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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SAME WORLD
Περιεχόμενα, Δραστηριότητες για την τάξη και Ηλεκτρονικές Πηγές για Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,
Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε σένα. Έχεις έναν θεμελιώδη ρόλο: ασχολείσαι επαγγελματικά με την ανάπτυξη των
παιδιών, με τη μετάδοση της γνώσης. Αναπτύσσεις ένα βασικό εργαλείο ζωής, την κριτική σκέψη. Η γνώση μάς
κάνει ελεύθερους: μας απελευθερώνει από την προκατάληψη και μας επιτρέπει να ενεργούμε με συνείδηση.
Το S.A.M.E. WORLD – Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση
είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που απευθύνεται σε σχολεία, με σκοπό να μεταφέρει γνώσεις και πληροφορίες που θα
βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες και κριτική κατανόηση της κλιματικής αλλαγής,
της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής μετανάστευσης. Στοχεύει στην προώθηση της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών σε ένα παγκόσμιο όραμα. Είναι στο σύνολό του ένα έργο μάθησης, που προάγει την
ανάμειξη εκπαιδευτικών και μαθητών σε δραστηριότητες κινητοποίησης υπέρ ενός αειφόρου τρόπου ζωής.
Αυτό το υλικό θα σας βοηθήσει να μιλήσετε για αυτά τα θέματα στην τάξη. Θα βρείτε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε
από ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων (γεωγραφία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, γεωπονία, οικονομία, οικολογία
κ.ά.) και δραστηριότητες, όπως παιχνίδια ρόλων, μαθηματικές ασκήσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια που μπορείτε
να υλοποιήσετε από κοινού με τους μαθητές σας.
Το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες χωρίζονται σε τρία αλληλένδετα θέματα:
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 4 Ενότητες και δραστηριότητες για την τάξη
• ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - 4 Ενότητες και δραστηριότητες για την τάξη
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - 4 Ενότητες και δραστηριότητες για την τάξη
Θα έχετε επίσης πρόσβαση σε:
• Επιλεγμένους συνδέσμους για περαιτέρω ηλεκτρονικές πληροφορίες (βίντεο, εκθέσεις κ.λπ.)
• Ορισμένα δωρεάν ηλεκτρονικά εργαλεία για τη δημιουργία διαγραμμάτων, χαρτών και εκθέσεων
• Διάφορες πηγές για να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας (βιβλιογραφία, γλωσσάρι κ.λπ.)
Γιατί μιλάμε για περιβαλλοντική μετανάστευση;
Το θέμα των περιβαλλοντικών προσφύγων/μεταναστών είναι καινούργιο και επηρεάζει διάφορες διαστάσεις του
συστήματός μας: κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις, μεταξύ άλλων. Πρόκειται για
ένα περίπλοκο παζλ και απαιτεί μια προσεκτική προσέγγιση σε όλα τα κομμάτια που το απαρτίζουν. Μας επηρεάζει;
Ναι, είναι ένα συνεχές φαινόμενο που εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερα από 250 εκατομμύρια ανθρώπους,
αφού ζούμε στον ίδιο κόσμο και, όπως ακριβώς συμβαίνει με το φτερούγισμα μιας πεταλούδας, ό, τι συμβαίνει,
ακόμα και μακριά μας, έχει αντίκτυπο σε μας.

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση;
Αυτό το υλικό θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε για εμάς: για την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία
μας, την έννοια της ταυτότητας και το μέλλον που μας περιμένει. Τι σημαίνει να είμαστε πολίτες του κόσμου και τι
εννοούμε με τον όρο παγκόσμια ιθαγένεια. Η γη προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή, η οικονομία αλλάζει και
οι μετανάστες αναπτύσσουν σύνθετες δεξιότητες επιβίωσης. Οφείλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και ενεργοί
παράγοντες αυτής της αλλαγής.
Χρησιμοποιήστε αυτό το περιεχόμενο ως σημείο εκκίνησης για την εργασία σας στην τάξη και χειριστείτε το με
απόλυτη ελευθερία. Μεταβείτε στην ενότητα της μεθοδολογίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή
και την παιδαγωγική εστίαση του υλικού.
Μοιραστείτε συμβουλές, προτάσεις και νέες ιδέες για τη βελτίωση του υλικού: η ανταλλαγή και ο διάλογος είναι η
βάση της γνώσης.

Καλή δουλειά!

Η ομάδα του Same World

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948
Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας
και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών.
Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα
σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

1.1

Βιοποικιλότητα - ένα βασικό 		
SAME World
στοιχείο των οικοσυστημάτων
Από τη δημιουργία της από μια μάζα αερίων
και σκόνης πριν από περισσότερα από 4,5
δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη έχει εξελιχθεί
μέσα από μια δυναμική γεωλογική ιστορία
που σημαδεύεται από έντονη ηφαιστειακή
δραστηριότητα.
Αναμφισβήτητα, εξακολουθεί να είναι ο μόνος
πλανήτης που γνωρίζουμε ότι κατοικείται από
ζωή. Για περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια
χρόνια οργανικής εξέλιξης, από τα πρώτα
μόρια που αυτο-πολλαπλασιάζονταν, τις
αρχαιότερες γνωστές μορφές ζωής, μέχρι
τους ανθρώπους, η ζωή έχει παρουσιάσει

εξαιρετική ικανότητα ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση νέων εναλλακτικών λύσεων,
γνωστή ως βιοποικιλότητα.
Η βιοποικιλότητα αντιπροσωπεύει την
ποικιλομορφία της ζωής σε όλα τα δυνατά
επίπεδα: από τα γονίδια και τους πληθυσμούς
μέχρι τα πιο σύνθετα οικολογικά συστήματα,
γνωστά ως μεγαδιαπλάσεις (Σχήμα 1.1.1).
Περιλαμβάνει ποικιλομορφία όσον αφορά
τα άτομα και τα διαφορετικά είδη, καθώς και
μια ποικιλία οικολογικών αλληλεπιδράσεων,
όπως τον παρασιτισμό, τη συμβίωση ή τον
ανταγωνισμό.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Σχ.1.1.1 Έννοια της βιοποικιλότητας (πηγή: http://www.nbc.gov.bt/biodiversity-of-bhutan/what-is-biodiversity)

Η βιοποικιλότητα, ως γενική ποικιλία
ζωής, δεν είναι μια απομονωμένη μονάδα.
Αντιθέτως, σχηματίζει μια ανοιχτή διαπερατή
δομή σε στενή αλληλεπίδραση με αβιοτικούς
παράγοντες, συνθέτοντας ένα οικολογικό
σύστημα. Σύμφωνα με τη θεωρία των
συστημάτων, ένα οικοσύστημα ορίζεται ως
μια πολυσύνθετη μονάδα που αποτελείται
από μικρότερα υποσυστήματα, όπως το
έδαφος, το νερό, τα φωτοσυνθετικά φυτά ή

τα αρπακτικά, και ταυτόχρονα συνθέτει το
πιο πολύπλοκο υπερσύστημα (βιόσφαιρα).
Όπως και στους νευρώνες του ανθρώπινου
εγκεφάλου, όλα τα στοιχεία (π.χ. οργανισμοί,
ατμόσφαιρα) αλληλεπιδρούν ενεργά ώστε να
συνεχιστεί η ύπαρξη. Οποιαδήποτε μορφή
διατάραξης ή μόνιμης πίεσης, που επηρεάζει
σημαντικά ένα συστατικό, προκαλεί την
αντίδραση ολόκληρου του συστήματος. Η
εξαφάνιση ενός είδους στα τροπικά δάση
9

παρέχεται από δύο βασικούς μηχανισμούς:
να διατηρηθεί αμετάβλητο (αντίσταση) και
να αναρρώσει άμεσα (ανθεκτικότητα).
Για παράδειγμα, λίγο μετά την εισαγωγή ενός
ξενικού είδους σε ένα υγιές οικοσύστημα,
το τελευταίο προσπαθεί να εξαλείψει τον
αρχικό πληθυσμό του νέου είδους με τη
βοήθεια αρπακτικών ή ανταγωνιστών για να
διατηρήσει την αρχική του βιοποικιλότητα.
Μερικές φορές, χωρίς επιτυχία.
Ο ισπανικός γυμνοσάλιαγκας που εισβάλλει
στις ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται επικίνδυνο
παράσιτο με σχεδόν καθόλου φυσικούς
μηχανισμούς ελέγχου.

SAME World

Κείμενο: Peter Fedor,
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Οικολογίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

της Βραζιλίας ακολουθείται από διαταραχή
της τροφικής αλυσίδας, η οποία συνήθως
παρατηρείται στα μονοφάγα είδη, που
τρέφονται αποκλειστικά με ένα είδος και δεν
είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε ένα άλλο.
Η βιοποικιλότητα, στην πιο σύνθετη μορφή
της ως οικοσύστημα, είναι ένα δυναμικό
σύστημα με τη δική του εγγενή προσπάθεια
να διατηρήσει τη σταθερότητα, στο
πλαίσιο του μηχανισμού που ονομάζεται
ομοιόσταση, όπως εξηγείται στην Ενότητα
1.5. Τα ώριμα οικοσυστήματα διαθέτουν
ενεργητική (γεωχημική) αυτονομία (Σχήμα
1.1.2), αλλά και πάλι επικοινωνούν σε
μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Η προσπάθεια
ισορροπίας (οικολογικής σταθερότητας)
ενός οικοσυστήματος υποστηρίζεται και

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Σχ.1.1.2 Η Βιοποικιλότητα στην ενεργειακή ροή του οικοσυστήματος
(πηγή: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html)
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1.2

Βιοποικιλότητα και Αειφορία

SAME World

Η μόνη ρεαλιστική στρατηγική για να
παρέχουμε και να διατηρήσουμε τις
τεράστιες δυνατότητες της βιοποικιλότητας
στα οικολογικά συστήματα, όπως εξηγείται
στην Ενότητα 1.3, συνδέεται με την
αειφόρο χρήση της, συνδυάζοντας την
προοδευτική ανάπτυξη του ανθρώπου
στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας
του περιβάλλοντος, και τη διατήρηση
του απαραίτητου δικτύου οικολογικών
αλληλεπιδράσεων. Η προσέγγιση αυτή,
ωστόσο, απαιτεί λεπτομερή γνώση σχετικά
με τις ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους
της βιοποικιλότητας (μπορείτε να διαβάσετε
περισσότερα σε αυτό το έγγραφο σχετικά με
τον πλούτο των ειδών στη Γη).

Πράγματι, επί του παρόντος περίπου 1,9
εκατομμύρια είδη έχουν καταγραφεί σε
όλο τον κόσμο (Σχήμα 1.2.1), ανάμεσα
τους 1.000.000 έντομα, 310.000 φυτά,
85.000 μαλάκια, 32.000 ψάρια, 10.000
πουλιά και μόνο 5.500 θηλαστικά
(συμπεριλαμβανομένου του Homo sapiens).
Από τότε που καθορίστηκαν οι σύγχρονες
αρχές ταξινόμησης από τον Carl Linneaus
τον 18ο αιώνα, επηρεάζοντας γενιές
συστηματικών βιολόγων, οι επιστήμονες
έχουν περιγράψει λιγότερο από το 15% των
υπαρχόντων ειδών. Παρά τις αμφιλεγόμενες
εκτιμήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 100
εκατομμυρίων ειδών, λόγω περιορισμένης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Σχ.1.2.1 Σχετική παγκόσμια βιοποικιλότητα (πηγή: http://www.backyardnature.net/ecospecs.htm)
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να σχηματίζει νέα είδη, αντικαθιστώντας
τα παλαιότερα, μπορεί να οριστεί ως ένας
ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Για παράδειγμα,
παρά το γεγονός ότι περισσότερο από
το 90% όλων των ειδών (περίπου 100
εκατομμύρια είδη) που έζησαν ποτέ στη Γη
εκτιμάται ότι έχουν εξαφανιστεί, ιδιαίτερα
μετά τα 5 γεγονότα μαζικής εξαφάνισης (π.χ.
η Πέρμια-Τριασική εξαφάνιση ρήμαξε τη ζωή
στον πλανήτη και πιστεύεται ότι σκότωσε

SAME World

Στο πλαίσιο της εξελικτικής της δυνατότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

εκτίμηση προβλέπει την ύπαρξη 9
εκατομμυρίων ειδών, 2 εκατομμύρια εκ των
οποίων διαβιούν σε ωκεανούς. Μάλιστα,
υπάρχουν κατά μέσο όρο 5 - 10.000 νέα
είδη που περιγράφονται κάθε χρόνο (τα
περισσότερα από αυτά είναι έντομα).Σε ποιο
βαθμό, λοιπόν, μπορεί η βιοποικιλότητα να
αποτελέσει ένα αειφόρο φαινόμενο;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Σχ.1.2.2 Μαζική εξαφάνιση βιοποικιλότητας (πηγή: https://www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biologytextbook/conservation-biology-and-biodiversity-47/the-biodiversity-crisis-259/biodiversity-change-through-geologicaltime-964-12223/)

πάνω από το 90% των ειδών), η ποικιλία της
ζωής δημιουργεί συνεχώς νέες μορφές της,
με δυναμική εξέλιξη και εντατική ειδογένεση
(συνθέτοντας νέα είδη). Η ΚρητιδικήΠαλαιογενής εξαφάνιση, 66 εκατομμύρια
χρόνια πριν, με 75% εξαφανισμένα είδη,
προκάλεσε την επακόλουθη ανάπτυξη

των θηλαστικών με τους ανθρώπους στην
κορυφή τους (Σχήμα 1.2.2).
Η ανανεωσιμότητα, ωστόσο, αναφέρεται
στην εξελικτική δυνατότητα σε όλα τα
επίπεδα της βιοποικιλότητας, από τα γονίδια
έως τα οικοσυστήματα.
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Από την άλλη πλευρά, η τρέχουσα κατάσταση
(status quo) της βιοποικιλότητας φαίνεται
εξαντλήσιμη και μη ανανεώσιμη. Καμία
από τις εξαφανισμένες μορφές ζωής, ούτε
είδη ούτε ποικιλίες, που εξαλείφθηκαν στο
παρελθόν, δεν θα προκύψουν με απολύτως
ίδια ταυτότητα, παρά το γεγονός ότι
αντικαταστάθηκαν από πολλές άλλες.

Επιπλέον, η μείωση της βιοποικιλότητας
έχει συνδεθεί με την κοινωνική ανισότητα,
δεδομένου ότι οι περισσότερες εστίες
βιοποικιλότητας με υψηλό βαθμό ενδημισμού
βρίσκονται και καταστρέφονται (π.χ. έχουν
αποψιλωθεί) σε χώρες του Νότου (Εικόνα 1.2.3).

SAME World

Αν η βιολογική ποικιλία παρέχει ένα τόσο ευρύ
φάσμα υπηρεσιών στα οικοσυστήματα (και
στους ανθρώπους), τότε η κάθε εξαφάνιση
απαλείφει αυτή την προσφορά. Λόγω
της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων,
τουλάχιστον 10.000 είδη εξαφανίζονται κάθε
χρόνο. Αμετάκλητα και με συνέπειες που
προκαλούν σοβαρές βλάβες που υπερβαίνουν
τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη μας.

Σε εξαφάνιση ειδών μπορούν προφανώς να
οδηγήσουν και οι διάφορες βιομηχανικές
δραστηριότητες σε χώρες του Βορρά,
καθώς και η υποβάθμιση των οικοτόπων. Η
βιοποικιλότητα είναι ένας ευάλωτος φυσικός
πόρος και η διατάραξή της μπορεί να έχει
επικίνδυνη επίδραση σε ολόκληρο τον
πλανήτη.
Κείμενο: Peter Fedor,
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Οικολογίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Εικ.1.2.3 Εστίες βιοποικιλότητας (πηγή: https://www.e-education.psu.edu/geog030/node/393)
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Βιοποικιλότητα - ποια τα οφέλη
για τη Γη
SAME World
Από την τελευταία παγετώδη περίοδο πριν
από 12.000 χρόνια οι άνθρωποι έχουν
αλλάξει ραγδαία την προσέγγισή τους ως
προς τη βιοποικιλότητα, από την αγνή και
υποχρεωτική επιβίωση των αρχαίων κυνηγών
στην εντατική και σύνθετη εκμετάλλευση.
Και αυτό μπορεί να αποτελεί το φιλοσοφικό
υπόβαθρο για να προσεγγίσουμε την
αειφορία.
Για περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια
χρόνια η βιοποικιλότητα έχει αναπτύξει
θεαματικές και πρωτότυπες μορφές, από
γονίδια έως σύνθετα οικοσυστήματα στη
βιόσφαιρα, όπως εξηγείται στην Ενότητα 1.1.
Ως ένα βασικό συστατικό του πολύπλοκου
δικτύου οικολογικών αλληλεπιδράσεων, η
ποικιλία της ζωής παρέχει τεράστια οφέλη για
εμάς, τους ανθρώπους, τα οποία συλλογικά
αναφέρονται ως υπηρεσίες οικοσυστήματος
(μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο
αυτό το έγγραφο (pdf πηγή 1.3a) σχετικά με
τη ρύθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος
όσον αφορά τη βιοποικιλότητα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
ο ρόλος της βιοποικιλότητας έχει οριστεί
ως προς τις διαστάσεις της ρύθμισης
(ρύθμιση νερού και κλίματος, έλεγχος
παθογόνων οργανισμών), της παροχής
(φυσικοί πόροι, παροχή τροφίμων και
νερού), της υποστήριξης (γεωχημικοί κύκλοι,

παραγωγή και ενεργειακή ισορροπία),
της εδαφογένεσης ή των πολιτιστικών
πλεονεκτημάτων (εκπαίδευση, αναψυχή).
Αξιολογώντας τις δυνατότητές της σε
υπηρεσίες οικοσυστήματος, η βιοποικιλότητα
αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την
αποτελεσματική
προστασία
του. Τα
τελευταία διακόσια χρόνια, οι ανθρώπινες
δραστηριότητες
(π.χ.
αποψίλωση,
κατανάλωση ορυκτών καυσίμων) έχουν
επηρεάσει σοβαρά τον κύκλο του άνθρακα,
με αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου
του άνθρακα (και του μεθανίου), η οποία
οδηγεί σε απορρόφηση και συγκράτηση της
θερμότητας στην ατμόσφαιρα (φαινόμενο
του θερμοκηπίου).
Οι φωτό-αυτότροφοι οργανισμοί (φυτά),
απ’ την άλλη, μετατρέπουν το διοξείδιο
του άνθρακα σε μόρια υδατανθράκων στο
πλαίσιο μιας φωτοσυνθετικής δέσμευσης
του άνθρακα:
6H2O + 6CO2 ---> C6H12O6 + 6O2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1.3
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Στην πραγματικότητα όλες οι παγκόσμιες
οικολογικές διαδικασίες, ανάμεσα τους και
οι βιοχημικοί (άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου,
θείου και φωσφόρου) και υδρολογικοί κύκλοι,
ρυθμίζονται κυρίως από τη βιοποικιλότητα
για την εξασφάλιση μιας ισορροπημένης
κυκλοφορίας της ύλης και της ενέργειας
(Σχήμα 1.3.1).
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Σχ.1.3.1 Οι οργανισμοί και ο κύκλος του άνθρακα
(πηγή: https://sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon-dioxide/)

Χωρίς
την
παροχή
κατάλληλων
αλληλεπιδράσεων στα οικοσυστήματα μέσω
της βιοποικιλότητας, κανένας από τους
θεμελιώδεις οικολογικούς μηχανισμούς δεν
θα υπήρχε:

ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, η ετήσια
παγκόσμια παραγωγή σίτου εκτιμάται σε
περισσότερα από 700 εκατομμύρια τόνους,
η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού έχει φτάσει
τα 500 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

- επικονίαση (η μεταφορά της γύρης από
τον ανθήρα στο στίγμα. Μπορείτε να
διαβάσετε περισσότερα σε αυτό το αρχείο
- πρωτογενής παραγωγή (σταθεροποίηση του
ανόργανου άνθρακα σε οργανική ύλη από
πρωτογενείς παραγωγούς, συγκεκριμένα
φωτο-συνθετικούς οργανισμούς,
- δευτερογενής παραγωγή (σχηματισμός
βιομάζας από δευτερογενείς παραγωγούς,
συγκεκριμένα ζώα) ή
- ομοιόσταση (ισορροπία μεταξύ όλων των
συστατικών ενός οικοσυστήματος)

Η βιόσφαιρα παρέχει τροφή (αν και
ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και
Γεωργίας (FAO) εκτιμά ότι περισσότερα από
800 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν
από χρόνιο υποσιτισμό), ενέργεια (π.χ.
λιγνοκυτταρινούχο
βιομάζα
για
την
παραγωγή
βιοκαυσίμων),
ύλη
(που
συχνά συλλέγεται από φυτείες ξύλου)
ή φαρμακευτικές ουσίες (η αρχαιότερη
μαρτυρία για τη συλλογή μελιού από άγριες
αποικίες χρονολογείται από το 13.000 π.Χ.).

