Διακήπςξη τηρ Θεσσαλονίκηρ
1, Δκείο νη ζπκκεηέρνληεο από Κπβεξλεηηθέο, Γηαθπβεξλεηηθέο, Με Κπβεξλεηηθέο,
Οξγαλώζεηο (ΜΚΟ) θαη από θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ελ γέλεη από 84 ρώξεο παξόληεο ζηε
Γηεζλή Γηηάζθεςε "Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε, θαη Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ Πνιηηώλ
γηα ηελ Αεηθνξία», πνπ νξγαλώζεθε ζηε Θεζζαινλίθε από ηελ UNESCO θαη ηελ Διιεληθή
Κπβέξλεζε, από ηηο 8 σο ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1997, πηνζεηνύκε νκόθσλα ηελ αθόινπζε
Γηαθήξπμε:
Επισημαίνοςμε ότι:
2, Oη ζπζηάζεηο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βειηγξαδίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε (1975), ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο ηεο Σπθιίδαο γηα ηε Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε (1977), ηνπ πλεδξίνπ ηεο Μόζραο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ
Καηάξηηζε (1987) θαη ηνπ Παγθόζκηνπ πλεδξίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ηνλ Σνξόλην (1992) ηζρύνπλ αθόκε θαη δελ έρνπλ πιήξσο
αμηνπνηεζεί.
3, Αλεπαξθήο πξόνδνο έρεη ζεκεησζεί πέληε ρξόληα κεηά από ηελ Παγθόζκηα Γηάζθεςε ηνλ
Ρίν νηησο επηζεκαίλεηαη από ηε Γηεζλή Κνηλόηεηα.
4, Η Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη επσθειεζεί. από ηηο πνιπάξηζκεο δηεζλείο,
πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1997 ζηελ
Ιλδία, ηελ Σατιάλδε, ηνλ Καλαδά, ην Μεμηθό, ηελ Κνύβα, ηελ Βξαδηιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (inter alia).
5, Η πξννπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ έρεη πεξαηηέξσ
αλαπηπρζεί, εκπινπηηζζεί, θαη ελδπλακσζεί κέζσ ησλ θπξίσλ Γηαζθέςεσλ ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλώλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (Ρίν, 1992), γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα
(Βηέλλε, 1993), γηα ηνλ Πιεζπζκό θαη ηελ Αλάπηπμε (Κάηξν, 1994), γηα ηελ Κνηλσληθή
Αλάπηπμε (Κνπεγράγε, 1995) γηα ηηο Γπλαίθεο (Πεθίλν, 1995) θαη γηα ηνπο Οηθηζκνύο
(Κσλζηαληηλνύπνιε, 1996), θαζώο θαη από ηελ δεθάηε ελάηε εηδηθή ζπλεδξία ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (1997). Σα ζρέδηα δξάζεο απηώλ ησλ Γηαζθέςεσλ θαζώο
θαη ην εηδηθό πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Αεηθόξν Αλάπηπμε ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλώλ πνπ πηνζεηήζεθε ην 1996 επίθεηηαη λα εθαξκνζζνύλ από ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, ηνπο
θνηλσληθνύο εηαίξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ, ηεο
λενιαίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο), ην ζύζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλώλ θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο.
Επαναβεβαιώνοςμε ότι:
6, Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αεηθνξία, απαηηείηαη ηεξάζηηνο ζπληνληζκόο θαη ζπλδπαζκόο
πξνζπαζεηώλ ζε κηα. ζεηξά θξίζηκσλ ηνκέσλ, ηαρύηαηε θαη ξηδηθή αιιαγή ησλ ζπκπεξηθνξώλ
θαη ηξόπνπ δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιαγήο ησλ πξνηύπσλ παξαγσγήο θαη
θαηαλάισζεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
πνιηηώλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο έλαο από ηνπο ππιώλεο ηεο αεηθνξίαο καδί. κε ηε
λνκνζεζία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ ηερλνινγία.
7, Η θηώρεηα θαζηζηά ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη άιισλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ πηo
δύζθνιε θαη νδεγεί. ζε ,αύμεζε ηνλ πιεζπζκνύ θαη ππνβάζκηζε ηνλ πεξηβάιινληνο. H
κείσζε ηεο θηώρεηαο εivαη, θαηά ζπλέπεηα, έλαο απαξαίηεηνο ζηόρνο θαη κία ηθαλή θαη
αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ Αεηθνξία.
