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ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
θέλουμε επιτέλους να ακουστούν οι φωνές μας. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε, τώρα και στο
μέλλον, χρειάζονται επειγόντως προστασία από τις προκλήσεις της διαφθοράς, έλλειψης
διαφάνειας, άγνοιας, ανεύθυνης κατανάλωσης και κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι απειλές
είναι τόσο σημαντικές που μόνο με τη ένωση όλων μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να
επιλέξουμε πιο βιώσιμες εναλλακτικές. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη απαιτεί συνεργασία από όλους.
‘Εχοντας συζητήσει με τοπικές αρχές, καθηγητές, Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών
έχουμε συμφωνήσει για το πως μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής.
Είναι πολύ σημαντικό οι φωνές μας να αντιμετοπιστούν με την πάσα σοβαρότητα.

TO ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 11“ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ” ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑ
ΣΤΟΧΟΣ 11.1 ΣΤΕΓΑΣΗ
Εξασφάλιση δημόσιας διαβούλευσης με τα επηρεαζόμενα κοινωνικά μέρη για τη διασφάλιση ότι
οι διαδικασίες ανάπτυξης γης είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς.

ΣΤΟΧΟΣ 11.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παροχή κινήτρων για εναλλακτικές αστικές μεταφορές, όπως ηλεκτρικά οχήματα.

ΣΤΟΧΟΣ 11.3 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Να γίνει υποχρεωτική η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και να διασφαλιστεί ο διάλογος
μεταξύ των τοπικών αρχών και των νέων σχετικά με θέματα αστικοποίησης στις κοινότητές
τους.

ΣΤΟΧΟΣ 11.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Μειώση των επιπτώσεων της παραμέλησης πολιτιστικών και φυσικούς χώρων και δημιουργία
ισχυρότερων μέτρων ελέγχου. Προώθηση υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού.

ΣΤΟΧΟΣ 11.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών οι πολίτες οφείλουν να έχουν άμεση πρόσβαση σε
πληροφορίες και πόρους που θα χρειαστούν. Δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης για φυσικές
καταστροφές ανά το παγκόσμιο.

ΣΤΟΧΟΣ 11.6 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων.

ΣΤΟΧΟΣ 11.7 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τα πάρκα και οι δημόσιοι χώροι συνεστίασης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι σε όλους
(ΑΜΕΑ). Ανάγκη εξασφάλισης χρηματικών πόρων για την υποστήριξη της προσβασιμότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ζητούμε επειγόντως από τους θεσμικούς φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις μας.
Πιστεύουμε στο δικαίωμα μας να διαμορφώσουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες δεδομένου
ότι πρόκειται για το δικό μας μέλλον. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων
για να συμβεί αυτό.
Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι για την προωθήση αυτού του μανιφέστο, προκειμένου να
ευαισθητοποιήσουμε και να επιδιώξουμε την ενεργή δέσμευση, για τον πολλαπλασιασμό των
προτεραιοτήτων μας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο στόχοι μας έχουν υιοθετηθεί από τις πιο κάτω τοπικές αυτοδιοικήσεις, καθηγητές και
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία του
Μανιφέστο του Global Walk
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