Πράγματι, η βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας φυτών,
θα πρέπει να θεωρείται ένας από τους πιο
σημαντικούς φυσικούς πόρους για την

Η εξημέρωση άγριων πληθυσμών ζώων με
μελετημένη εκτροφή επηρεάζει εδώ και
αιώνες τον άνθρωπο τόσο βιολογικά όσο και
ιστορικά (γεωργία, θεραπεία με τη βοήθεια
ζώων κ.λπ.) (Εικόνα 1.3.2, Εικόνα 1.3.3).
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Εικ.1.3.2 Χάρτης προέλευσης των καλλιεργειών και των οικόσιτων ζώων
(πηγή: http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Essays/Diamond1.html)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Εικ.1.3.3 Κηρήθρα με μέλι που παράγεται από μέλισσες
(πηγή: από τον συγγραφέα Peter Fedor, 2011)

Οι γνώσεις μας σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ της βιοποικιλότητας και της παροχής
υπηρεσιών οικοσυστήματος μπορεί να είναι
το βασικό επιχείρημα για την οικολογική
αποκατάσταση.

Κείμενο: Peter Fedor,
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Οικολογίας
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1.4

Μπορεί ένα οικονομικό μοντέλο
SAME World
να σέβεται τη βιοποικιλότητα;
Η Βιομηχανική Επανάσταση αξιοποίησε
τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο
και φυσικό αέριο) και οδήγησε σε μορφές
και ρυθμούς παραγωγής (που σήμερα
αποκαλούμε
«παραγωγικότητα»)
που
αγνοούν τους φυσικούς κύκλους. Τώρα το
πρόβλημα είναι να επιστρέψει η κυκλική
δομή στις οικονομικές διαδικασίες. Θα
πρέπει να θέσουμε όριο στην κατανάλωσή
μας;

το περιβάλλον, ενώ, παράλληλα, παράγει
απόβλητα μη συμβατά με τη διατήρηση
της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της
βιοποικιλότητας (Διαβάστε περισσότερα
στην Ενότητα 1.1). Η υπερεκμετάλλευση των
ανανεώσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων
των οργανικών, καθώς και η απόρριψη μηβιοδιασπώμενων αποβλήτων, είναι οι δύο
κύριες απειλές για τη βιοποικιλότητα του
πλανήτη, καθώς και οι δύο ενέχουν τον
κίνδυνο διατάραξης των τροφικών αλυσίδων.

Η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία
στηρίχθηκε σε μηχανήματα που λειτουργούν
με ορυκτά καύσιμα, δημιούργησε μια
τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας και της τελικής ποσότητας
εμπορευμάτων. Κάθε εμπόρευμα με τη
σειρά του δημιουργεί μεγάλες ποσότητες
αποβλήτων, τόσο κατά τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας όσο και στο τέλος
του κύκλου ζωής του. Το οικονομικό σύστημα
(Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 3.1)
που δημιουργήθηκε από τη Βιομηχανική
Επανάσταση
δεν
προέβλεπε
τρόπο
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ή
επιστροφής τους στο φυσικό περιβάλλον,
έτσι ώστε να μην αλλοιώνουν τη φυσική
ισορροπία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η υπερβολική επιλογή ποικιλιών
φυτών που αποσκοπεί στην καλλιέργεια
μόνο των πλέον παραγωγικών, έχει ως
αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολλών άλλων,
λιγότερο αποδοτικών ποικιλιών που είναι
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και την προσαρμοστικότητα
του γεωργικού συστήματος ενάντια στην
απειλή των νέων ή παλαιών (που νομίζουμε
πως έχουν εξαφανιστεί) παράσιτων. Με την
πάροδο του χρόνου, η εφεύρεση συνθετικών
υλικών — ανάμεσα τους πολλά μόρια που
δεν μπορούν να μεταβολίσουν οι φυσικοί
οργανισμοί — εισήγαγε στον οικονομικό
κύκλο ουσίες που μπορεί να μεταβάλουν
σημαντικά τις φυσικές βιολογικές διεργασίες.

Επιπλέον, η εκπομπή CO2 και άλλων αερίων
που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι
υποπροϊόν των βιομηχανικών διεργασιών
(Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 6.2).
Αυτό το οικονομικό σύστημα, σε αντίθεση
με τα προηγούμενα, έγινε περισσότερο
γραμμικό παρά κυκλικό. Βασίζεται στην
άντληση φυσικών πόρων, τόσο ανανεώσιμων
όσο και μη ανανεώσιμων, εκμεταλλεύεται

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα
πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στη
διαδικασία παραγωγής, όπως συνθετικές
χημικές ουσίες (π.χ. λιπάσματα), αν και
μπορούν να μεταβολιστούν, δημιουργούν
σταδιακή
απώλεια
των
οργανικών
συστατικών του εδάφους. Αυτά τα πρόσθετα
συμβάλλουν στην απώλεια της γονιμότητας,
της κατακράτησης νερού και της ικανότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε
περαιτέρω κύκλους παραγωγής (οικολογικός
σχεδιασμός), χωρίς να παράγουμε καθόλου
απόβλητα ή να παράγουμε απόβλητα που
μπορούν εύκολα να μεταβολιστούν από το
περιβάλλον.

SAME World

Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

του εδάφους να απορροφά διοξείδιο του
άνθρακα από την ατμόσφαιρα (και ως εκ
τούτου, να προστατεύει από την κλιματική
αλλαγή). Τα οικονομικά συστήματα πρέπει να
πάνε πίσω στο «κλείσιμο του κύκλου», όμως
αυτό θα είναι δυνατό μόνο μέσω ενός ενιαίου
πολιτικού σχεδίου. Πρέπει να αρχίσουμε τον
σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων που

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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1.5

Πώς μπορεί η βιοποικιλότητα να
SAME World
ενισχύσει τη σταθερότητα;
Η κλίμαξ, ως το πλέον ώριμο φυσικό
οικοσύστημα (κοινότητα) που προήρθε από
μια περίπλοκη οικολογική διαδοχή, κατέχει
τον υψηλότερο βαθμό σταθερότητας που
βασίζεται στο άριστο αρχιτεκτονικό δίκτυο

των συστατικών του (π.χ. είδη) και στις
αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις, όπως εξηγείται
στην Ενότητα 1.1. Όλες οι οικοθέσεις (ή
οικολογικοί θώκοι) είναι μοναδικές και
συμπληρωματικές (Σχήμα 1.5.1).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Σχ.1.5.1 Έννοια της οικοθέσης, όταν ένα είδος καταλαμβάνει μόνο ένα διαθέσιμο (επιταχυνόμενο) κομμάτι της συνολικής (θεμελιώδους) θέσης υπό
διάφορες συνθήκες (υγρασία και θερμοκρασία ως παραδείγματα) (πηγή: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9g.html)

Γενικά, τα τροπικά δάση με μεγάλο
πλούτο ειδών παρουσιάζουν χαμηλότερη
συνδετικότητα μεταξύ των ειδών (γραμμικές
και απλές τροφικές αλυσίδες). Από την
άλλη, τα εύκρατα δάση στην Ευρώπη
με χαμηλότερο πλούτο δουλεύουν με
διχαλωτές αλυσίδες. Και τα δύο όμως έχουν
στην ουσία την ίδια οικολογική ποικιλότητα
και σταθερότητα.
Η βιοποικιλότητα παρέχει αναμφισβήτητα
μεγάλη ανθεκτικότητα, με την έννοια
της ικανότητας οικολογικής ανάκαμψης.
Τον Νοέμβριο του 2004 μια τεράστια
ανεμοθύελλα με ταχύτητα ανέμου μέχρι
και 160 χλμ/ώρα κατέστρεψε 13.000
εκτάρια (με 3 εκατομμύρια m3 ξυλείας)

δασών στο όρος Τάτρα, το παλαιότερο
εθνικό πάρκο της Σλοβακίας (Εικόνα 1.5.2).
Βεβαίως, η κύρια βλάβη εμφανίστηκε στις
τεχνητές μονοκαλλιέργειες κωνοφόρου
ερυθροελάτης με χαμηλούς μηχανισμούς
ανθεκτικότητας. Στα οικοσυστήματα κλίμαξ
(ή τελικά οικοσυστήματα) που δεν είχαν
τεχνητό έλεγχο για το σκαθάρι φλοιού,
τo φαινόμενο μείωσε την κυριαρχία της
ερυθροελάτης, η οποία αντικαταστάθηκε
από ισχυρότερα είδη δέντρων (π.χ. ελάτης),
δημιουργώντας πιο δυνατή ομοιόσταση.
Απλούστερα, τα φυσικά οικοσυστήματα με
υψηλή βιοποικιλότητα, με πλούτο ειδών
και οικολογικές αλληλεπιδράσεις είναι πιο
ανθεκτικά στις επιπτώσεις μιας διατάραξης
και πίεσης.
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Εικ.1.5.2 Ασθενής ανθεκτικότητα των μονοκαλλιεργημένων δασών μετά από φυσική καταστροφή λόγω ανέμου
(πηγή: http://rozhovory.vetroplachmagazin.sk/kalamita-v-tatrach-51)

Η βιοποικιλότητα λειτουργεί ως μηχανισμός
ρύθμισης έναντι των διαταράξεων και των
καταστροφικών γεγονότων (μπορείτε να
διαβάσετε περισσότερα σε αυτό το αρχείο
(pdf πηγή 1.5a) για την εμπειρία με οικολογικά
δίκτυα, διαδρόμους και ζώνες προστασίας)

εξειδικεύονται σε διαφορετικά μέρη του
(φύλλα, άνθη κ.λπ.). Ωστόσο, αν ο πληθυσμός
του είδους Α μειωθεί λόγω (ακατάλληλης)
μεταβολής των παραγόντων, μπορεί εύκολα
να αντικατασταθεί από ένα ισχυρότερο είδος
Β και το σύστημα να παραμείνει αμετάβλητο.

Στα ώριμα οικοσυστήματα ο άμεσος
ανταγωνισμός ελαχιστοποιείται όταν, για
παράδειγμα, είδη που τρέφονται με ένα φυτό

Κείμενο: Peter Fedor,
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Οικολογίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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2.1

Περιβαλλοντική δικαιοσύνη

SAME World

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, ή ΠΔ,
αναφέρεται γενικά στο δικαίωμα των
κοινοτήτων και των πολιτών να ζουν σε ένα
καθαρό και υγιές περιβάλλον, σύμφωνα
με τις επιθυμίες και τον πολιτισμό τους, και
χωρίς να βλάπτονται ή να επηρεάζονται
από οποιαδήποτε οικονομική ή βιομηχανική
δραστηριότητα.
Η ΠΔ είναι μια απάντηση των τοπικών
κοινοτήτων και των ακτιβιστών προς την
πίεση που δέχονται οι τοπικές περιοχές
από τις βιομηχανίες και τις εξορυκτικές
δραστηριότητες, όπως τα μεταλλωρυχεία,
τα φράγματα, η αποψίλωση των δασών, τα
πυρηνικά εργοστάσια, οι αποτεφρωτήρες
και οι χώροι απόρριψης αποβλήτων κ.λπ.,
την άνιση δύναμη στο παγκόσμιο εμπόριο
και την έλλειψη δημοκρατίας στις περιοχές
αυτές.
Οι πρώτες που εφάρμοσαν την έννοια της
ΠΔ στους καθημερινούς τους αγώνες ήταν
οι αφροαμερικανικές και λατινοαμερικανικές
κοινότητες στη δεκαετία του 1980, οι οποίες
κατήγγειλαν τη ρύπανση και την υποβάθμιση
των γειτονιών τους, καθώς και την έλλειψη
σωστής απορρύπανσης από τις βιομηχανίες
και αποζημιώσεων από τις δημόσιες
αρχές. Αυτοί επέστησαν την προσοχή στον
«περιβαλλοντικό ρατσισμό», τη σχέση μεταξύ
ρύπανσης, φυλής και φτώχειας. Έδειξαν πως
υποβάλλονταν δυσανάλογα σε επικίνδυνες
για το περιβάλλον δραστηριότητες, εξαιτίας
των λιγότερων οικονομικών εναλλακτικών
τους και της μικρότερης πολιτικής και
οικονομικής δύναμης, με αποτέλεσμα να
αγνοούνται πολλοί κίνδυνοι που συνδέονται
με αυτές τις δραστηριότητες.

Σε απάντηση σε αυτό το θέμα, η Υπηρεσία
Προστασίας του Περιβάλλοντος των
Ηνωμένων Πολιτειών ορίζει την ΠΔ ως
εξής: «Η ίση μεταχείριση και ουσιαστική
συμμετοχή όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα
από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνική
καταγωγή ή το εισόδημα, σε σχέση με την
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή
των περιβαλλοντικών νόμων, κανονισμών
και πολιτικών».
Η έννοια της ΠΔ ταξίδεψε στη συνέχεια σε
ολόκληρο τον κόσμο, ενέπνευσε πολλές
άλλες ομάδες και αγώνες και ταυτόχρονα
εμπλουτίστηκε από αυτές. Το Φόρουμ
Δικτύωσης
για
την
Περιβαλλοντική
Δικαιοσύνη της Νότιας Αφρικής, για
παράδειγμα, ορίζει την ΠΔ ως θέμα
«κοινωνικού μετασχηματισμού με σκοπό
την
κάλυψη
βασικών
ανθρωπίνων
αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής μας [...]. Σε σχέση με τα ζητήματα
του περιβάλλοντος και της κοινωνικής
δικαιοσύνης, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη
προσπαθεί να αμφισβητήσει την κατάχρηση
εξουσίας που οδηγεί τους φτωχούς
ανθρώπους να υφίστανται τις συνέπειες της
περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε
από την απληστία των άλλων».
Όπως επισημαίνει το δίκτυο της Νότιας
Αφρικής, το περιβάλλον και τα κοινωνικά
ζητήματα
είναι
αλληλένδετα
ως
αναπόσπαστα μέρη της κοινοτικής ζωής.
Όπως συμβαίνει και με τις αστικές κοινότητες,
πολλές αγροτικές κοινότητες των οποίων οι
ζωές και τα μέσα βιοπορισμού έχουν πληγεί
σοβαρά από την εξόρυξη, την αποψίλωση,
τα φράγματα, τη βιομηχανική ρύπανση, τα
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αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Ενώ το 1% του πληθυσμού κατέχει σήμερα
πάνω από το 48% του παγκόσμιου πλούτου,
το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού (50%)
κατέχει μόλις το 1% του πλούτου. Η ειρωνεία
είναι ότι οι περιοχές με υψηλά ποσοστά
περιβαλλοντικών
καταστροφών
και
ρύπανσης είναι επίσης αυτές που υποφέρουν
περισσότερο από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, καθώς έχουν μείνει πιο
ευάλωτες στη διάβρωση, τις πλημμύρες κ.λπ.
(διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 7).

SAME World

Στο μεταξύ, η άντληση φυσικών πόρων
αυξάνεται δραματικά λόγω των υψηλών
ποσοστών κατανάλωσης ενός μικρού μέρους
του παγκόσμιου πληθυσμού (του λεγόμενου
Παγκόσμιου Βορρά) και της συσσώρευσης
των κερδών από τις πολυεθνικές εταιρείες.
Έχει καταστεί σαφές πώς η περιβαλλοντική
αδικία και οι παγκόσμιες ανισότητες

Κείμενο: Daniela Del Bene,
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστημών και
Τεχνολογίας (ICTA) – Αυτόνομο Πανεπιστήμιο
Βαρκελώνης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

πυρηνικά εργοστάσια κ.λπ., έχουν αγωνιστεί
για δεκαετίες για τη διατήρηση των περιοχών
τους. Οι αυτόχθονες κοινότητες που ζουν σε
δάση πλούσια σε νερά, ορυκτά ή πολύτιμη
ξυλεία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο
παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε
περιθωριοποιημένες περιοχές, όπου οι
άνθρωποι έχουν λιγότερη δύναμη να
αντιταχθούν ή οι φωνές τους ακούγονται
λιγότερο και καταπνίγονται βίαια.
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Αδικίας

SAME World

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει πέντε
παραδείγματα περιβαλλοντικής αδικίας που
έχουν αντληθεί από τον Παγκόσμιο Άτλαντα
της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης και
Αντίστασης.
Τα παραδείγματα αυτά παρατίθενται μαζί με
μια σύντομη περίληψη της ισχύουσας εθνικής
πολιτικής οικονομίας και του διεθνούς
εμπορίου. Καταδεικνύουν ότι οι πτυχές αυτές
είναι αλληλένδετες και τονίζουν τη σημασία
της κατανόησης της περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης τόσο σε τοπικό-κοινοτικό
επίπεδο όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, σε
σχέση με το εμπόριο, την κλιματική αλλαγή,
τη ρύπανση, την υγεία κλπ.
α. Υφαρπαγή γης και εμπόριο: Η Περιφέρεια
Gambela στην Αιθιοπία είναι το επίκεντρο
της προσπάθειας της κυβέρνησης να
προσελκύσει ξένους επενδυτές στον
γεωργικό τομέα (κυρίως φυτείες ζάχαρης
προς εξαγωγή) μέσω φοροαπαλλαγών,
αφορολόγητων εισαγωγών μηχανημάτων,
εύκολων τραπεζικών δανείων, φθηνής
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από το
αμφιλεγόμενο φράγμα Gibe ΙΙΙ. Εδώ, το 42%
της συνολικής έκτασης είτε προωθείται ή έχει
ήδη δοθεί σε επενδυτές. Αυτό οδηγεί στην
αποψίλωση των δασών και τον εκτοπισμό
χιλιάδων ανθρώπων μέσω του εκφοβισμού
και της βίας.
β. Αγρο-τοξίνες και υγεία: Το 1996 μια
συγκεκριμένη
ποικιλία
διαγονιδιακής
σόγιας, η Roundup Ready (RR), εισήχθη στην
Αργεντινή από την εταιρεία Monsanto, η
οποία έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής
σόγιας στη χώρα, οδηγώντας σε μεγάλες