8, Μηα, ζπιινγηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο, ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαη ζπλερήο
δηάινγνο απαηηνύληαη κεηαμύ ησλ θπβεξλήζεσλ, ηνπηθώλ αξρώλ, αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο,
επηρεηξήζεσλ, θαηαλαισηώλ, ΜΚΟ, ΜΜΔ θαη άιισλ ζπληειεζηώλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί
ε επαηζζεηνπνίεζε, ε έξεπλα γηα ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξώλ θαη
ηξόπνπ δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηύπσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο κε ζηόρν
ηελ αεηθνξία.

9, Η εθπαίδεπζε εivαη έλα αλαληηθαηάζηαην κέζν πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζε όιεο ηηο γπλαίθεο
θαη άληξεο ηνπ θόζκνπ ε ηθαλόηεηα λα νξίδνπλ ηε δσή ηνπο, λα αζθνύλ ην δηθαίσκα ησλ
πξνζσπηθώλ επηινγώλ θαη ππεπζπλόηεηαο, λα επηηπγράλνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε, αλεμάξηεηα
από ζύλνξα γεσγξαθηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, Θξεζθεπηηθά, γισζζηθά ή βαζηδόκελα ζην
θύιιν.
10, Ο επαλαπξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ζπλόινπ ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ αεηθνξία
πεξηιακβάλεη όια ηα επίπεδα ηεο ηππiθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο
ρώξεο. Η έλλνηα ηεο αεηθνξίαο πεξηιακβάλεη όρη κόλν ην πεξηβάιινλ αιιά επίζεο ηα
πξνβιήκαηα ηεο θηώρεηαο, ηνλ πιεζπζκνύ, ηεο πγείαο, ηεο εμαζθάιηζεο ηξνθήο, ηεο
δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εηξήλεο. Η αεηθνξία εivαη ζε ηειηθή
αλάιπζε κηα εζηθή επηηαγή, κηα επηηαγή αμηώλ ζηελ νπνία oη πνιηηηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη
ε παξαδνζηαθή γλώζε νθείινπλ λα γίλνληαη δεθηά κε ηνλ δένληα ζεβαζκό.
11, Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε όπσο αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ησλ ζπζηάζεσλ ηεο
Σπθιίδαο θαη όπσο έρεη εμειηρζεί από ηόηε, ελαζρνινύκελε κε όιν ην εύξνο ησλ
νηθνπκεληθώλ ζεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε γηα ηνλ 21ν αηώλα
(Agenda 21) θαη ζηηο θύξηεο Γηαζθέςεηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο
εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Απηό ηεο επηηξέπεη λα αλαθέξεηαη σο εθπαίδεπζε γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.
12, Όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ
επηζηεκώλ, νθείινπλ λα αζρνιεζνύλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε. Η ελαζρόιεζε κε ηελ αεηθνξία απαηηεί κία νιηζηηθή, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ε
νπνία νδεγεί ζε ζύγθιηζε δηαθνξεηηθνύο γλσζηηθνύο ρώξνπο θαη ζεζκνύο ρσξίο απηνί λα
απσιέζνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο ηαπηόηεηα.
13, Δλώ ην βαζηθό πεξηερόκελν θαη πιαίζην δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία έρεη
θαηά κεγάιν κέξνο θαηαξηηζηεί, ε κεηάθξαζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ ζε εθπαηδεπηηθή πξάμε
νθείιεη λα ιάβεη ππόςε ζπγθεθξηκέλα ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά δεδνκέλα. O
επαλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζύλνιν ηεο όπσο επηηάζζεη ην Κεθάιαην 36
ηεο Agenda 21 πξέπεη λα εκπιέθεη όρη κόλν ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, αιιά επίζεο ηηο
Κπβεξλήζεηο, ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη άιινπο εηαίξνπο.
Σςστήνοςμε:
14, Όπσο oη θπβεξλήζεηο θαη oη εγέηεο ζε όιν ηνλ θόζκν ηηκνύλ ηηο δεζκεύζεηο πνπ έρνπλ ήδε
αλαιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γηαζθέςεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, θαη παξέρνπλ ζηελ
εθπαίδεπζε ηα απαξαίηεηα κέζα ώζηε λα εθπιεξώλεη ην ξόιν ηεο γηα ηελ επίηεπμε ελόο
αεηθόξνπ κέιινληνο.
15, ρέδηα δξάζεο γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία κε
ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε πξέπεη λα
θαηαξηηζηνύλ ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνηειεί έλα
αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ πξσηνβνπιηώλ ησλ ηνπηθώλ Ηκεξεζίσλ Γηαηάμεσλ γηα ηνλ 21ν
αηώλα (Local Agenda 21).
