωση» και την πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα. 

3) Καινοτομία: Εκτός από την προσέγγιση νέων προοπτικών, οι νέοι συχνά έχουν άμεση 
γνώση και γνώσεις σε θέματα που δεν είναι προσιτά στους ενήλικες. Οι νέοι 
καταλαβαίνουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μπορούν να 
προσφέρουν νέες ιδέες και εναλλακτικές λύσεις. 

4) Επικοινωνία: Είναι ελάχιστα γνωστό πως οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν συνάψει μια 
ιστορική και ευρεία συμφωνία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και του 



πλανήτη. Οι νέοι μπορούν να είναι εταίροι και φορείς του προγράμματος αειφόρου 
ανάπτυξης με ομάδες- κοινότητες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

5) Ηγεσία: Έχοντας γνώση των δικαιωμάτων τους και διαθέτοντας ηγετικές ικανότητες, 
οι νέοι μπορούν να οδηγήσουν την αλλαγή στις κοινότητες και τις χώρες τους. Οι 
οργανώσεις και τα δίκτυα που διευθύνονται από τη νεολαία πρέπει να 
υποστηριχθούν και να ενισχυθούν, διότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.   

 

Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε περισσότερα σχέδια να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε 
όλους να ζουν πιο βιώσιμα το 2020 με συγκεκριμένες δράσεις και οργανωμένη προσπάθεια. 

Μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να είστε ενημερωμένοι. 

Βρες τον στόχο! 

Ας κάνουμε μαζί την προσπάθεια! 

Ραντεβού την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, στο Ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, στις 
12:00, για να δημιουργήσουμε μαζί το δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών SDSN Youth για το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Για περισσότερες πληροφορίες: https://sdsnyouth.org/ 

e-mail επικοινωνίας: info-sdsn-blacksea@auth.gr  
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