περιοχές μονοκαλλιέργειας. Αυτή η ποικιλία
Γενετικά Τροποποιημένου Οργανισμού
είναι ανθεκτική σε ορισμένα ζιζανιοκτόνα
(π.χ. Roundup), οπότε επιτρέπει τη χρήση
περισσότερων
φυτοφαρμάκων.
Έτσι,
η εισαγωγή της έχει προκαλέσει πολλά
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα,
όπως μείωση της παραγωγής τροφίμων
για την εγχώρια αγορά, μετακίνηση των
αγροτών από την ύπαιθρο και μαζική χρήση
εξαιρετικά δηλητηριωδών αγρο-τοξινών που
εξαπλώνεται με τους αεροψεκασμούς και την
εκτεταμένη αποψίλωση.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

2.2 Παραδείγματα Περιβαλλοντικής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

γ. Υδροηλεκτρικά φράγματα και κρατική
βία: Το έργο του Φράγματος Ilisu είναι μέρος
του Προγράμματος για τη Νοτιοανατολική
Ανατολία στην τουρκική περιοχή του
Κουρδιστάν, με 1.200 MW εγκατεστημένης
χωρητικότητας. Η δεξαμενή του θα βυθίσει
περίπου 300 km2 γης στην κοιλάδα του
Τίγρη, περιλαμβάνοντας αρχαιολογικούς
χώρους και πόλεις. Η κοινωνία των πολιτών
και οι κουρδικές κοινότητες διαμαρτύρονται
για τις σοβαρές επιπτώσεις της κατασκευής
του φράγματος, αλλά η κεντρική κυβέρνηση
δεν ακούει και καταστέλλει βίαια τις
διαμαρτυρίες.
δ. Υποδομές μεταφορών και κινητοποίηση:
Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας ΤορίνοΛυών (TAV) είναι μια προγραμματισμένη
σιδηροδρομική γραμμή 220 χλμ/ώρα που
θα συνδέει τις δύο πόλεις, καθώς και τα
ιταλικά και γαλλικά σιδηροδρομικά δίκτυα
υψηλής ταχύτητας. Το έργο αποτέλεσε πηγή
έντονης κριτικής τόσο για τις επιπτώσεις
του σε ένα τόσο ασταθές έδαφος, όσο και
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Shell, μια από τις μεγάλες επιχειρήσεις
που συμμετέχουν, απέτυχε να τηρήσει
τους ίδιους τους κανονισμούς της, ενώ δεν
πληρούσε ούτε τους εθνικούς κανονισμούς.
Καρκινογόνες ουσίες βρέθηκαν σε υδάτινες
μάζες 800 φορές πάνω από τα όρια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ως αποτέλεσμα, οι πετρελαιοπηγές έχουν
γίνει μια αλληγορία για την απρόκλητη
περιβαλλοντική
λεηλασία
από
τις
πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες. Ωστόσο,
οι συναφείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις
συχνά εξωτερικεύονται στη διαδικασία
παραγωγής, οδηγώντας σε συγκρούσεις, βία
και εξωδικαστικές εκτελέσεις.

SAME World

ε. Εξόρυξη πετρελαίου, ανθρώπινα
δικαιώματα και ρύπανση: το πετρέλαιο
αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για τη
Νιγηρία. Η εμπορική εκμετάλλευση του
αργού πετρελαίου ξεκίνησε το 1958 και
από τότε δεν έχει υπάρξει ειρήνη στην
περιοχή. Το περιβάλλον, το έδαφος και το
νερό έχουν ρυπανθεί χωρίς περιβαλλοντική
αποκατάσταση και με ελάχιστη ή καθόλου
αποζημίωση για την καταστροφή των μέσων
επιβίωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του 2011
του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για
το Περιβάλλον (UNEP), η πετρελαϊκή εταιρία

Κείμενο: Daniela Del Bene,
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστημών και
Τεχνολογίας (ICTA) – Αυτόνομο Πανεπιστήμιο
Βαρκελώνης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

για ενδεχόμενη διαφθορά πίσω από αυτό.
Το κίνημα NO TAV μάχεται επίσης για μια
αλλαγή στις πολιτικές μεταφορών, αλλά έχει
συναντήσει σοβαρή στρατιωτικοποίηση
γύρω από την περιοχή κατασκευής, ενώ
πολλοί ακτιβιστές έχουν συλληφθεί.
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θέματα περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης
SAME World
Στις συγκρούσεις γύρω από την περιβαλλοντική
δικαιοσύνη (διαβάστε περισσότερα στην
Ενότητα 2.2) είναι συνήθως οι φορείς λήψης
των τελικών αποφάσεων (που έχουν την
εξουσία στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως
οι πολιτικοί, οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις κ.λπ.)
αυτοί που θα κερδίσουν τη μάχη. Όμως, η όλη
διαδικασία περιλαμβάνει πολύ περισσότερους
παράγοντες.
1. Αρχές και εθνικές, περιφερειακές ή
τοπικές κυβερνήσεις. Από τη μία πλευρά,
είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
εξασφάλιση της συμμετοχής του κοινού στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Από την άλλη,
οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να είναι οι
εμπνευστές επενδύσεων που παραβιάζουν τα
ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα
(π.χ. αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, πυρηνικά
εργοστάσια) και είναι συχνά εκείνες που
επιτρέπουν επενδύσεις σε συγκεκριμένες
εταιρείες. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να
προκύψει και μεταξύ των εθνικών και τοπικών
κυβερνήσεων.
2. Οι εταιρείες ως εμπνευστές ή επενδυτές.
Ελπίζουν να έχουν το μεγαλύτερο όφελος
και κέρδος από τα έργα. Ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό των εταιρειών που σχετίζονται
με επιχειρήσεις εξόρυξης, για παράδειγμα, είναι
ότι γνωστές μεγάλες/διεθνείς εταιρείες τείνουν
να είναι στο επίκεντρο των συγκρούσεων και
είναι καλά συνδεδεμένες όχι μόνο μεταξύ
τους, αλλά και με άλλες εθνικές επιχειρήσεις.
Οι πολυεθνικές εταιρείες συχνά δημιουργούν
τη δική τους εθνική εταιρεία, προκειμένου να
κρύψουν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες

που κρύβονται από πίσω.
3. Το λεγόμενο κοινό ή οι ομάδες που
επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το
έργο. Είναι ο τοπικός πληθυσμός, οι τοπικές
και διεθνείς οργανώσεις περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης, τα κοινωνικά κινήματα, τα
πολιτικά κόμματα, οι τοπικοί οικονομικοί
παράγοντες (αγρότες, τοπικοί επιστήμονες/
επαγγελματίες, συνδικάτα, εργαζόμενοι) και οι
αποκλεισμένες/περιθωριοποιημένες ομάδες
(γηγενείς, παραδοσιακές κοινότητες, εθνικά
ή φυλετικά αποκλεισμένες ομάδες, γυναίκες
και άτυπα εργαζόμενοι). Ο κατάλογος των
ομάδων που πλήττονται μπορεί να είναι πολύ
μεγάλος και εξαρτάται από τα περιβαλλοντικά
και κοινωνικά θέματα κάθε περίπτωσης. Οι
μελέτες αποδεικνύουν ότι τα δίκτυα μεταξύ
νομικών οργανισμών και ομάδων ακτιβιστών
είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία τους.
Μέσω αυτών των δικτύων οι οργανισμοί
οικοδομούν
αλληλεγγύη,
μοιράζονται
δεξιότητες και εμπειρίες και διευκολύνουν
τη ροή των πληροφοριών, έτσι ώστε οι άλλες
ομάδες να μπορούν να αντιδράσουν κατά τα
πρώιμα στάδια των επενδυτικών σχεδίων. Η
συμμετοχή των ομάδων σε τοπικό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο, των επιστημόνων, καθώς και
των επαγγελματικών ΜΚΟ περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον
βαθμό επιτυχίας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

2.3 Παράγοντες που εμπλέκονται σε
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Στην Ευρώπη, το πιο σημαντικό νομικό
εργαλείο για τη συμμετοχή του κοινού είναι
η Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
25

δυναμικότερη αντίδραση, όταν μια επένδυση
έχει πιο ορατές επιπτώσεις, όπως το να θέτει
άμεσα σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία
(π.χ. το κυάνιο που χρησιμοποιείται στην
εξόρυξη χρυσού δηλητηριάζει το πόσιμο
νερό). Όταν οι επιπτώσεις είναι πολύπλοκες
και έχουν μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές συνέπειες, όπως
στην περίπτωση ενός πυρηνικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος
δεν δηλητηριάζει άμεσα το περιβάλλον και
ενδεχομένως να έχει θετικές πτυχές (φθηνή
ενέργεια), είναι δύσκολο να κινητοποιηθεί ο
γηγενής πληθυσμός.

SAME World

Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, (όπως η
Φινλανδία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η
Τσεχική Δημοκρατία κ.λπ.) υπάρχει συνήγορος
του πολίτη για τις μελλοντικές γενιές και για
θέματα μεταξύ των γενεών, ο οποίος αποσκοπεί
στη μετατροπή μακροπρόθεσμων αποφάσεων
σε βραχυπρόθεσμες πολιτικές δράσεις.
Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου
πληθυσμού δεν ζει σε μια χώρα που παρέχει
ένα νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ως
αποτέλεσμα, η αντίσταση και άλλοι τρόποι
έκφρασης των πολιτών παραμένουν εργαλεία
στα χέρια των ανθρώπων και εκδηλώνονται
με δράσεις, όπως: η κοινοτική οργάνωση,
οι διαδηλώσεις, η άμεση δράση, η μαζική
κινητοποίηση και η πολιτική ανυπακοή.
Η

παγκόσμια

τάση

είναι

ότι

υπάρχει

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο
πλούσιος είναι ένας πληθυσμός, τόσο πιο
γρήγορα θα αντιδράσει σε ένα πρόβλημα και
θα προσπαθήσει να αποτρέψει μια επένδυση
κατά τη φάση του σχεδιασμού. Αντίθετα,
όσο φτωχότερος είναι ένας πληθυσμός, τόσο
μεγαλύτερη η πιθανότητα να αντιδράσει
σε μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει.
Ειδικά όταν πλήττονται αποκλεισμένες/
περιθωριοποιημένες
ομάδες,
τείνουν
να εμφανίζονται συχνότερα τεράστιες
συγκρούσεις, καθώς οι κυβερνήσεις και οι
εταιρείες προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν
και να ασκήσουν πίεση για να τις πείσουν.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

θέματα. Η σύμβαση έχει υπογραφεί και
επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από μερικά
πρώην σοβιετικά κράτη, όπως το Καζακστάν.
Η καινοτομία της σύμβασης είναι ότι συνδέει
το περιβάλλον με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τονίζει ότι η σημερινή γενιά είναι υπεύθυνη
για τις μελλοντικές. Αυτό παρέχει το νομικό
πλαίσιο για τη συμμετοχή όλων των φορέων,
προκειμένου να επιτευχθούν αειφόρες λύσεις,
αναγνωρίζοντας ότι οι κρατικές αποφάσεις θα
πρέπει να είναι υπόλογες και διαφανείς και ότι
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε
πληροφορίες και στοιχεία που επηρεάζουν τη
ζωή τους. Με άλλα λόγια, οργανώσεις, ομάδες
και μεμονωμένοι πολίτες έχουν το δικαίωμα
να ζητήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο ενός
εργοστασίου, ορυχείου ή μονάδας διάθεσης
αποβλήτων, καθώς και τα επιστημονικά
τεκμήρια και τις μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που δείχνουν την αναμενόμενη
ζημία τους στο περιβάλλον και την κοινωνία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Πηγές:
• Ιστοσελίδα του «No to the mine» (Όχι στα
ορυχεία) που συγκεντρώνει πόρους για
πρωτοβουλίες που αντιτίθενται σε επιχειρήσεις
εξόρυξης με ανοιχτό όρυγμα μεγάλης κλίμακας
(http://www.noalamina.org)
• ΣύμβασητουAarhusτηςΟικονομικήςΕπιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)
(http://ec.europa.eu/environment/aarhus/)
Κείμενο: Cecilia Lohász,
γεωγράφος, δασκάλα βιολογίας και χημείας
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2.4 Είναι η κοινωνική δικαιοσύνη

SAME
World
και η περιβαλλοντική
αειφορία
συμβατές με την παγκόσμια οικονομία;
Η ηθική αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης
και, ιδιαίτερα, η κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ
των γενεών, είναι κεντρικής σημασίας για την
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία με
τη σειρά της βασίζεται σε περιβαλλοντικά
ορθές αρχές. Από τη διάσκεψη του Ρίο το
1992, η αειφόρος ανάπτυξη παρουσιάστηκε
ως ο καλύτερος δρόμος και συμφωνήθηκε
από όλους. Ωστόσο, πάνω από δύο δεκαετίες
αργότερα, παρατηρούμε πολλές αντιφάσεις.
Αν πάρουμε την παγκόσμια οικονομία
ως δεδομένο, θα χρειαστεί κατά πάσα
πιθανότητα να θυσιάσουμε κάτι από τα
δύο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το
σημερινό οικονομικό μοντέλο στοχεύει στην
προώθηση υψηλών επιπέδων κατανάλωσης
και, επομένως, σε άντληση φυσικών πόρων,
η οποία θα ήταν καταστροφική για το
περιβάλλον, αν όλοι είχαν τους ίδιους πόρους
και κατανάλωναν το ίδιο. Επιπλέον, όλο αυτό
γίνεται εις βάρος πολλών κοινοτήτων που
εκδιώχθηκαν από τη γη τους και τα σπίτια
τους (διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα
2.2).
Κάποιοι μπορεί να πουν ότι η οικονομική
ανάπτυξη παρέχει υλικά αγαθά που
ικανοποιούν επείγουσες ανάγκες. Σε
ευημερούσες κοινωνίες, ωστόσο, η υψηλή
κατανάλωση έχει προκαλέσει πολύπλοκο
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος το

οποίο έχει οδηγήσει σε μεγάλες ανισότητες
τόσο στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών
όσο και μεταξύ αυτών. Η πολυτέλεια για
μια περιορισμένη σφαίρα πλούσιων χωρών
γίνεται δυνατή μόνο σε μια παγκόσμια
οικονομία αγοράς που ωφελεί τους λίγους εις
βάρος των πολλών. Σε όλες τις αναδυόμενες
οικονομίες η οικονομική ανάπτυξη έχει
μεταφραστεί σε τεράστια χάσματα εντός
της κοινωνίας και άνευ προηγουμένου
συσσώρευση πλούτου στα χέρια των λίγων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί,
επομένως, να στηρίξει ούτε την κοινωνική
δικαιοσύνη ούτε την περιβαλλοντική
αειφορία. Για να επιτευχθούν και τα δυο,
χωρίς να αποκλείεται κανένα, πρέπει να
αλλάξει η οικονομία. Όλα αυτά τα σημεία
κριτικής
και
κάποιες
προτεινόμενες
διέξοδοι περιλαμβάνονται στην πρόταση
της αποανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει
τόσο τη μείωση της κατανάλωσης όσο και
την απαλλαγή από την επιτακτική ανάγκη
αύξησης του ΑΕΠ, και την ριζική αλλαγή των
κοινωνικών σχέσεων, ώστε να κινηθούμε
προς την κοινοτική και διεθνή αλληλεγγύη.
Κείμενο: Daniela Del Bene,
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστημών και
Τεχνολογίας (ICTA) – Αυτόνομο Πανεπιστήμιο
Βαρκελώνης
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2.5 Μήπως να οργανωθούμε;

SAME World

Ακόμα και στη μικρότερη κοινότητα, αν
κάποιος παραμένει σιωπηλός, οι άλλοι δεν
γνωρίζουν τις ανάγκες και τις απόψεις του.
Για να αλλάξουμε το περιβάλλον μας προς
το καλύτερο, πρέπει πρώτα να εκφράσουμε
ότι κάτι δεν είναι καλό για εμάς. Αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει την έλλειψη μιας διάβασης
πεζών, μια τεράστια μονάδα διάθεσης
αποβλήτων που κατασκευάζεται στο τέλος
του δρόμου μας ή μια μονάδα παραγωγής
ενέργειας που καταστρέφει τη φύση και
δηλητηριάζει το πόσιμο νερό μας. Για να
προσφέρουμε μια υγιή και ασφαλή ζωή
στον εαυτό μας, οφείλουμε να οργανωθούμε
με άλλους που έχουν τις ίδιες ανάγκες και
προβλήματα.
Πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι όσο πιο
μεγάλη σύνδεση υπάρχει μεταξύ των ομάδων
που ορθώνονται για τα δικαιώματά τους, τόσο
μεγαλύτερη επιτυχία μπορούν να έχουν στους
αγώνες τους. Για να έχουμε πραγματικές και
βιώσιμες λύσεις και να διατηρήσουμε τους
πόρους για τις μελλοντικές γενιές, πρέπει
να συμπεριλάβουμε περισσότερες απόψεις,
τις προοπτικές άλλων ομάδων, καθώς
και τις ατομικές, οικονομικές, κοινωνικές,
αναπτυξιακές, νομοθετικές, πολιτιστικές
και περιβαλλοντικές πτυχές. Όλα αυτά
χρειάζονται ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας
μεταξύ ατόμων, ομάδων και αρχών.
Μια από τις πιο δημοφιλείς περιπτώσεις
τέτοιας συνεργασίας στην Ανατολική
Ευρώπη είναι η περίπτωση του ορυχείου
χρυσού Ρόσια Μοντάνα στη Ρουμανία. Αφού
παρουσιάστηκε το σχέδιο του μεγαλύτερου
ανοιχτού ορυχείου χρυσού με χρήση

κυανίου στην Ευρώπη, 350 άνθρωποι από
την περιοχή συναντήθηκαν και ίδρυσαν
την οργάνωση βάσης
Alburnus Maior
για να κινητοποιήσουν αντιδράσεις στο
ορυχείο. Η Διακήρυξη της ίδρυσης της
Alburnus Maior υπεγράφη από μια ομάδα 25
περιβαλλοντικών ΜΚΟ της Ρουμανίας.
Τα τελευταία 14 χρόνια η Alburnus Maior
έχει καταφέρει όχι μόνο να εμποδίσει το
έργο εξόρυξης, αλλά και να δημιουργήσει
το μεγαλύτερο κοινωνικο-περιβαλλοντικό
κίνημα στη Ρουμανία με ένα μεγάλο
διακρατικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή, το
κίνημα έχει πάνω από 100.000 ενεργούς
υποστηρικτές, ακτιβιστές και εθελοντές.
Εκτός της εναντίωσης, η οργάνωση
προώθησε μια πιο ενεργή προσέγγιση και
άρχισε να μετατρέπει την περιοχή από μια
αμιγώς βιομηχανική απομονωμένη ζώνη σε
μια δυναμική, ζωντανή και ελκυστική περιοχή
γεωργίας και οικοτουρισμού, καθώς επίσης
διευκολύνει κοινωνικο-πολιτικές συζητήσεις
σχετικά με την εναλλακτική ανάπτυξη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Το ντοκιμαντέρ New Eldorado (Το Νέο
Ελντοράντο) παρουσιάζει πολύ καλά την
κατάσταση. Δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=14&v=Y_OmmmibA8o
Πηγή:
Új Eldorado, 2004, του Tibor Kocsis, Flora Film
International, Ουγγαρία
Κείμενο: Cecilia Lohász,
γεωγράφος, δασκάλα βιολογίας και χημείας
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3.1