16, Σα εζληθά ζπκβνύιηα γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη άιινη ζρεηηθνί θνξείο λα δίδνπλ ζηελ
εθπαίδεπζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, θαη ηελ θαηάξηηζε, έλα θεληξηθό ξόιν γηα
δξάζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαιύηεξν ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ ζρεηηθώλ εζληθώλ ππνπξγείσλ
θαη άιισλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθώλ νκάδσλ.
17, Οη θπβεξλήζεηο θαη νη δηεζλείο πεξηθεξεηαθνί θαη εζληθνί νηθνλνκηθνί ζεζκνί όπσο θαη o
παξαγσγηθόο ηνκέαο, πξέπεη λα ελζαξξπλζνύλ γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ πξόζζεηνπο πόξνπο
θαη λα απμήζνπλ ηηο επελδύζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ. H
ίδξπζε εηδηθώλ ηακείσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε πξέπεη λα εμεηαζηεί σο
έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο αύμεζεο ππνζηήξημεο θαη δηαθάλεηαο.
18, Όινη νη εκπιεθόκελνη παξάγνληεο. λα επαλεπελδύνπλ ηκήκα ησλ θεξδώλ πνπ
απνθνκίδνπλ από ην "πξαζίληζκα" ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, πιεξνθόξεζεο, επαηζζεηνπνίεζεο. ησλ πνιηηώλ θαη
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
19, Η επηζηεκνληθή θνηλόηεηα λα παίμεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζην λα εμαζθαιίζεη όηη ην
πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
βαζίδεηαη ζε αθξηβή θαη επηθαηξνπνηνύκελα ζηνηρεία.
20, Σα ΜΜΔ θαινύληαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο
θαη ηνπο δηαύινπο δηάρπζεο πιεξνθνξηώλ γηα λα δηαδώζνπλ ηα θύξηα κελύκαηα θαη λα
βνεζήζνπλ λα κεηαθξαζηεί ε πνιππινθόηεηα ησλ ζρεηηθώλ ζεκάησλ ζε νπζηαζηηθή θαη
εύιεπηε πιεξνθνξία γηα ην θνηλό. Σν πιήξεο δπλακηθό ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζά γηα ην ζθνπό απηό.
21, Σα ζρνιεία λα ελζαξξπλζνύλ θαη λα ππνζηεξηρζνύλ γηα λα πξνζαξκόζνπλ ηα αλαιπηηθά
ηνπο πξνγξάκκαηα ζηηο αλάγθεο ελόο αεηθόξνλ κέιινληνο.
22, Να δνζεί ζεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο ε θαηάιιειε ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε ώζηε λα θηλεηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο πνιίηεο ζηα δεηήκαηα ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο, κέζα ζηηο θνηλόηεηεο θαη ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη
δηεζλέο επίπεδν.
23, Όινη νη εκπιεθόκελνη παξάγνληεο-θπβεξλήζεηο, ζεκαληηθέο νκάδεο, ε εθπαηδεπηηθή
θνηλόηεηα, ην ζύζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη άιιεο δηεζλείο νξγαλώζεηο, νη δηεζλείο
ρξεκαηνδνηηθνί ζεζκνί, inter alia, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κεθαιαίνπ 36 ηεο
Agenda 21 θαη εηδηθόηεξα ζην πξόγξακκα εξγαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηώλ θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλώλ.
24, Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηνλ ελδερόκελν
αλαπξνζαλαηνιηζκό ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηνλ εληνπηζκό
θαη ηε δηάδνζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ. Τπνζηήξημε νθείιεη λα δνζεί ζηελ
έξεπλα γηα δηεπηζηεκνληθέο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ζρεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ.
25, Σν ζύζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο UNESCO θαη ηνλ UNEP
ζε ζπλεξγαζία δηεζλείο ΜΚΟ λα ζπλερίζνπλ λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ θαηάξηηζε, εηδηθόηεξα ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν.
26, Έλα Γηεζλέο Βξαβείν Θεζζαινλίθεο ππό ηελ αηγίδα ηεο UNESCO λα ζεζκνζεηεζεί, ώζηε
λα δίδεηαη θάζε δεύηεξν ρξόλν ζε ππνδεηγκαηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.
27, Να ζπγθιεζεί κία Γηεζλήο Γηάζθεςε ην 2007, κεηά από δέθα ρξόληα, ώζηε λα αμηνινγήζεη
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξόνδν ηεο πξνηεηλόκελεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Εςσαπιστούμε:
28, Σελ Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο πνπ από θνηλνύ κε ηελ UNESCO νξγάλσζαλ ηε Γηεζλή
Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο.
Ζητούμε:
29, Από ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο Γηάζθεςεο
ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζηελ Έθηε πλεδξία ηνλ Απξίιην ηνπ 1998.