Οι ευθύνες του σημερινού
SAME World
οικονομικού συστήματος

Το υπάρχον οικονομικό σύστημα είναι
παγκόσμιο. Οι πολυεθνικές εταιρείες δρουν
πέρα από τα σύνορα και αναζητούν σε
παγκόσμιο επίπεδο τις συνθήκες για να
αυξηθεί το κέρδος. Οι νικητές της παγκόσμιας
οικονομίας είναι πολύ συχνά οι εταιρείες του
Βορρά. Γιατί; Ένας από τους λόγους είναι
η αποικιακή κληρονομιά. Η αποικιοκρατία
εμπόδισε την ανάπτυξη κατασκευαστικών
βιομηχανιών στις πρώην αποικίες. Οι χώρες
του Νότου δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν
αυτή τη δομή και σήμερα υποφέρουν
τις συνέπειες της νεοαποικιοκρατίας.
Εξακολουθούν να λειτουργούν ως παροχείς
πόρων. Οι καταναλωτές του Βορρά
αγοράζουν προϊόντα που κατασκευάζονται
από αυτούς τους πόρους, ενώ και οι
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές παράγουν
απόβλητα. Στο κεφάλαιο αυτό, θέλουμε
να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην
οικονομία και την κατανάλωση.
Πώς λειτουργεί το οικονομικό μας σύστημα;
Πρώτον, είναι βασισμένο στην οικονομική
ανάπτυξη.
Η
οικονομική
ανάπτυξη
σήμερα μετριέται, κατά κύριο λόγο, από το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ
μετρά την χρηματική αξία όλων των τελικών
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται
εντός των συνόρων μιας χώρας ετησίως. Έτσι,
το ΑΕΠ είναι μέτρο για τη δραστηριότητα
της οικονομίας. Όσο περισσότερο παράγει
η οικονομία, τόσο περισσότερο αυξάνεται
το ΑΕΠ. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες για τη
μέτρηση της ευημερίας και της ανάπτυξης,
π.χ. ο Δείκτης Ευτυχισμένου Πλανήτη.
Η οικονομική ανάπτυξη έχει διάφορες

κινητήριες
δυνάμεις.
Ο
διεθνής
ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών για
τους πόρους, τους πελάτες, το κέρδος και
την τοποθεσία των επιχειρήσεων είναι μία
από αυτές. Μια άλλη είναι το σύστημα τόκων
των τραπεζών: προκειμένου να επιτευχθεί
περισσότερη ανάπτυξη και κέρδος, συνήθως
οι εταιρείες πρέπει να λάβουν πιστώσεις,
τις οποίες πρέπει να επιστρέψουν μαζί
με τους τόκους. Οι εταιρείες, επομένως,
αναγκάζονται να αναπτυχθούν και να
βγάλουν ακόμη περισσότερα κέρδη ώστε να
αποπληρώσουν τις πιστώσεις μαζί με τους
τόκους. Για τους ίδιους λόγους, το σύστημα
τόκων δεν ισχύει μόνο για τους καταναλωτές
και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τις χώρες. Η
οικονομική ανάπτυξη ενισχύεται επίσης από
το σύστημα μετόχων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Οι μέτοχοι των μεγάλων εταιρειών
κερδοσκοπούν στο χρηματιστήριο για
να αυξήσουν την αξία των μετοχών
τους. Αναμένουν από τις επιχειρήσεις να
αναπτυχθούν. Υπάρχουν πολλές ακόμα
κινητήριες δυνάμεις και μία από αυτές
δεν πρέπει να ξεχαστεί: η κουλτούρα της
κατανάλωσης, η οποία βασίζεται σε επιθυμίες,
έθιμα, κοινωνική θέση και ταυτότητα.
Δείτε το βίντεο: The Story of Stuff (Η Ιστορία
των Πραγμάτων) https://www.youtube.com/
watch?v=9GorqroigqM
Μπορεί η οικονομία να αυξάνεται αιωνίως;
Δείτε το βίντεο: The Impossible Hamster (Το
απίθανο χάμστερ) https://www.youtube.
com/watch?v=Sqwd_u6HkMo
29

Εκτός από τα οικονομικά και κοινωνικά
όρια, το πιο προφανές όριο είναι ο ίδιος ο
πλανήτης. Η οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται
ενέργεια, πόρους και γη, ενώ προκαλεί
ρύπανση και απόβλητα. Ο πλανήτης μας
δεν μπορεί να προσφέρει οικονομία με
ατελείωτους πόρους ούτε να αντέξει όλη
αυτή τη ρύπανση.
Αν και πολλές φυσικές πηγές, όπως το
νερό, ο αέρας, το έδαφος και το ξύλο είναι
ανακυκλώσιμες ή ανανεώσιμες, η ικανότητά
τους να φιλτράρουν, να αποθηκεύουν ή να

μετατρέπουν ουσίες είναι περιορισμένη
(Σχήμα 3.1.1).

SAME World

Άλλες πηγές δεν είναι καν ανανεώσιμες, όπως
τα ορυκτά καύσιμα, τα μέταλλα και τα στοιχεία
σπανίων γαιών (Σχήμα 3.1.2). Επιπλέον,
εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες
ποσότητες μη διασπώμενων αποβλήτων ή
μερικώς διασπώμενων απορριμμάτων, όπως
το πλαστικό, τα ηλεκτρονικά απόβλητα,
τα πυρηνικά απόβλητα και τα αέρια
θερμοκηπίου.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Σχ.3.1.1 Πλανητικά όρια (πηγή: http://www.stockholmresilience.org)

Η οικονομική ανάπτυξη φτάνει τα οικολογικά
όρια. Η έννοια Πλανητικά Όρια καθορίζει
εννέα μεταβλητές ελέγχου που κρατούν
τη Γη σε σταθερή κατάσταση και οι οποίες
επηρεάζονται από τον άνθρωπο. Αυτές οι
μεταβλητές είναι οι εξής:

- Εξασθένηση στρατοσφαιρικού όζοντος
(η στιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος
φιλτράρει την υπεριώδη ακτινοβολία του
ηλίου)
- Απώλεια της ακεραιότητας της βιόσφαιρας
(απώλεια της βιοποικιλότητας και εξαφανίσεις)
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SAME World

Σχ.3.1.2 Πόσο καιρό θα διαρκέσει; (πηγή: www.sciencearchive.org.au/)
(http://www.sciencearchive.org.au/nova/newscientist/ns_diagrams/027ns_005image2.jpg)

- Χημική ρύπανση (εκπομπές τοξικών και
μακρόβιων ουσιών, όπως συνθετικοί
οργανικοί ρύποι, ενώσεις βαρέων
μετάλλων και ραδιενεργά υλικά)
- Κλιματική αλλαγή. - Οξίνιση ωκεανών
- Κατανάλωση γλυκού νερού και αλλαγή
στον παγκόσμιο υδρολογικό κύκλο
- Αλλαγή του συστήματος της γης (η γη
μετατρέπεται από την ανθρώπινη χρήση,
όπως η γεωργική γη)
- Ανισορροπία στον κύκλο αζώτου και
φωσφόρου (το άζωτο και ο φώσφορος
ρέουν στη βιόσφαιρα και τους ωκεανούς.
Το άζωτο και ο φώσφορος είναι απαραίτητα
στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών, για
παράδειγμα λειτουργούν ως λίπασμα)
- Ρύπανση από τη φόρτωση της
ατμόσφαιρας με αερολύματα (επιρροή
των αερολυμάτων στο κλιματικό σύστημα
της Γης)
Τρία όρια που έχουν ήδη ξεπεραστεί είναι
η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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αλλαγή και το άζωτο. Το ατμοσφαιρικό
άζωτο, για παράδειγμα, δημιουργεί διάφορες
αντιδράσεις
λόγω των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και εκπέμπεται κυρίως στην
ατμόσφαιρα σε διάφορες μορφές. Τα φυτά
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις
μορφές αζώτου. Σε αυτή την περίπτωση οι
βροχοπτώσεις ρυπαίνουν το νερό ή αλλιώς
συσσωρεύεται στη βιόσφαιρα.
Διαβάστε περισσότερα για τα πλανητικά όρια
στην ιστοσελίδα του Stockholm Resilience
Center (Κέντρο Ανθεκτικότητας Στοκχόλμης).
Υπάρχει επίσης μια παγκόσμια διάσταση
της οικονομικής ανάπτυξης. Από πού
προέρχονται οι πόροι μας; Πού και υπό ποιες
προϋποθέσεις γίνεται η παραγωγή; Και πού
καταλήγουν τελικά τα απόβλητα;
Κείμενο: Judith Corbet, εκπαιδεύτρια
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κοινωνικές και πολιτισμικές
επιπτώσεις
SAME World
Οι αλυσίδες παραγωγής ακολουθούν τον
απλό κανόνα της εξόρυξης, παραγωγής,
κατανάλωσης και διάθεσης. Οι πόροι
προέρχονται από το έδαφος, μεταφέρονται
μεγάλες
αποστάσεις
με
περαιτέρω
στάδια παραγωγής, χρησιμοποιούνται και
απορρίπτονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της
αλυσίδας παραγωγής οι χώρες του Νότου
συμμετέχουν σημαντικά. Η παραγωγή αρχίζει
με την άντληση των πόρων. Οι περισσότεροι
από τους παρακάτω πόρους προέρχονται από
τον Νότο: βαμβάκι για τα ρούχα μας από την
Ινδία ή την Μπουρκίνα Φάσο, μέταλλα και
μεταλλεύματα για τις ηλεκτρονικές συσκευές
μας, όπως νικέλιο, ασήμι, χαλκός, κασσίτερος,
χρυσός και κολτάνιο από τη Βολιβία, το Κονγκό
και τη Γκάνα, και κακάο για τη σοκολάτα μας
από την Ακτή Ελεφαντοστού ή την Ινδονησία.
Το ακόλουθο σύντομο βίντεο δείχνει την
αλυσίδα παραγωγής ενός έξυπνου τηλεφώνου
με τις συνέπειες για τους ανθρώπους του
Νότου να αποτελούν μέρος αυτής της
αλυσίδας:
https://www.youtube.com/
watch?v=8EqXQ42QAaY (πηγή: Smartphones
and Sustainability, 2013. Από: WissensWerte)
Σε όλο το ταξίδι των προϊόντων, το περιβάλλον
και, ως εκ τούτου, οι άνθρωποι επηρεάζονται:
ξοδεύεται νερό, π.χ. για την καλλιέργεια του
βαμβακιού ή φρούτων σε πολύ ξηρό έδαφος
και το νερό και το έδαφος ρυπαίνονται, π.χ.
από τα φυτοφάρμακα για τη μονοκαλλιέργεια
φυτειών με βαμβάκι, από την παραγωγή
πετρελαίου, από την εξόρυξη ή από τις χημικές
ουσίες των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αυτό
έχει άμεσες συνέπειες για τους ανθρώπους
που ζουν εκεί. Παλεύουν με την έλλειψη νερού

και τη ρύπανση, η οποία μπορεί να οδηγήσει
σε ασθένειες, στειρότητα και παραμορφώσεις
κατά τη γέννηση. Η περιοχή της Αράλης
αποτελεί παράδειγμα αυτού.
Η Αράλη, που βρίσκεται μεταξύ του
Ουζμπεκιστάν και του Καζακστάν, ήταν η
τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο μέχρι τα
μέσα του 20ου αιώνα. Όταν η Σοβιετική Ένωση
εισήγαγε την καλλιέργεια του βαμβακιού στην
περιοχή, η λίμνη άρχισε να συρρικνώνεται
λόγω της άρδευσης της μονοκαλλιέργειας
φυτειών βαμβακιού. Σήμερα η λίμνη έχει
σχεδόν εξαφανιστεί και δεν έχει γλυκό νερό.
Εκτός αυτού, η λίμνη είναι επίσης σε μεγάλο
βαθμό ρυπασμένη με φυτοφάρμακα και
λιπάσματα. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην
υγεία, όπως καρκίνος, φυματίωση, αναιμία,
προβλήματα στο ήπαρ και τα νεφρά και
αύξηση της παιδικής θνησιμότητας. Επιπλέον,
η αλιευτική βιομηχανία έχει καταστραφεί,
επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομία. Ως
εκ τούτου, οι άνθρωποι είτε αναγκάζονται να
εργαστούν στις καλλιέργειες βαμβακιού ή να
μετακινηθούν.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3.2 Αλυσίδες παραγωγής:
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Μια άλλη επίπτωση είναι η μετατόπιση των
ανθρώπων σε περιπτώσεις υφαρπαγής
γης. Η υφαρπαγή της γης σημαίνει την
παράνομη δέσμευση γης από επενδυτές. Οι
επενδυτές είναι, ως επί το πλείστον, ισχυροί
συμφεροντούχοι από οικονομική και πολιτική
άποψη. Τα τελευταία χρόνια η υφαρπαγή γης
έχει αυξηθεί, καθώς η ζήτηση για ενεργειακές
και άλλες καλλιέργειες έχει αυξηθεί. Οι
πολυεθνικές εταιρείες από χώρες του Βορρά
επενδύουν σε ακίνητη περιουσία σε χώρες του
Νότου. Η ιδιοποιημένη γη χρησιμοποιείται για
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Οι συνθήκες εργασίας σε φυτείες ή
εργοστάσια είναι, ως επί το πλείστον, κακές
ή ακόμη και επικίνδυνες: χαμηλές απολαβές,
πολλές ώρες εργασίας, κανένα δικαίωμα
συμμετοχής, έλλειψη εργασιακής ασφάλειας,
παιδική εργασία και διακρίσεις κατά των
εργαζομένων γυναικών είναι ευρύτατα
διαδεδομένες. Η Clean Clothes Campaign
παρέχει τις (πιο πρόσφατες) πληροφορίες
για τις συνθήκες εργασίας στην παγκόσμια
βιομηχανία ένδυσης και αθλητικών ρούχων
και δίνει τον λόγο στους ίδιους τους εργάτες.

SAME World

Οι πληγέντες, όπως μικροί αγρότες ή
αυτόχθονες πληθυσμοί, συχνά αναγκάζονται
να μετακινηθούν σε αστικές περιοχές
χάνοντας τους βιοτικούς τους πόρους ή
να απασχολούνται από τις εταιρείες, οι
οποίες έχουν πάρει τη γη τους. Μέσω της
εκτόπισής τους, η πολιτισμική γνώση που
έχουν και οι πρακτικές για την καλλιέργεια
της γης εξαφανίζονται. Για παράδειγμα,
πολλοί άνθρωποι από τη φυλή Κούμπου
στη Σουμάτρα έχουν εκτοπιστεί από τα
παραδοσιακά εδάφη τους από το 1970 λόγω
καλλιέργειας φοινικέλαιου.

Οι εταιρείες του Βορρά μετά βίας υπακούν
στις αυστηρές οικολογικές και κοινωνικές
προδιαγραφές των χωρών στις οποίες
παράγουν και έτσι είναι σε θέση να αυξήσουν
τα κέρδη τους, τα οποία θα ήταν αδύνατα, αν
η παραγωγή γινόταν στις χώρες τους. Φυσικά,
η παραγωγή δίνει σε πολλούς ανθρώπους του
Νότου εισόδημα, αλλά υπό ποιες συνθήκες
και τι ποσά; Η κατανομή των εξόδων για τη
δημιουργία μιας μπλούζας δείχνει πόσα και
ποιος βγάζει τα περισσότερα κέρδη από τη
διαδικασία (Εικόνα 3.2.1):

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

εισοδηματικές καλλιέργειες που προορίζονται
για εξαγωγή στην παγκόσμια αγορά αντί
για τρόφιμα στην τοπική αγορά. Ένα άλλο
κίνητρο για υφαρπαγή γης είναι το συμφέρον
σε πηγές νερού και ειδικούς πόρους. Κατά
τη διαδικασία μίσθωσης ή αγοράς γης, τα
δικαιώματα και οι ανάγκες του τοπικού
πληθυσμού που καλλιεργούν τη γη και ζουν
από αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη: ο τοπικός
πληθυσμός δεν ερωτάται ή δεν ενημερώνεται,
οι υπάρχοντες τίτλοι γης ή τα εθιμικά
δικαιώματα αψηφούνται, τα ανθρώπινα
δικαιώματα παραβιάζονται και οι συνέπειες
για τον τοπικό πληθυσμό αγνοούνται.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Κείμενο: Judith Corbet, εκπαιδεύτρια

Εικ. 3.2.1 Κατανομή του κόστους των εξόδων μιας μπλούζας (πηγή: https://cleanclothes.org)
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των καταναλωτών
SAME World

Ένα από τα κύρια προβλήματα του σημερινού
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος είναι η
στρέβλωση της κυριαρχίας των καταναλωτών.
Πάνω από ένα δισεκατομμύριο κάτοικοι

του πλανήτη δεν έχουν αρκετή τροφή. Από
την άλλη, ένα μικρό ποσοστό πλούσιων
ανθρώπων έχουν τόσα πολλά χρήματα που
δεν ξέρουν τι να τα κάνουν (Σχήμα 3.3.1).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3.3 Η στρέβλωση της κυριαρχίας
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Σχ. 3.3.1 Κατανομή του πλούτου στον κόσμο
(πηγή: https://agenda.weforum.org/2014/11/inequality-2015s-worrying-trend/)

Ανάμεσα στους πολύ φτωχούς και τους πολύ
πλούσιους υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι
που ξοδεύουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους
όχι να διατηρήσουν την ευημερία τους, αλλά
για να αγοράσουν πράγματα, πολλά από τα
οποία είναι σχεδόν άχρηστα, ενώ η παραγωγή
και διάθεσή τους βλάπτει το περιβάλλον.
Οι άνθρωποι συχνά ανταλλάζουν μια ζωή
πιο πλούσια σε σχέσεις με την προσωρινή
ευχαρίστηση που παράγεται από τα προϊόντα
που αγοράζουν (Διαβάστε περισσότερα στην
Ενότητα 3.2).
Η βασική δομή της οικονομίας της αγοράς είναι
η κυριαρχία του καταναλωτή, κατά την οποία
παράγονται μόνο τα προϊόντα που ζητούν οι
καταναλωτές και, μέσω της προσαρμογής της

προσφοράς και της ζήτησης, παράγονται μόνο
οι ποσότητες που μπορούν να καταναλωθούν
από τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν την
οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν.
Αν τα πράγματα λειτουργούσαν όντως με
αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπήρχε ποτέ κρίση
υπερπαραγωγής. Ωστόσο, δεν συμβαίνει
κάτι τέτοιο: οι καταναλωτές - ακόμα κι αυτοί
που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μπορούν να αγοράσουν μόνο ό,τι προσφέρει η
αγορά. Το σύστημα παραγωγής και τα κανάλια
διανομής στρέφονται προς τα προϊόντα που
προσφέρουν άμεσες ευκαιρίες για κέρδος. Για
να πουλήσουν πιο επικερδή προϊόντα στους
ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να τα
αγοράσουν, προσπαθούν να δημιουργούν
συνεχώς νέες τεχνητές ανάγκες.
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μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη μόνο
μέσα από ενσυνείδητες επιλογές, οι οποίες,
με τη σειρά τους, μπορεί να επιτευχθούν μόνο
μέσω μιας διαδικασίας αυτο-εκπαίδευσης
και ανταλλαγής απαραίτητων πρακτικών
και γνώσεων. Αυτές οι γνώσεις μπορούν να
αποκτηθούν μέσω της ανακατασκευής του
κύκλου ζωής των προϊόντων (Εικόνα 3.3.2)
που χρησιμοποιούμε, από την αρχή ως το
τέλος, από την εξόρυξη των πρώτων υλών
έως τη διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των αποβλήτων.

SAME World

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι καταναλωτές έχουν μικρές πιθανότητες
να μειώσουν την παραγωγή ρυπογόνων
εμπορευμάτων
και
ακόμη
λιγότερες
πιθανότητες να αποφύγουν τη σπατάλη
πόρων. Η προώθηση υπεύθυνων πρακτικών
κατανάλωσης δεν μπορεί απλώς να είναι το
αποτέλεσμα ατομικών επιλογών του κάθε
καταναλωτή, δεδομένου ότι οι μεμονωμένοι
καταναλωτές μπορούν να πετύχουν πολύ λίγα
πράγματα ενάντια στη σημερινή τεράστια
καταναλωτική αγορά.
Οι πρακτικές υπεύθυνης κατανάλωσης
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Εικ. 3.3.2 Κύκλος ζωής των προϊόντων (πηγή: http://www.genitronsviluppo.com/2014/04/30/lca-analisi-del-ciclo-di-vita/)

Ένα
σημαντικό
παράδειγμα
κοινών
πρακτικών - στον τομέα των τροφίμων είναι η κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία,
η προώθηση, δηλαδή, μιας άμεσης σχέσης
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, οι
οποίοι αποφασίζουν μαζί για την ποσότητα
και την ποιότητα των τροφίμων που πρόκειται
να παραχθεί (και, ως εκ τούτου, τον τρόπο
παραγωγής των τροφίμων, χωρίς τη χρήση
ρυπογόνων ή τοξικών ουσιών, ή ενάντια στις
διαδικασίες παραγωγής που βασίζονται στην
υπερβολική εκμετάλλευση του εδάφους ή την
εκμετάλλευση των εργαζομένων).
Μια τέτοια σχέση θα μπορούσε να επεκταθεί
πλήρως ή μερικώς (και, μερικές φορές, έχει
ήδη επεκταθεί) και σε άλλους τομείς, όπως η

ενέργεια, η στέγαση, η ένδυση και οι μεταφορές
(Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 4.3).
Οι υγιείς πολιτικές που βασίζονται στον
περιορισμό της περιττής κατανάλωσης αγαθών
και τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά
αγαθά για όλους μπορούν να επιδιωχθούν μόνο
από κυβερνήσεις και τοπικές αρχές. Ωστόσο,
κανόνες και συμπεριφορές που ενθαρρύνουν
τους πολιτικούς να υιοθετήσουν αυτές τις
πολιτικές μπορούν επίσης να ακολουθούνται
από τους πολίτες μέσω των ιδεών και των
πρακτικών που παράγονται και προωθούνται
από τις οργανώσεις βάσης.
Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος
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τροφίμων το περιβάλλον;
SAME World
Τα τρόφιμα προέρχονται από τη γη (ή το
νερό των ποταμών, των λιμνών και των
θαλασσών της). Η παραγωγή τροφίμων είναι
συνδεδεμένη με τη γονιμότητα της γης και
τη διαθεσιμότητα του νερού. Κάθε γη είναι
πρόσφορη για κάποιες γεωργικές χρήσεις, με
βάση το έδαφος και το κλίμα της, καθώς και
τις παραδόσεις που έχουν καθιερωθεί εδώ
και χιλιετίες.
Η γονιμότητα των γεωργικών εδαφών
πρέπει να προστατεύεται. Για χιλιάδες
χρόνια, οι παραδοσιακοί τρόποι διατήρησής
της συμπεριελάμβαναν την αμειψισπορά,
την κοπριά ως λίπασμα (πετυχημένη
ένωση γεωργίας και κτηνοτροφίας),
προστατεύοντας
την
υδρογεωλογική
κατάσταση του εδάφους με τα δέντρα
που εμποδίζουν τη διάβρωση, τη χρήση
διαδρόμων βιοποικιλότητας που βοηθούν
τους φυσικούς θηρευτές των παρασίτων να
αναπαραχθούν και, φυσικά, την άρδευση,
όταν το επιτρέπει η διαθεσιμότητα του νερού.
Οι σπόροι επίσης διαδραματίζουν κεντρικό
ρόλο στην παραγωγή τροφίμων. Για χιλιετίες,
οι σπόροι επιλέγονταν και αναπαράγονταν
σε κάθε περιοχή, με κριτήριο το έδαφος, το
κλίμα και την αντίστασή τους στα παράσιτα.
Η βιομηχανική γεωργία προσπάθησε να
εξαναγκάσει αυτή την ισορροπία ανάμεσα
στη φύση και τον πολιτισμό, με τέσσερις
τακτικές:
λιπάσματα
και
συνθετικά
φυτοφάρμακα για να αναγκάσει την
ανάπτυξη του φυτού και να εξαλείψει τα
παράσιτα και τα ζιζάνια, χρήση μεγάλων
ποσοτήτων νερού για άρδευση, χρήση
σπόρων που επιλέγονται και αναπαράγονται
σε εργαστήρια για να αυξήσουν τις αποδόσεις

και έντονη μηχανοκίνηση (μεγάλα, πολύ
ακριβά μηχανήματα) που χρειάζεται μεγάλες
εκτάσεις γης. Η Πράσινη Επανάσταση
ξεκίνησε γύρω στα μέσα του εικοστού αιώνα
σε όλο τον κόσμο και οδήγησε σε δραματική
αύξηση της παραγωγικότητας, ιδίως σε
σιτηρά, βασικό προϊόν για σχεδόν όλους
τους λαούς της Γης.
Η ψευδαίσθηση που δημιούργησε αυτή η
επανάσταση διήρκεσε μισό αιώνα και τώρα
εμφανίζει πολλούς περιορισμούς: το χώμα,
έχοντας υποβληθεί σε ολοένα και πιο έντονη
χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
έχει χάσει μεγάλο μέρος της οργανικής του
ουσίας, που είναι η βάση της φυσικής του
γονιμότητας. Αυτός είναι ο λόγος που οι
δόσεις λιπασμάτων πρέπει να αυξάνονται
συνεχώς. Αυτό και η αφαίρεση ξένων
αντικειμένων για τη διευκόλυνση του έργου
της μηχανής έχουν αυξήσει τη διάβρωση του
εδάφους. Επίσης, μειώθηκε η διαθεσιμότητα
του νερού, καθώς η χρήση του συχνά
υπερβαίνει τη φυσική αναπλήρωση των
υπογείων υδάτων. Η απόδοση του εδάφους
που υπόκειται σε αυτές τις θεραπείες έχει
αρχίσει να μειώνεται.
Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι
μικρότερη από αυτή των βιολογικών
καλλιεργειών που επιτεύχθηκαν με τη
χρήση των καλύτερων εξελίξεων της
επιστήμης και της τεχνολογίας. Η αγορά
σπόρων και εξοπλισμού ανάγκασε επίσης
εκατομμύρια αγρότες να χρεωθούν και
τελικά να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους
(ακόμη και να αυτοκτονήσουν), ενώ η χρήση
των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων
προώθησε την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών
ζιζανίων και παράσιτων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3.4 Πώς θα επηρεάσει η παραγωγή
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Γη, δεν προκαλείται λόγω της έλλειψης
τροφίμων στον κόσμο (παράγουμε σχεδόν
μιάμιση φορά την ποσότητα που χρειάζεται
για να τραφεί όλος ο πλανήτης), αλλά από
μια ασύμμετρη κατανομή του εισοδήματος,
που εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να
αγοράσουν ό, τι χρειάζονται, ενώ αλλού
σπαταλώνται τρόφιμα.

SAME World

Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μία άμεση συνέπεια της αποτυχίας του
χημικού ελέγχου είναι η εισαγωγή των
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
και καλλιεργειών (ΓΤΟ), που αντέχουν σε
ορισμένα παράσιτα και δεν υπόκεινται
ζημιά από τη χρήση φυτοφαρμάκων, οι
οποίοι μπορούν να είναι πολύ επιβλαβείς
για την ανθρώπινη υγεία. Είναι πλέον γενικά
αποδεκτό ότι η πείνα, που επηρεάζει πάνω
από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων στη
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να κάνει τη διαφορά;
SAME World
Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία
κυριαρχούν οι πληροφορίες και τα μέσα
ενημέρωσης. Με λίγες εξαιρέσεις, όλοι
περνάμε πολλές ώρες την ημέρα μπροστά
από την οθόνη της τηλεόρασης, του
υπολογιστή του έξυπνου τηλεφώνου, ακόμα
και όταν η δουλειά μας είναι κατά κύριο λόγο
χειρωνακτική. Τα παιδιά στις τεχνολογικά
προηγμένες κοινωνίες - δηλαδή στον Βορρά
- δεν γνωρίζουν κάτι άλλο. Τα ονομάζουν
«ψηφιακούς ιθαγενείς», γιατί ο κόσμος στον
οποίον γεννήθηκαν αποτελείται κυρίως από
ψηφιακή πληροφορία. Το ψηφιακό χάσμα,
ωστόσο, μειώνεται. Ένα αυξανόμενο τμήμα
του Νότου υιοθετεί τις ίδιες συμπεριφορές,
κυρίως μέσω έξυπνου τηλεφώνου, της πιο
διαδεδομένης συσκευής σήμερα.
Σε λιγότερο από μισό αιώνα, αυτό έχει
αλλάξει δραματικά την κατάσταση των
ανθρώπων με δύο τρόπους. Μετέτρεψε
τον κόσμο σε ένα «παγκόσμιο χωριό».
Ενημερωνόμαστε - θέλοντας και μη για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο ή
τουλάχιστον για όλα όσα γίνονται είδηση
επειδή θεωρούνται σημαντικά. Αυτό μας
κάνει «πολίτες του κόσμου», γινόμαστε
μέρος των γεγονότων του, ακόμη και όταν
δεν έχουμε τη δυνατότητα ή το δικαίωμα
να δράσουμε. Δεύτερον, βομβαρδιζόμαστε
από πληροφορίες. Αντί να υποφέρουμε
από έλλειψη πληροφόρησης, υποφέρουμε
από υπερβολική έκθεση σε αυτές. Και
στις δύο περιπτώσεις το κύριο πρόβλημα
δεν είναι πλέον πώς να βρούμε κάποιες
πληροφορίες. Τώρα το πρόβλημα είναι πώς
να τις επιλέξουμε, πώς να καταλάβουμε
τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και
ψευδούς πληροφορίας, της χρήσιμης και

της άχρηστης και, το σημαντικότερο, πώς να
έχουμε ενεργό ρόλο στην παραγωγή τους.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πληροφορίες
σχετικά με το περιβάλλον. Υπάρχουν τόσα
πολλά συμφέροντα σε αυτόν τον τομέα,
που είναι σχεδόν αναμενόμενο ότι οι
περιβαλλοντικές πληροφορίες που βλάπτουν
ισχυρά συμφέροντα δεν φτάνουν στα αυτιά
μας ή φτάνουν σε μας σε μορφές που έχουν
προ-επιλεγεί και κατασκευαστεί, ούτως ώστε
να μην προκαλέσουν τις αντιδράσεις που
αξίζουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η κλιματική αλλαγή, η μεγαλύτερη
απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξοδεύουν
πολύ λίγο χρόνο σε αυτό, το αναφέρουν
βιαστικά και συχνά διαστρεβλώνουν τις
πληροφορίες. Και δεν δίνουν σχεδόν καμία
προσοχή στις πολλές μορφές αντίστασης
που έχουν αναπτυχθεί ανά τον κόσμο και οι
οποίες προσπαθούν να αλλάξουν πορεία,
μακριά από την κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ανάπτυξη που μας οδηγεί προς την
καταστροφή.
Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιλέξουμε
τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, να
κατανοήσουμε το νόημά τους και να
σκεφτούμε πώς να αντιμετωπίσουμε
τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Η
εκπαίδευση σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Οι
άνθρωποι με τυπική εκπαίδευση μπορούν
γενικά να περιηγηθούν ευκολότερα μέσα
στη ζούγκλα των πληροφοριών που τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης προσφέρουν. Αλλά η
κοινωνία μας προωθεί τον ατομικισμό και,
ακόμη και για τους μορφωμένους ανθρώπους,
η πιο άμεση συνέπεια του ατομικισμού είναι

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3.5 Μπορεί η ανταλλαγή γνώσεων
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ή μια κοινότητα που κανείς δεν γνωρίζει
καλύτερα από ό, τι τα μέλη της. Αλλά αυτές οι
γνώσεις δεν έρχονται ποτέ στο φως και δεν
τους δίνεται αξία. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει
να τις μοιραστούμε, να αμφισβητήσουμε
ο ένας τον άλλον, ακόμα και να έρθουμε
σε αντιπαράθεση, με άλλα λόγια, να
ξαναχτίσουμε τα θεμέλια της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, χωρίς την οποία δεν μπορεί
να υπάρξει αυτονομία ή ελευθερία.

SAME World

Καθένας από εμάς διαθέτει πολλές γνώσεις,
είτε τεχνικές και επιστημονικές (δεξιότητες)
μέσω της εκπαίδευσης ή της εργασίας μας
είτε κοινωνικές (εμπειρία) από τη ζωή ή την
εργασία σε ένα περιβάλλον, μια περιοχή

Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

η απομόνωση. Η ανταλλαγή της γνώσης
είναι ο μόνος πραγματικός τρόπος για να
πληροφορηθούμε σχετικά με το περιβάλλον,
να γνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε τους
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ανά
τον κόσμο προσπαθούν να καταπολεμήσουν
τις τάσεις.
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Νέα οικονομικά μοντέλα

SAME World

Η υπάρχουσα κρίση στον κύκλο του
παγκοσμιοποιημένου
οικονομικού
καπιταλισμού μας οδηγεί σε μια επανεξέταση
του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου και την
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Πολλές
από αυτές τις εναλλακτικές έχουν ως στόχο
να ανασχεδιάσουν την κοινωνία μας και
ιδιαίτερα την οικονομική μας δραστηριότητα
με τρόπους που θα είναι λιγότερο επιβλαβείς
για το περιβάλλον και που θα εξασφαλίσουν
μια πιο δίκαιη κατανομή των κερδών που
προέρχονται από διάφορους τρόπους
παραγωγής.
Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων είναι
μια δύσκολη διαδικασία, κατά την οποία
ενδέχεται πάντα να προκύψουν πολλά
εμπόδια. Ακόμη και οι πιο ριζοσπαστικές
προσεγγίσεις σε εναλλακτικές οικονομίες,
όπως το κίνημα αποανάπτυξης, για το οποίο
μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην
Ενότητα 4.5, δεν μπορούν να υπολογίσουν
το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πορεία προς
οικονομίες που θα ήταν μακροπρόθεσμα
αειφόρες - δηλαδή τον επανακαθορισμό
των επιθυμιών μας όσον αφορά τον πλούτο,
την πρόοδο και την υπαρξιακή επιβεβαίωση
μέσω της κατανάλωσης υλικών αγαθών.
Καμία θεωρία ή οικονομική πρακτική δεν
μπορεί να το κάνει αυτό για εμάς. Αυτό δεν
καθιστά τις εναλλακτικές λύσεις, όπως η
αποανάπτυξη και άλλες παρόμοιες κινήσεις,
άτοπες, υπογραμμίζει απλώς τα όρια του τι
μπορούμε να επιτύχουμε με τον σημερινό
τρόπο σκέψης και ύπαρξης.
Αυτό που διακυβεύεται είναι η πολύ
δελεαστική και ελκυστική φαντασίωση
της ζωής μιας παγκόσμιας μεσαίας τάξης

για την οποία αγωνιζόμαστε, αυτοί που
κοινωνικοποιηθήκαμε
στο
σύγχρονο
καταναλωτικό και εμπορευματοποιημένο
υπαρξιακό πλαίσιο. Αυτό που κάποτε ήταν μια
δυτική ιδιαιτερότητα είναι σήμερα ένα σχεδόν
καθολικό παγκόσμιο φαινόμενο. Ωστόσο, η
φαντασίωση δεν είναι τίποτα περισσότερο
από φαντασίωση για τουλάχιστον δύο
λόγους: 1) είναι αδύνατο προς το περιβάλλον,
καθώς απλά δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι στη
Γη για να παρέχουν αυτόν τον τρόπο ζωής σε
όλους τους κατοίκους και 2) η ύπαρξη μιας
μεσαίας τάξης στηρίζεται στη συνεχή βία
και εκμετάλλευση αυτών που παρέχουν τους
απαραίτητους πόρους και ανέσεις για τις
υψηλότερες (μεσαία και ανώτερη) τάξεις της
κοινωνικής πυραμίδας.
Ωστόσο, η γνώση αυτών των θεμάτων και
των δομικών παραδόξων δεν βοηθάει στον
επανακαθορισμό των επιθυμιών μας. Γενικά,
εξακολουθούμε να επιθυμούμε πράγματα
που βλάπτουν τους άλλους και συνεχίζουμε
να αρνούμαστε τη συνενοχή μας στην
συστηματική εκμετάλλευση και καταπίεσή
τους.
Παρατηρήσεις
από
διάφορες
συνιστώσες της ψυχαναλυτικής θεωρίας
έχουν δείξει ότι καθοδηγούμαστε κυρίως
από τις επιθυμίες και τις φαντασιώσεις
μας και όχι από τη λογική μας σκέψη. Για
αυτόν τον λόγο οι προσπάθειες μας να
οργανώσουμε
ορθολογικά
καλύτερες,
πιο δίκαιες και λιγότερο καταπιεστικές
οικονομίες και κοινωνίες, είναι βέβαιο ότι θα
μας απογοητεύσουν για άλλη μια φορά, εκτός
αν έχουμε το θάρρος να εξερευνήσουμε
μονοπάτια που μπορούν να μας εισάγουν
σε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής, στον
οποίο δεν θα μας ενδιέφερε η ελευθερία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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αμφισβήτηση του μοντέλου απεριόριστης
ανάπτυξης και η μείωση της κατανάλωσης,
ώστε να υπάρχει ακόμη μέλλον για εμάς, είναι
ενάντια σε όλα όσα υποστηρίζει η σύγχρονη
οικονομία. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.
Αλλά αυτό ακριβώς είναι το καθήκον που
έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να αρχίσουμε
να φανταζόμαστε την κοινωνία και την
οικονομία μας με τρόπους που σήμερα
θεωρούνται αδύνατοι. Με αυτή την έννοια
δεν χρειαζόμαστε απλώς περισσότερες
εναλλακτικές, αλλά και έναν διαφορετικό
τρόπο θεώρησής τους. Μπορούμε να
ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό ερώτημα: σε
τι χρησιμεύει η οικονομία;

SAME World

Η αποτυχία να αναγνωρίσουμε τη σκοτεινή
πλευρά του εαυτού μας, για να διατηρήσουμε
τη θετική εικόνα του καλοπροαίρετου,
ηρωικού πρωταγωνιστή, σημαίνει απλώς ότι
οι κρυφές επιθυμίες μας για πρόοδο, πλούτο,
έλεγχο και επιβεβαίωση θα επανεμφανιστούν
για να μας στοιχειώσουν ακόμη μια φορά,
όπως έγινε και σε προηγούμενες προσπάθειες
μας για επανάσταση στις κοινωνίες.
Τα πρότυπα κοινωνικοποίησης, που
προωθούν την ατομικότητα και τον
εγωκεντρισμό, μας εμποδίζουν από το
να φανταστούμε αειφόρες εναλλακτικές
λύσεις που θα αναγνωρίζουν τις ευθύνες
μας απέναντι στις γενιές που έρχονται. Αυτό
μας έχει φέρει σε ένα σημείο όπου μας
είναι αδύνατο να αφήσουμε τον πλανήτη
σε καλύτερη κατάσταση από ό, τι μας
παραδόθηκε από τους προγόνους μας. Όχι
γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε, αλλά
επειδή αρνούμαστε να το κάνουμε.
Ο 20ος αιώνας γνώρισε μια ριζική μεταβολή
στον προσανατολισμό της οικονομίας από
την παραγωγή για την ικανοποίηση βασικών
αναγκών (τροφή, ένδυση, στέγη, μεταφορές
κ.λπ.) προς την παραγωγή που στοχεύει
να προκαλέσει όλο και νέες επιθυμίες.
Αυτό το προχωρημένο στάδιο σύγχρονου
καπιταλισμού εξαρτάται άνευ όρων από
την υπερβολική κατανάλωση, που είναι
αναγκαία για να διατηρηθούν οι οικονομίες
υπερ-παραγωγής και υπερ-ανάπτυξης. Η
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κατανάλωσης

SAME World

Το σημερινό οικονομικό σύστημα, το οποίο
με την παγκοσμιοποίηση έχει εξαπλωθεί σε
όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, βασίζεται
σε πολύ στενά συνδεδεμένους μηχανισμούς:
τον ανταγωνισμό και τον ατομικισμό. Ο
ανταγωνισμός ωθεί τις επιχειρήσεις να
παράγουν όλο και περισσότερο για να
κερδίσουν στα πλαίσιά του.
Περισσότερη
παραγωγή
σημαίνει
περισσότερη κατανάλωση πόρων και
ενέργειας,
προκαλώντας
περισσότερα
απόβλητα και εκπομπές τοξικών. Για αυτόν
τον λόγο έχουμε ήδη υπερβεί τη φέρουσα
ικανότητα της Γης (διαβάστε περισσότερα
στην Ενότητα 6.2). Για αυτόν τον λόγο
βρισκόμαστε σε περιβαλλοντική κρίση που
πρόκειται να γίνει μη αναστρέψιμη, αν δεν
αλλάξουμε πορεία.
Αλλά οι εταιρείες παράγουν για να
πωλούν, πράγμα που σημαίνει ότι όλο και
περισσότεροι καταναλωτές ωθούνται να
αγοράζουν αυτά που οι εταιρείες φτιάχνουν,
μέχρι να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τις
οικονομικές τους δυνατότητες (μπαίνοντας σε
χρέη). Η κατανάλωση βασίζεται επίσης στον
ανταγωνισμό. Ωθούμαστε να αγοράσουμε
περισσότερα από ό, τι χρειαζόμαστε για να
μη «μείνουμε πίσω» από τους γείτονές μας.
Οι εταιρείες τροφοδοτούν αυτόν τον
μηχανισμό με όποιον τρόπο μπορούν, διότι
τους είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση
της αγοράς, και αυτό γίνεται μέσω της
διαφήμισης, η οποία εισβάλλει σε κάθε
γωνιά του κόσμου της πληροφορίας. Οι
διαφημίσεις συνεισφέρουν στη δημιουργία
ενός αισθήματος κατωτερότητας σε όλους
μας, αν δεν καταφέρουμε να έχουμε τον
τρόπο ζωής που παρουσιάζουν.

Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των
καταναλωτών για να διατηρήσουν ή να
βελτιώσουν τη θέση τους και το κύρος
τους σε σχέση με την κοινωνία, ή για να
μη μείνουν πίσω ή χάσουν αυτή τη θέση,
προξενεί αχαλίνωτο ατομικισμό. Κάθε άτομο
αναμετριέται με τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως
είπε η Μάργκαρετ Θάτσερ, δεν υπάρχει
κοινωνία (πια), υπάρχουν μόνο άτομα και (το
πολύ) οι οικογένειές τους.
Αν θέλουμε να εμποδίσουμε την είσοδο του
κόσμου, στον οποίο τα παιδιά και τα εγγόνια
μας θα ζήσουν, σε μια μη αναστρέψιμη
περιβαλλοντική
κρίση
(διαβάστε
περισσότερα στην Ενότητα 4.4), τότε πρέπει
να αλλάξουμε το μοντέλο παραγωγής μας,
μειώνοντας την επιθετική χρήση των πόρων,
την παραγωγή αποβλήτων και το μοντέλο
κατανάλωσης, με λίγα λόγια τον τρόπο ζωής
μας. Και η αλλαγή πρέπει να είναι ριζική, όχι
μικρή.
Το σημερινό μοντέλο κατανάλωσης
βασίζεται στον ανταγωνισμό και τον
ατομικισμό. Το εναλλακτικό μοντέλο που
πρέπει να υιοθετήσουμε και να διαδώσουμε
βασίζεται στη συνεργασία και την ανταλλαγή.
Τι σημαίνει αυτό; Αν μοιραζόμαστε τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά μας με άλλους,
μπορούμε να ρυθμίσουμε καλύτερα τις
αγορές μας, φέρνοντάς τες πίσω στο επίπεδο
αυτών που πραγματικά χρειαζόμαστε, καθώς
η πίεση του ανταγωνισμού γίνεται λιγότερο
σημαντική. Μια ζωή πιο συγκρατημένη
όσον αφορά την κατανάλωση, δεν είναι
απαραιτήτως φτωχότερη. Μάλιστα, συχνά
είναι πιο πλούσια. Μπορούμε επίσης να
οργανωθούμε για να επιδιώξουμε αυτά
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4.2 Νέα μοντέλα αειφόρου
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τους ανθρώπους που τα παράγουν, για το
περιβάλλον και για ολόκληρη τη Γη. Τρίτον,
με την ανακάλυψη άλλων μορφών πλούτου,
όπως οι προσωπικές σχέσεις, τις οποίες ο
ατομικισμός τείνει να παραγκωνίσει για να
δώσει χώρο στον καταναλωτισμό. Μπορούμε
επίσης να τους αντικαταστήσουμε σταδιακά
με μορφές αμοιβαίας βοήθειας, διαθέτοντας
τις ικανότητές μας σε ένα δίκτυο ή μια
κοινότητα, αντικαθιστώντας τις σχέσεις
αγοράς, δηλαδή υπηρεσίες για τις οποίες
τώρα πληρώνουμε. Αυτή είναι η αρχή πίσω
από τις «τράπεζες χρόνου».

SAME World

Πρώτον, με την προώθηση μορφών άμεσης
συνεργασίας μεταξύ των καταναλωτών/
χρηστών και των παραγωγών, οι οποίοι
μπορούν να συμφωνήσουν εκ των
προτέρων την ποσότητα, την ποιότητα, τον
χρόνο και τις τιμές των προϊόντων που οι
καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν. Αυτό
είναι το μοντέλο των ιταλικών αγοραστικών
ομάδων αλληλεγγύης ή κοινοτικών αγορών.
Δεύτερον, ενημερώνοντας ο ένας τον
άλλον και ανταλλάσσοντας γνώσεις για να
κατευθύνουμε τις αγορές μας προς προϊόντα
που είναι λιγότερο επιβλαβή για μας, για

Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος
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που το ανταγωνιστικό σύστημα δεν μας
προσφέρει. Πώς θα το πετύχουμε αυτό;
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SAME World

Σήμερα, οι ορθές πρακτικές, οι τεχνολογίες
και οι επιλογές τρόπου ζωής που σέβονται το
περιβάλλον είναι ευρέως διαθέσιμες σε όλο τον
κόσμο. Μια βασική πρακτική που μας επιτρέπει

να αντιμετωπίσουμε τις κύριες απειλές για
τον πλανήτη μας είναι η χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα,
γεωθερμική, υδραυλική ενέργεια) (Εικ. 4.3.1).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

4.3 Νέα μοντέλα συμμετοχής
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Εικ. 4.3.1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πηγή: pixabay)

Τα συστήματα προώθησης ενεργειακής
απόδοσης είναι ακόμη πιο σημαντικά, και
περιλαμβάνουν τον φωτισμό, τη στέγαση,
τους κινητήρες χαμηλής κατανάλωσης και τη
συμπαραγωγή ενέργειας, η οποία μας επιτρέπει
να εξοικονομήσουμε πολύ σημαντικό μέρος
(μέχρι και 80% για φωτισμό) της ενέργειας που
καταναλώνουμε τώρα.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η γεωργία
(διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 7.3). Για
κάθε θερμίδα φαγητού που καταναλώνουμε,
κατά μέσο όρο 10 θερμίδες ενέργειας από
ορυκτά καύσιμα καταναλώνονται καθ’ όλο τον
κύκλο ζωής του προϊόντος, από την καλλιέργεια
μέχρι την επεξεργασία, από τις μεταφορές
μέχρι τη συσκευασία και την πώλησή του. Η
σημερινή έντονα βιομηχανοποιημένη γεωργία
καταστρέφει τη γονιμότητα του εδάφους
και τη βιοποικιλότητά του. Αντιθέτως, είναι
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι μικρής

κλίμακας ή οικογενειακές, οργανικές, πολλαπλές
και πολυλειτουργικές καλλιέργειες οδηγούν
γενικά σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, τόσο
από την άποψη των καλλιεργειών όσο και
για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι,
διατηρείται καλύτερα η γονιμότητα του εδάφους
και καθίσταται πιο ανθεκτική στα παράσιτα
και τις κλιματικές αλλαγές. Η μεταφορά και η
συσκευασία αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της
συνολικής επιβάρυνσης άνθρακα των τροφίμων
που τρώμε. Για αυτόν τον λόγο, όσο μικρότερη
είναι η απόσταση μεταξύ της φάρμας και του
τελικού καταναλωτή των τροφίμων, τόσο πιο
φιλικός προς το περιβάλλον είναι ο κύκλος
ζωής τους. Αυτό εννοούμε γενικά όταν λέμε
μηδέν τροφοχιλιόμετρα και σε αυτό πρέπει να
στοχεύουμε, ακόμη και αν δεν μπορέσουμε ποτέ
να το επιτύχουμε πλήρως.
Μια άλλη πτυχή που συνδέεται στενά με τη
γεωργία είναι η προστασία του εδάφους από
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και εργάζονται να είναι το επίκεντρο - αν και
όχι αποκλειστικά - των τοπικών οικονομιών.
Η παραγωγή μικρής κλίμακας δεν είναι πάντα
δυνατή ή βολική, αλλά όποτε είναι, αποδεικνύεται
πιο ανθεκτική στις καταπονήσεις όλων των ειδών,
όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, οι απότομες
μεταβολές στις τιμές ή τη διαθεσιμότητα των
πρώτων υλών, καθώς και η είσοδος νέων
τεχνολογιών ή νέων προϊόντων που διώχνουν τα
παλιά από την αγορά. Για αυτό και η σύγχρονη
βιομηχανία έχει ως στόχο να μειώσει το μέγεθος
των μονάδων παραγωγής, διασκορπίζοντάς τες
σε όλο τον κόσμο, αντί να επικεντρώνει όλες τις
δραστηριότητές της σε μια ενιαία μονάδα, όπως
ήταν συνηθισμένο στην εποχή της Ford. Επιπλέον,
οι καινοτομίες όπως τα κινητά τηλέφωνα και
τα ηλιακά φωτιστικά, τα οποία δεν χρειάζονται
βαριές υποδομές, έχουν δώσει ηλεκτρονικές
συνδέσεις και ηλεκτροφωτισμό σε σχεδόν ένα
δισεκατομμύριο ανθρώπων που ζουν σε χώρες
όπου δεν είναι διαθέσιμα δίκτυα τηλεφώνου και
ηλεκτρισμού. Τα αστικά σύνολα είναι επίσης πιο
ανθεκτικά και λιγότερο εκτεθειμένα σε πλήγματα,
όταν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για μικρότερο
μέγεθος.

SAME World

Τέλος, τα νέα δίκτυα μεταφοράς που βασίζονται
στην κοινή χρήση οχήματος, τόσο σε ατομικό
όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, μπορεί να συμβάλει
περαιτέρω στην προστασία του περιβάλλοντος
(πέραν του ότι έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα
για τους χρήστες, όπως φαίνεται παρακάτω).
Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν δύο βασικά
κοινά στοιχεία. Το πρώτο είναι η μετάβαση
από ογκώδεις εγκαταστάσεις, τεράστια δίκτυα
μεταφορών, μαζικές επενδύσεις και μεγάλα
δημόσια έργα (και σημαντικά κεφάλαια) σε ένα
σύστημα που βασίζεται σε πολλά έργα μικρής
κλίμακας, καλά κατανεμημένα και σχεδιασμένα
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής, που μπορεί να ενθαρρύνει τη μείωση
της απόστασης ανάμεσα στην παραγωγή και
την κατανάλωση (και το αντίστροφο) και να
προωθήσει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων
(πολίτες, ως παραγωγοί, εργαζόμενοι, χρήστες ή
καταναλωτές) και τη διασύνδεσή τους (δηλαδή
άμεσες σχέσεις μεταξύ τους). Οι αλλαγές αυτές
θα πρέπει, βέβαια, να έρθουν σε ένα πλαίσιο
στο οποίο η περιοχή όπου οι άνθρωποι ζουν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

υδρογεωλογική βλάβη. Είναι σημαντική η
διατήρηση της οργανικής ύλης στο έδαφος, καθώς
και ο εμπλουτισμός του αγροκτήματος με πολλά
φυτά που βοηθούν τη συγκράτηση του νερού,
εμποδίζοντας την απομάκρυνση του εδάφους.
Έπειτα, υπάρχουν και η επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση των αποβλήτων παραγωγής
και κατανάλωσης (ελαχιστοποίηση της
παραγωγής αποβλήτων με στόχο τα μηδενικά
απόβλητα). Η υπάρχουσα πρωτοποριακή
τεχνολογία και διαχείριση επιτρέπουν σημαντική
μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις
εταιρείες, δημιουργώντας πόρους από ύλη
που προηγουμένως θεωρούταν άχρηστη ή
επιβλαβής. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το
παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με το θέμα: https://www.youtube.
com/watch?v=_a2wqUxeBcw
(Αναφορά:
ZeroWasteCanada, 2014)
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Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η ανάπτυξη των
πόλεων δεν έχει γνωρίσει όρια, η διαχείρισή
τους θα ήταν καλύτερο να γίνει σε μικρότερες
μονάδες, προσαρμοσμένες σε μια πιο
ανθρώπινη διάσταση. Ένα δεύτερο στοιχείο
είναι η δυνατότητά τους να αναπαράγονται,
ενώ, φυσικά, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Οι δράσεις
αυτές βασίζονται στην αρχή της χαμηλής
επένδυσης και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή
σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, δεδομένου
ότι βασίζονται κυρίως σε τοπικά υλικά (ανάμεσά
τους τοπικά ανακυκλωμένα απόβλητα) και τοπικό
ανθρώπινο δυναμικό. Αποτελούν την υλική βάση
μιας παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτότητας.
Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος
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και η ενδογενεακήSAME
δικαιοσύνη;
World
Η έννοια της διαγενεακής δικαιοσύνης
προέρχεται από την πιο γνωστή έννοια
της περιβαλλοντικής αειφορίας, αν και
μετατοπίζει το βάρος από την ανάπτυξη
-μια αρχή που αμφισβητείται όλο και
περισσότερο- στη δικαιοσύνη. Ο J.M. Alier
πραγματεύεται την οικολογική κατανομή
της χρήσης πόρων ή περιβαλλοντικών
υπηρεσιών, όπως η βιοποικιλότητα, και
φορτίων, όπως η ρύπανση.
Μπορεί να υπάρξει οικολογική κατανομή
στον χρόνο (μεταξύ διαφορετικών γενεών) και
στον χώρο (μεταξύ διαφορετικών περιοχών
στο ίδιο χρονικό διάστημα). Ένα σαφές
παράδειγμα αυτού του τύπου κατανομής
είναι η πυρηνική ενέργεια. Αποτελεί
ένα προνόμιο (εφ’ όσον δεν υπάρχουν
ατυχήματα) για τις σημερινές γενιές, το οποίο
θα πληρώσουν οι μελλοντικές, με τη μορφή
ραδιενεργών αποβλήτων.
Ζωτικής σημασίας είναι και η χρήση
των αποθεμάτων άνθρακα
ή
του
προϋπολογισμού
άνθρακα
(carbon
budget). Σε περισσότερο από έναν αιώνα
βιομηχανοποίησης, οι χώρες του Παγκόσμιου
Βορρά έχουν εκπέμψει τόσο CO2 στην
ατμόσφαιρα, ώστε έχουν περιοριστεί
δραματικά τα περιθώρια αντίστοιχων
εκπομπών από τις μελλοντικές γενιές,
οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι
μη αναστρέψιμες (Διαβάστε περισσότερα
στις Ενότητες 6.1 και 6.2. Η θεώρηση
του ζητήματος με όρους δικαιοσύνης
συνεπάγεται, επίσης, αναγνώριση του

γεγονότος ότι σήμερα ορισμένα μέρη του
κόσμου απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της
ανάπτυξης (ασφάλεια, άνετη στέγαση,
ενέργεια, υψηλό βιοτικό και καταναλωτικό
επίπεδο), ενώ άλλα υφίστανται τις
συνέπειες, όπως στην περίπτωση των
θερμών κλιματικών σημείων, περιοχών που
απειλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή
(Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 11.2).
Η έννοια της διαγενεακής δικαιοσύνης πρέπει,
επομένως, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την έννοια της ενδογενεακής δικαιοσύνης.
Η πρόκληση για μια πιο ισότιμη κατανομή
των φορτίων και των προνομίων ξεκίνησε
το 2011 από μια χώρα του Νότου, τον
Ισημερινό, με ένα σχέδιο για την προστασία
των δασών Yasunì, που αποτελούν
αποθήκες βιοποικιλότητας και οξυγόνου για
ολόκληρο τον κόσμο, με την προϋπόθεση
ότι η παγκόσμια κοινότητα θα μοιραζόταν
το φορτίο των χαμένων εσόδων από το μη
εξορυγμένο πετρέλαιο.
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4.4 Τι είναι η διαγενεακή
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Αυτό το γενναίο εγχείρημα είχε απήχηση σε
όλο τον κόσμο. Αν και ο Πρόεδρος Κορρέα
το αποκάλεσε αποτυχία το 2013 (λόγω της
μη εκπλήρωσής του από τα κράτη που
συμμετείχαν αρχικά), το εγχείρημα αυτό
έδειξε τον δρόμο της πραγματικής διεθνούς
αλληλεγγύης για τη δίκαιη και ισότιμη
κατανομή κόστους και προνομίων, τώρα και
στο μέλλον.

Κείμενο: Irene Fisco, project manager
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μοντέλων παραγωγής;
SAME World
Άλλα
μοντέλα
παραγωγής,
όπως
η ανακύκλωση και η δημιουργική
επαναχρησιμοποίηση, οι κοινοτικοί κήποι,
η ανταλλαγή, το να μοιράζεστε ή να δίνετε
προϊόντα, πραγματοποιούνται ήδη σε
περιορισμένη κλίμακα (δείτε Ενότητα
3.5 και Ενότητα 4.2). Πολλά από αυτά
τα μοντέλα είναι μοντέλα παραγωγής
εμπνευσμένα από την αποανάπτυξη, κατά
την οποία η οικονομία πραγματοποιείται
και γίνεται αντιληπτή σε ένα πιο τοπικό
παρά παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια,
τα εξωτερικά συστήματα τροφοδότησης
αντικαθίστανται από τοπικά συστήματα
αυτάρκειας.
Εν μέρει, αυτές οι ιδέες φαίνεται να
λειτουργούν αρκετά καλά σε μικρές
κοινότητες. Είναι όμως αυτά τα μοντέλα,
για παράδειγμα το μοντέλο παραγωγής
εμπνευσμένο από την αποανάπτυξη,
εφαρμόσιμα σε μια ολόκληρη χώρα ή
ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο; Εκ πρώτης
όψεως, μπορεί να φαίνεται ένα ανέφικτο
τόλμημα. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε
κατάρρευση του σημερινού (παγκόσμιου)
οικονομικού συστήματος με σοβαρές
συνέπειες όχι μόνο εδώ, αλλά και για τους
ανθρώπους που ζουν στον Νότο.
Επιπλέον, η μετατροπή του σημερινού
μοντέλου παραγωγής, για παράδειγμα,
σε ένα μοντέλο εμπνευσμένο από την
αποανάπτυξη, θα απαιτούσε στενή
συνεργασία πολιτικής και οικονομίας.
Οι εταιρείες θα πρέπει να αλλάξουν τις
οικονομικές τους προτεραιότητες, πράγμα
που σημαίνει ότι το κέρδος δεν θα είναι

ο τελικός στόχος τους, αλλά μάλλον ο
σχεδιασμός προϊόντων μακράς διαρκείας, τα
οποία μπορούν εύκολα να επισκευαστούν. Η
πολιτική θα πρέπει να θέσει νέα πολιτικά και
κοινωνικά πλαίσια τα οποία θα απαιτούσαν,
για παράδειγμα, μια αλλαγή στο σύστημα
της εργασίας, την ανακατανομή του πλούτου
και της ιδιοκτησίας, υψηλότερη φορολογία
για την κατανάλωση φυσικών πόρων, καθώς
και την ανάπτυξη μέτρων για την προώθηση
της περιφερειακής οικονομίας και των
αλληλέγγυων εταιρειών.
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4.5 Υπάρχει δυνατότητα νέων
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Και τέλος, ο «πολιτισμός» μας θα έπρεπε να
αλλάξει. Η επάρκεια (sufficiency economy)
θα είναι μία από τις σημαντικότερες αξίες σε
αυτό το μοντέλο παραγωγής. Οι καταναλωτές
θα πρέπει να σκεφτούν δημιουργικούς
τρόπους για να αντικαταστήσουν τα κοινά
βιομηχανικά προϊόντα, για παράδειγμα,
με την παραγωγή προϊόντων, μόνοι τους
ή σε κοινότητες, ή με την επισκευή και την
ανταλλαγή αντικειμένων και υπηρεσιών. Ο
ανταγωνισμός θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τη συνεργασία. Αλλά είμαστε «έτοιμοι»
για αυτό; Τι θα χρειαζόταν για να στραφούν
οι άνθρωποι προς την υποστήριξη τέτοιων
ιδεών και αξιών και να ζήσουν αναλόγως;
Για να αποφευχθεί η επανάληψη της
ιστορίας και η εκτροπή σε μια νέα μορφή
νεοαποικιοκρατίας, είναι σημαντικό να
ακούσουμε τις φωνές που προέρχονται από
τον Νότο. Τι ιδέες και τι μοντέλα προσφέρουν;
Πώς μπορούμε εμείς, ενωμένοι, να βρούμε
νέα μοντέλα παραγωγής;
Έτσι, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο:
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Λαμβάνοντας υπόψη τα οικολογικά όρια του
πλανήτη μας, ποια θα ήταν η εναλλακτική
λύση;

SAME World

Κείμενο: Judith Corbet, εκπαιδεύτρια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

είναι τα νέα μοντέλα παραγωγής εφικτά;
Δεν θα μάθουμε ποτέ, εκτός και αν
προσπαθήσουμε.
Έχουμε ακόμα την επιλογή: «Αλλαγή
βάσει σχεδίου, όχι λόγω καταστροφής».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

48

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: συζήτηση για το κείμενο και την ταινία
Θέμα: ιδιωτικοποίηση του νερού, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική αδικία,
διαγενεακή δικαιοσύνη
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45-60 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: βιολογία, κοινωνική αγωγή, οικονομικά, γεωγραφία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: HUMANITAS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπέροχος μύθος που ενέπνευσε την ταινία κινουμένων σχεδίων
Abuela Grillo (Γιαγιά Γρύλος) προέρχεται από τη Βολιβία, από όπου ακούγονται πιο δυνατά
οι φωνές που στηρίζουν τα δικαιώματα της Μητέρας Φύσης. Οι αυτόχθονες των Άνδεων
της Βολιβίας αντιμετωπίζουν την Pachamama (Μητέρα Γη) ως έναν ιερό οίκο από τον
οποίο εξαρτόμαστε όλοι και τώρα ενώνουν τις φωνές τους με αυτές που στηρίζουν τον
πρώτο Νόμο των Δικαιωμάτων της Μητέρας Γης. Ο νόμος θα κατοχύρωνε δικαιώματα για
τη φύση, όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή, την αναγέννηση, τη βιοποικιλότητα, το νερό,
τον καθαρό αέρα, την ισορροπία και την αποκατάσταση. Η ταινία κινουμένων σχεδίων, η
οποία αφηγείται την ιστορία για τον αγώνα του Βολιβιανού λαού για το δικαίωμα στο νερό
ως ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια εξαιρετική εισαγωγή στη
συζήτηση για τα δικαιώματα του ενός και μοναδικού μας πλανήτη, τη Γη.

Γραπτή Έκφραση

Γιαγιά – Γρύλος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 4
Μεταβείτε στην Ενότητα 5.4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν για τις διαδηλώσεις ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του νερού στη Βολιβία, τον επονομαζόμενο Πόλεμο του Νερού - Κίνημα
Κοτσαμπάμπα. Μέσα από τη συζήτηση οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν ποια είναι η δική
τους άποψη για αυτό το αγαθό στις ζωές μας, από το οποίο εξαρτόμαστε απόλυτα. Είναι
ανθρώπινο δικαίωμά μας; Ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του νερού;
Υπάρχουν δικαιώματα της φύσης; Μπορούν να φανταστούν τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά
το νερό γινόταν ένα ακριβό προϊόν στη χώρα τους ...
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Προετοιμασία: θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τον προβολέα δεδομένων και τα ηχεία και να
«κατεβάσετε» την ταινία “Abuela Grillo” – «Γιαγιά-Γρύλος»
(https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM)

Βήμα 1ο: ΑΝΑKΛΗΣΗ ΙΔΕΩΝ (5-10 λεπτά)
Δώστε στους μαθητές λίγο χρόνο να σκεφτούν και μετά από 2 λεπτά συζητήστε πάνω στις
ερωτήσεις:
- Καταφέρατε ποτέ να αλλάξετε κάτι, ακόμη και αν ήσασταν σχεδόν πεπεισμένοι ότι θα ήταν
αδύνατο να το αλλάξετε; Ποιος ήταν ο λόγος για την τελική επιτυχία;
- Τι θα ήθελα να αλλάξω γύρω μου ή στον κόσμο;
Μοιραστείτε τις απόψεις και σημειώστε στον χαρτοπίνακα αυτά που θα ήθελαν να
αλλάξουν οι μαθητές. Αν υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας, εστιάστε την προσοχή στις
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν οι αλλαγές.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Υλικά
• Φωτογραφίες - 1 σετ ανά ομάδα (βλ. Παράρτημα 1)
• Ερωτήσεις σχετικά με την ταινία για κάθε ζευγάρι μαθητών (βλ. Παράρτημα 2)
• Κείμενο που διανέμεται σε όλους (βλ. Παράρτημα 3)
• Ταινία “Abuela Grillo”
• Προβολέας δεδομένων, ηχεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Χωρίστε τους μαθητές σε 4-5 ομάδες. Δώστε ένα σετ φωτογραφιών σε κάθε ομάδα.
Πείτε στους μαθητές ότι οι φωτογραφίες που τους δόθηκαν περιγράφουν μια ιστορία
(Παράρτημα 1).
Δώστε τους 5 λεπτά για να συζητήσουν τα εξής ερωτήματα:
- Γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι;
- Τι νόημα έχουν τέτοιες συγκεντρώσεις; Μπορούν να αλλάξουν κάτι;
- Κάτω από ποιες συνθήκες θα συμμετείχατε στη διαδήλωση;
Μοιραστείτε το περιεχόμενο των συζητήσεων με όλη την τάξη.
Παρουσιάστε το επόμενο βήμα: θα δείτε μια ταινία κινουμένων σχεδίων που αφηγείται
την ιστορία του ίδιου γεγονότος που περιγράφεται στις φωτογραφίες.

Βήμα 2ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ (30 λεπτά)

ΤΑΙΝΙΑ
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να δουν την οθόνη. Πείτε τους ότι θα
παρακολουθήσουν μια σύντομη, 10λεπτη ταινία κινουμένων σχεδίων, που αφηγείται την
ίδια ιστορία με τις φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται να κρατήσουν σημειώσεις, παρά μόνο να
παρακολουθήσουν προσεκτικά την ιστορία και όλα όσα συμβαίνουν. Ζητήστε από τους
μαθητές να δώσουν προσοχή στα εξής: σε ποιο σημείο και με ποιον τρόπο επιτελείται μια
αλλαγή στην ιστορία;
50

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προβάλλετε την ταινία Abuela Grillo – «Γιαγιά-Γρύλος»
(https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM)

Συζητώντας το ερώτημα, μπορείτε να προσθέσετε κάποιες ιδέες στη λίστα με τίτλο «Τι
βοηθά να αλλάξουν οι καταστάσεις;». Σε ποιο σημείο και πώς συνέβη η αλλαγή;
Μπορείτε να σημειώστε κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών στον χαρτοπίνακα.
Ρωτήστε τους μαθητές:
Τι επιβεβαίωσε η ταινία; Τι προσθέτει η ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία;
Τι ερωτήσεις έχουμε τώρα σχετικά με την ιστορία;

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Αφότου παρακολουθήσουν την ταινία, οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια. Μοιράστε
τις ερωτήσεις (Παράρτημα 2). Θα πρέπει να καταγράψουν μόνο τις φράσεις που λένε για
το νερό οι διάφοροι παράγοντες. «Το νερό είναι ...» - οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι μόνο
για συζήτηση. Δώστε τους 5 λεπτά να εργαστούν σε ζευγάρια και στη συνέχεια ρωτήστε
ολόκληρη την τάξη και αφήστε αρκετούς μαθητές να δώσουν απαντήσεις. Προς το παρόν
μην αποκαλύψετε τις πληροφορίες από το κείμενο σχετικά με τον Πόλεμο του Νερού Κίνημα Κοτσαμπάμπα.
- Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας;
- Τι νομίζετε ότι αφορά η όλη ιστορία;
- Ποιον πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει η πρωταγωνίστρια, η Γιαγιά Γρύλος (Abuela Grillo);
- Ποια ήταν η σχέση των ανθρώπων προς την Abuela Grillo;
- Τι σημαίνει το νερό για τους διάφορους παράγοντες (για τους κατοίκους του χωριού, για
τους επιχειρηματίες, για την Abuela Grillo, για σας);

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΚΕΙΜΕΝΟ
Πείτε στους μαθητές ότι θα διαβάσουν μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση που
απεικονίζεται στις φωτογραφίες και η οποία είναι το θέμα της ταινίας. Δώστε σε κάθε
μαθητή ένα αντίγραφο του κειμένου (βλ. Παράρτημα 3). Δώστε τους 5 -10 λεπτά για να
το διαβάσουν.

Βήμα 3ο: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (10 λεπτά)

Οι μαθητές συζητούν τις ακόλουθες ερωτήσεις σε ομάδες ή ζεύγη:
- Τι σας τράβηξε την προσοχή στο κείμενο;
- Τι έκαναν οι άνθρωποι για να πετύχουν τις αλλαγές που ήθελαν;
- Θα μπορούσατε να βρείτε κάποια παρόμοια ιστορία από το περιβάλλον σας;
- Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία τις οποίες δεν θα είχατε
αντιληφθεί αν δεν είχατε δει την ταινία;
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πείτε στους μαθητές ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων
Abuela Grillo (Γιαγιά-Γρύλος) είναι εμπνευσμένη από τον μύθο ενός αυτόχθονου
πληθυσμού, των Αϊμάρα της Γκραν Τσάκο, της Μεγάλης Πεδιάδας που εκτείνεται μεταξύ
Παραγουάης και Βολιβίας. Στην ταινία η Γιαγιά-Γρύλος συμβολίζει τη Μητέρα Γη, η οποία
μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος του ζητήματος που εξετάζουμε. Έτσι προκύπτει και μια
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άλλη προοπτική: πώς να εξετάσουμε την κατάσταση στη Βολιβία μέσα από τα μάτια της
Γης, αντιμετωπίζοντάς την ως ζωντανό ον.

Μαζί φτιάξτε μια λίστα με αυτά που εμπνευστήκατε από αυτή την ιστορία: τι βοηθά στο
να αλλάξει κάτι; Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε εμπειρίες των μαθητών από τις
δικές τους ιστορίες επιτυχίας, όπως περιγράφηκαν στο Βήμα 1: Ανάκληση των ιδεών,
π.χ. αλλαγή νοοτροπίας ως προς το θέμα (το νερό, σε αυτή την περίπτωση), απόφαση,
διάδοση πληροφοριών, συνεργασία σε διάφορα επίπεδα με διαφορετικούς παράγοντες.
Αφήστε τους μαθητές να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν για να επιφέρουν μια αλλαγή
σε μια από τις επιθυμίες που εκφράστηκαν στην αρχή. Μπορούν να το συζητήσουν σε
ζευγάρια ή να γράψουν για αυτό ατομικά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Πηγαίνετε πίσω στη λίστα με τίτλο «Τι βοηθά να αλλάξουν οι καταστάσεις;» στην ιστορία.
- Ποιες από τις αλλαγές αυτές ήταν σκόπιμες και ποιες όχι;
- Γιατί είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια συστημική αλλαγή; Αυτό σημαίνει αλλαγή σε κάποιο
σύνολο κανόνων ή συνηθειών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη και κατονομάζουν και εξηγούν τους παράγοντες
που προκαλούν και επηρεάζουν καταστάσεις στις οποίες συμβαίνουν συστημικές αλλαγές.
Οι μαθητές διατυπώνουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τους φυσικούς πόρους. Οι
διατυπώσεις αυτές βασίζονται στο παράδειγμα του κινήματος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του νερού στη Βολιβία.
Οι μαθητές αναζητούν σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη των αλλαγών, με βάση
τις δικές τους εμπειρίες. Αναλογίζονται την σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
στην άσκηση επιρροής προς τις κυβερνήσεις τους και στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών.
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Συστάσεις για τη δραστηριότητα

SAME World

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΔΕΩΝ
Δώστε στους μαθητές τις εξής εργασίες: προσπαθήστε να ξαναγράψετε την ιστορία με
τρόπο που να περιλαμβάνει τα αίτια αλλά και τα αποτελέσματα των γεγονότων. Μια άλλη
εργασία είναι να γράψουν ένα φανταστικό άρθρο που θα πραγματεύεται την ιστορία.
Μπορείτε να τους συμβουλέψετε πώς να προχωρήσουν: πρώτον, θα πρέπει να πουν τι
βλέπουν στις φωτογραφίες και τι συμβαίνει εκεί. Μπορούν να καθορίσουν την χρονική
τους σειρά και στη συνέχεια να σκεφτούν μια απάντηση στο ερώτημα «γιατί συμβαίνει
αυτό». Δώστε τους χρονικό περιθώριο 5 λεπτών για αυτή την προετοιμασία. Η «αφήγησης»
της κάθε ομάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό. Ενθαρρύνετε τις ομάδες να
συνεργαστούν. Μπορείτε επίσης να κάνετε ερωτήσεις.
Μετά από 5 λεπτά αφήστε όλες τις ομάδες να παρουσιάσουν συνοπτικά τις ιστορίες τους.
Μην τις αξιολογήσετε. Μπορείτε να ρωτήσετε, τι συγκεκριμένα οδήγησε τους μαθητές στις
ιδέες τους; Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια το αίτιο του γεγονότος στην
ιστορία τους. Ρωτήστε τους: Γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι; Τι νόημα έχουν τέτοιες
συγκεντρώσεις; Μπορούν να αλλάξουν κάτι; Κάτω από ποιες συνθήκες θα συμμετείχατε
στη διαδήλωση;

Γραπτή Έκφραση

Αν έχετε αρκετό χρόνο, μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στο πώς δημιουργήθηκαν
οι ιστορίες αυτές, αλλά και στην επιρροή της αντίληψης που έχουν οι Αϊμάρα για τον
Κόσμο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν τους τίτλους των φανταστικών ιστοριών στον πίνακα.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
Μην αναφέρετε ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων αφηγείται την ίδια ιστορία με τις εικόνες,
ρωτήστε τους μετά την προβολή της ταινίας: Τι κοινό έχει η ταινία με τις φωτογραφίες; Τι
προσθέτει η ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία;
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Μετά την ανάγνωση του κειμένου μπορείτε να αναθέσετε στους μαθητές να συγκρίνουν
την ταινία με το κείμενο: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ταινίας και του κειμένου; Τίνος
την προοπτική παρουσιάζουν;
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Φρούδες ελπίδες
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο ιδιωτικός τομέας δεν σημείωσε τις αναμενόμενες
επενδύσεις στον τομέα του νερού, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το βασικό πρόβλημα
της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης είναι η διάσταση μεταξύ των συμφερόντων
των κερδοσκοπικών εταιριών και των κοινωνικών αναγκών και ανησυχιών των πολιτών.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ενός δικτύου ύδρευσης έχουν, φυσικά, τη μορφή ενός
μονοπωλίου χωρίς ανταγωνισμό, ο οποίος θα εξασφάλιζε ένα αποτελεσματικό κανονιστικό
πλαίσιο προς όφελος του καταναλωτή. Οι εταιρείες επεκτείνουν το δίκτυο ύδρευσης, κυρίως
σε περιοχές της μεσαίας και ανώτερης τάξης, όπου μπορούν να βασιστούν για μια αξιοπρεπή
απόδοση της επένδυσής τους. Η κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης στις φτωχότερες γειτονιές
απαιτεί πάντα κάποια κρατική ή δημοτική επιδότηση. Περίπου το 90% των κονδυλίων
προέρχονταν πάντα από δημόσιους πόρους. Δεδομένου ότι το βασικό ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων είναι - εξ’ ορισμού - η συσσώρευση κερδών, η ισότιμη πρόσβαση σε καλής
ποιότητας νερό και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δεν αποτελούν προτεραιότητα. Συνεπώς,
πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ρύθμισης εκτός αγοράς, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εταιρίεςπρομηθευτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις, όσον αφορά την ποσότητα και την
ποιότητα, καθώς και ότι προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση - με άλλα λόγια, να προστατευτούν
τα συμφέροντα των χρηστών. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, στήριξη των φτωχών, επέκταση
των υποδομών σε περιθωριοποιημένες περιοχές, καθώς και άλλα μέτρα.
Καλό παράδειγμα
Τα τέλη δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελούν εμπόδιο για την πρόσβαση στο νερό. Οι άνθρωποι
στην Κοτσαμπάμπα αρνήθηκαν να πληρώσουν, όταν το ποσό των τελών έγινε δυσβάσταχτο.
Όταν τα μέσα χρηματοδότησης είναι διαφανή και η τιμή για το νερό διαχειρίσιμη, ο κόσμος
είναι πρόθυμος να πληρώσει υψηλότερα τέλη, όπως μας δείχνει το παράδειγμα του Πόρτο
Αλέγκρε της Βραζιλίας. Εκεί το κοινό έδωσε την έγκριση στον φορέα ύδρευσης να αυξήσει
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Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών
Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων αναμενόταν να επιφέρει βελτίωση των υποδομών ως
αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων, καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας
των δικτύων ύδρευσης. Το πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων συνέπεσε χρονικά με την άνοδο
της νεοφιλελεύθερης θεωρίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στη Γαλλία, σημερινή
έδρα των μεγαλύτερων εταιριών ύδρευσης SUEZ και Veolia, και στη Μεγάλη Βρετανία επί
πρωθυπουργίας Μάργκαρετ Θάτσερ (1979 - 1990). Σε άλλα μέρη του κόσμου ο αριθμός
των ιδιωτικοποιήσεων αυξήθηκε, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, κυρίως σε συνάρτηση με
τη σύναψη της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), το 1994. Η τάση αυτή
οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων εταιριών ύδρευσης και ενός ισχυρού ολιγοπωλίου, το οποίο
περιελάμβανε μερικές από τις εταιρίες αυτές. Το 2007 οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ήδη
είχαν τον έλεγχο του 42% της αγοράς υπηρεσιών νερού. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες
(ανάλογα με τον αριθμό πελατών που προμηθεύουν με νερό) είναι η SUEZ (Γαλλία), η Veolia
Environment (αρχικά Vivendi, Γαλλία), ο Όμιλος Bouygues Ι Saur (Γαλλία), η Aguas Barcelona
(Ισπανία), η RWE (Γερμανία) και η United Utilities Ι Bechtel (ΗΠΑ).
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τα σχετικά τέλη κατά 18% με σκοπό την κατασκευή μιας νέας μονάδας επεξεργασίας νερού,
με τη διευκρίνιση ότι το κέρδος που θα προέκυπτε θα επενδυόταν εκ νέου στη βελτίωση των
υπηρεσιών και δεν θα εξανεμιζόταν ως κέρδος για κάποιους μακρινούς μετόχους. Μια άλλη
προϋπόθεση είναι ότι οι χρεώσεις για το νερό θα ήταν δίκαιες, μέσω της διαφοροποίησης των
τελών ανάλογα με τα επίπεδα εισοδήματος. Σήμερα η μέση χρέωση νερού στο Πόρτο Αλέγκρε
είναι από τις χαμηλότερες στην Βραζιλία.
Αντίληψη για το νερό
Η ιδιωτικοποίηση φέρνει μαζί της μια αλλαγή στην αντίληψη για το νερό. Το νερό αποτελεί
απλώς ένα προϊόν ή είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό; Η σταδιακή αλλαγή στην
αντίληψη για το νερό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται το νερό στη μεξικανική
νομοθεσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απελευθέρωσης (της αγοράς). Πριν από το 1972
το νερό αναφέρεται ως δημόσιο αγαθό. Οι αρχές της μη αποκλειστικότητας - κανείς δεν μπορεί
να εξαιρεθεί από την κατανάλωση του - και του μη ανταγωνισμού - η κατανάλωση από ένα
άτομο δεν περιορίζει την κατανάλωση των άλλων - ισχύουν για τα δημόσια αγαθά. Ένα τέτοιο
αγαθό, συνεπώς, δεν μπορεί να παρέχεται σε κάποιον βάσει του πόσο πληρώνει γι ‘αυτό.
Από το 1972 το νερό γίνεται εθνικό αγαθό, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά το
δοκούν εφόσον το απαιτεί η ευημερία του έθνους. Το 1992, το έτος που το Μεξικό υπέγραψε
τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής (NAFTA), το νερό μετατράπηκε
σε ένα οικονομικό αγαθό, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν στη συνέχεια να το
αντιμετωπίσουν ως τέτοιο. Αυτές οι μεθοδεύσεις είναι απολύτως ακατανόητες για τους
αυτόχθονες λαούς που θεωρούν το νερό και τον πλανήτη ως ζωντανό ον.
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Πηγές:
Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης 2006. Beyond Scarcity: Power, poverty and the global water
crisis [Πέρα από την έλλειψη: ενέργεια, φτώχεια και η παγκόσμια κρίση νερού] New York: UNDP.
Pinsent Masons (2007): Pinsent Masons Water Yearbook 2007 - 2008. The essential guide to the
water industry from leading infrastructure law rm Pinsent Masons. [Ο βασικός οδηγός για τη
βιομηχανία του νερού από την κορυφαία νομική εταιρία υποδομών Pinsent Masons]. London:
Pinsent Masons.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2

Η ταινία κινουμένων σχεδίων έγινε το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς συνεργασίας
μεταξύ 8 Βολιβιανών κινηματογραφιστών κινουμένων σχεδίων και του Γάλλου συντονιστή και
εκπαιδευτικού Denis Chapon. Ολόκληρη η ομάδα ταξίδεψε μέχρι το Βίμποργκ της Δανίας για
ένα εργαστήριο με θέμα τη δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων. Τη μουσική της ταινίας
έγραψαν Βολιβιανοί συνθέτες και η Βολιβιανή τραγουδίστρια Luzmila Carpio δάνεισε τη φωνή
της στη Γιαγιά-Γρύλο. Το έργο ήταν μια συμβολή στην ανάπτυξη της Βολιβιανής βιομηχανίας
ταινιών κινουμένων σχεδίων. Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από τη μυθολογία των Αϊμάρα - τις
ιστορίες των ιθαγενών Αϊμάρα από την περιοχή Γκραν Τσάκο (Μεγάλη Πεδιάδα), που εκτείνεται
μεταξύ Παραγουάης και Βολιβίας. Στην ταινία κινουμένων σχεδίων η Abuela Grillo, δηλαδή η
Γιαγιά-Γρύλος, αντιπροσωπεύει τη Μητέρα Γη.
Μπορείτε να δείτε την ταινία στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
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H ταινία «La Abuela Grillo»
Η ταινία La Abuela Grillo αποτυπώνει τις διαμαρτυρίες στη Βολιβία το 2000, οι οποίες
αναφέρονται ως «πόλεμος για το νερό» και ακολούθησαν μετά την ιδιωτικοποίηση των
υδάτινων πόρων και την αύξηση των τιμών του νερού. Ο κόσμος άρχισε να επαναστατεί και
τελικά κατάφερε να πετύχει την αλλαγή.
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Άλλες πηγές:
The Democracy Center: Bolivia Investigations - The Water Revolt
Representing nations through art and design
Φωτογραφίες από τον Πόλεμο του Νερού - Κίνημα Κοτσαμπάμπα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
•
•
•
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Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας;
Τι πραγματεύεται η ιστορία; Πώς την ερμηνεύετε εσείς;
Κατά την άποψή σας, ποιον συμβολίζει ο κεντρικός χαρακτήρας της Abuela Grillo;
Ποια ήταν η σχέση των ανθρώπων προς την Abuela Grillo;
Ποιοι ήταν αυτοί που συνέλαβαν την Abuela Grillo;
Σε ποιο σημείο και με ποιον τρόπο επιτελείται η αλλαγή στην ιστορία; Ποιος επηρέασε
την αλλαγή αυτή;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Η Παγκόσμια Τράπεζα παρείχε
δάνεια στην χρεωμένη Βολιβία,
θέτοντας ακριβώς τον όρο της
ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης
του νερού στην πόλη. Η τοπική
κυβέρνηση συνήψε συμφωνία με
θυγατρική της μεγάλης εταιρείας
των Η.Π.Α., Bechtel, τον Σεπτέμβριο
του 1999. Η συμφωνία εξασφάλισε
στην εταιρία ετήσιο κέρδος 16%
για μια περίοδο 40 ετών. Το νομοσχέδιο, που συντάχθηκε ταυτόχρονα, εξασφάλισε ότι η
εταιρία θα αποκτούσε τον έλεγχο εκατοντάδων συστημάτων άρδευσης και κοινόχρηστων
πηγαδιών στις αγροτικές περιοχές. Αμέσως ακολούθησε μια απότομη αύξηση των τιμών
στις χρεώσεις νερού έως και 200%. Εργάτες που ζούσαν με έναν ελάχιστο μισθό περίπου
60 δολαρίων ΗΠΑ ανά μήνα έπρεπε να πληρώνουν 15 δολάρια ΗΠΑ για το νερό της
βρύσης.
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«Κανείς μας δεν πίστευε ότι θα
μπορούσαμε
να
κερδίσουμε»,
θυμάται η Marcela Olivera, μια
από τις συμμετέχουσες στο κίνημα
διαμαρτυρίας στην Κοτσαμπάμπα.
Ο «πόλεμος του νερού» στην τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της Βολιβίας, την
Κοτσαμπάμπα, έγινε σύμβολο του
αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
των υπηρεσιών.
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Ως απάντηση στην αύξηση της τιμής του νερού και των σχεδίων για την ανάθεση
των συστημάτων άρδευσης σε τρίτους, σχηματίστηκε μια ομάδα που ονομάστηκε
Κορντιναντόρα και είχε ως μέλη της αγρότες, συνδικαλιστές, τοπικούς οικονομολόγους,
περιβαλλοντολόγους και άλλους, που ήταν αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του νερού στην
πόλη και τα περίχωρά της.
«Τον Φεβρουάριο του 2000 αρχίσαμε να κινητοποιούμε τον κόσμο. Εμείς αυτό το
ονομάσαμε κατάκτηση της πλατείας. Ένας σημαντικός συνδετικός παράγοντας ήταν το
νερό και η σημασία του για όλους: τόσο για τους κατοίκους των χωριών όσο και της πόλης.
Θέλαμε όλοι το ίδιο πράγμα. Η κυβέρνηση ήθελε να αποτρέψει την πραγματοποίηση της
συγκέντρωσης αυτής και η αστυνομία είχε περικυκλώσει την πόλη αρκετές ημέρες πριν
από τη διαμαρτυρία. Την ημέρα της διαμαρτυρίας χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να
καταλάβουν την πλατεία. Οι αστυνομικοί ξυλοκοπούσαν γυναικόπαιδα και δεν δίστασαν
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να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες στους διαδηλωτές. Την επόμενη
μέρα έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος ήρθε ξανά». Σε αυτή την διαδήλωση 200
άτομα συνελήφθησαν και τραυματίστηκαν 70 διαδηλωτές και 51 αστυνομικοί. Μετά από
αρκετές ημέρες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συμφώνησε προσωρινή μείωση των τιμών
με την Bechtel.
Σύμφωνα με την κα Olivera, το κλειδί της επιτυχίας για το κίνημα διαμαρτυρίας ήταν η
ενοποίηση των κατοίκων των χωριών, των συνδικαλιστών και των ακαδημαϊκών που
ανέλυσαν τη σύμβαση της κυβέρνησης με τη θυγατρική της Bechtel. Πλέον οι διαμαρτυρίες
δεν στόχευαν μόνο στη μείωση της τιμής του νερού, αλλά και στη συνολική ακύρωση της
σύμβασης. Οι Κορντιναντόρα, ταυτόχρονα, ζητούσαν την κατάργηση του νόμου που είχε
χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση για να δώσει ουσιαστικά τον έλεγχο των πηγαδιών
και των συστημάτων ύδρευσης στην Bechtel. Έτσι, τον Απρίλιο του 2000 οι Κορντιναντόρα
προκήρυξαν άλλη μία απεργία και απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούσαν στην πόλη.
Η ένταση σταδιακά κλιμακώθηκε σε μια βίαιη σύγκρουση μεταξύ των διαδηλωτών και
μελών της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν
και ο 17χρονος Victor Hugo Daza σκοτώθηκε. Μετά από αρκετές ημέρες βίας και κατόπιν
πιέσεων από τα ξένα ΜΜΕ οι εκπρόσωποι της Bechtel αποχώρησαν από τη χώρα και η
κυβέρνηση της Βολιβίας κήρυξε άκυρη τη σύμβαση. Σήμερα η δημόσια διοίκηση είναι
πλέον υπεύθυνη για το νερό στην πόλη.
Η ιστορία της Κοτσαμπάμπα δεν σταμάτησε σε αυτή την επιτυχία. Τον Νοέμβριο του 2001
η Bechtel ξεκίνησε μια νομική διαμάχη με την οποία ζητούσε από τη Βολιβία να πληρώσει
25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το κόστος και τα διαφυγόντα κέρδη. Η δίκη, με ανάμειξη
της Παγκόσμιας Τράπεζας, έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Περισσότερες από 300
οργανώσεις από όλο τον κόσμο ζήτησαν η δίκη να είναι ανοικτή για το κοινό. Η υπόθεση
Βολιβία εναντίον Bechtel ήρθε και πάλι στο διεθνές προσκήνιο. Τελικά, το 2006 η Bechtel
συμφώνησε να κλείσει την υπόθεση χωρίς την αποζημίωση που ζητούσε.
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«Το μάθημα από τον πόλεμο του νερού είναι ότι τίποτα δεν είναι οριστικό, ότι μπορούμε
πάντα να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλάξαμε ένα ήδη ιδιωτικοποιημένο σύστημα και
επαναφέραμε τον έλεγχο της διαχείρισης του νερού πίσω σε δημόσια χέρια. Αυτό είναι
κάτι που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί πως θα μπορούσε να συμβεί», δήλωσε σε συνέντευξή
της η Marcela Olivera.
Συνέντευξη της Marcela Olivera με αφορμή τη 10η επέτειο από τα γεγονότα στην
Κοτσαμπάμπα για το κανάλι Democracy Now TV, 19 Απριλίου 2010.
Την υπόθεση της Κοτσαμπάμπα πραγματεύεται ο J. Shultz στο άρθρο του «Bolivia’s War
Over Water»
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Διοίκηση μιας πόλης
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Τυπολογία της δραστηριότητας: άσκηση
Θέμα: Κοινωνικά δικαιώματα, Πολιτική αγωγή
Διάρκεια: 120 λεπτά
Ηλικία: 14+
Μαθήματα του προγράμματος σπουδών: κοινωνική δέσμευση, πολιτική αγωγή,
περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα
Σχεδιασμός δραστηριότητας: HUMANITAS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο συνεχής κύκλος του τρέχοντος παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου μας προκαλεί να
αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις με στόχο την αναμόρφωση της κοινωνίας μας και,
ιδιαίτερα, των οικονομικών μας δραστηριοτήτων, ώστε να είναι λιγότερο επιβλαβείς για
το περιβάλλον. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων είναι δύσκολη και με πολλά εμπόδια.
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Η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ, αναδεικνύοντας
το θέμα των άτυπων συμβάσεων μεταξύ της κοινωνίας και της φύσης. Η δημιουργία νέων
και πιο αειφόρων μοντέλων συνεπάγεται τη σύλληψη νέων εναλλακτικών λύσεων για τις
σύγχρονες κοινωνίες.
Μία από τις πιο σημαντικές επιλογές είναι να καταφύγουμε στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα, γεωθερμική και υδραυλική ενέργεια), κάτι το οποίο
θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις κύριες απειλές προς τον πλανήτη μας. Πολλές
πόλεις ήδη θέτουν νέες στρατηγικές για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των γύρω
περιοχών. Η ισορροπία μεταξύ της άνεσης της πόλης και της επαφής με τη φύση είναι
βασικός μηχανισμός στον σημερινό τρόπο ζωής μας.
Κείμενο: HUMANITAS, Rene Suša, APS, Fernando Alves, CIES Onlus, Guido Viale, arche
noVa e.V., Judith Corbet
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 4
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γι' αυτό οι νέοι καλούνται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που προάγουν την
ικανότητά τους να δρουν δημιουργικά σε αυτή την πρακτική διαδικασία ανεύρεσης
λύσεων και να συνειδητοποιήσουν αυτή την ευθύνη.
Μέσω της παρούσας δραστηριότητας θα προκληθούν να μπουν στη θέση των τοπικών
αρχών της πόλης και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Η διακυβέρνηση μιας πόλης είναι μια διαδικασία αμοιβαίας κατανόησης και υλοποίησης
πολιτικών και υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σε γενικές γραμμές, είναι προσαρμοσμένη
στην συνολικότερη πολιτική για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Θεωρητικά, θα πρέπει
να εξαρτάται από τις ανάγκες των πολιτών και να είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι επαρκής όσον αφορά την οικονομία και να αποτρέπει
τους πιθανούς οικολογικούς κινδύνους. Ωστόσο, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την
κυβέρνηση μιας πόλης να συλλάβει τον ρυθμό της φύσης και της κοινωνίας ταυτόχρονα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Υλικά
• Χαρτόνι
• Χρώματα ακουαρέλας
• Μολύβια
• Πινέλα για ζωγραφική

Βήμα 1ο (~30 λεπτά): Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες και καλούνται να

επιλέξουν μία από αυτές τις επιλογές: Να περιγράψουν την πόλη τους ή Να περιγράψουν
την πόλη του μέλλοντος/των ονείρων τους.
Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να κάνουν μια κοινωνική περιγραφή της κοινότητας και
να συνθέσουν το προφίλ της πόλης, ορίζοντας τα δημογραφικά στοιχεία της: τον αριθμό
των κατοίκων, την κατανομή της ηλικίας, το μορφωτικό επίπεδο, τις εθνικές ομάδες που
την αποτελούν, τους μετανάστες, καθώς και τις θρησκευτικές ομάδες, τις μειονότητες, τα
άτομα με αναπηρία, το καθεστώς απασχόλησης και άλλες παραμέτρους. Θα πρέπει επίσης
να καθορίσουν το οικολογικό, αρχιτεκτονικό και βιομηχανικό περιβάλλον. Σε γενικές
γραμμές, οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν μια πόλη, πραγματική ή φανταστική. Η
περιγραφή του προφίλ της πόλης θα μπορούσε να γίνει σε μια λίστα με λέξεις-κλειδιά.

Βήμα 2ο(~30 λεπτά): Όταν ο ορισμός είναι έτοιμος, οι μαθητές καλούνται να προβάλουν
και να σχεδιάσουν έναν χάρτη της πόλης, κατανέμοντας γεωγραφικά τα κύρια θεσμικά
όργανα, τα βασικά σημεία της πόλης και τα πιο δημοφιλή μέρη κοινωνικής και πολιτιστικής
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ζωής, συνοικίες, νοσοκομεία, βιομηχανική περιοχή, πλατείες και πάρκα. Με αυτή την
άσκηση θα επαναπροσδιορίσουν την ιδέα τους για την πόλη, λαμβάνοντας υπόψη εάν
υπάρχει μια ισορροπία, για παράδειγμα:
- μεταξύ βιομηχανίας και φύσης
- μεταξύ της μέσης ηλικίας του πληθυσμού και του αριθμού των σχολείων, παιδικών
σταθμών
- μεταξύ του κοινωνικού προφίλ του πληθυσμού και των βασικών σημείων πολιτιστικής
και κοινωνικής ζωής
- στην κατανομή περιοχών με πράσινο στην πόλη
- στην προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες
- στις φιλικές προς το περιβάλλον και «πράσινες» πολιτικές (ανανεώσιμες πηγές,
ανακύκλωση, βιομηχανία μείωσης αποβλήτων) και την εφαρμογή τους, για παράδειγμα,
ηλιακά πάρκα στα προάστια της πόλης κ.λπ.
Εάν χρειαστεί, οι μαθητές μπορούν να διορθώσουν το προφίλ της πόλης, που έφτιαξαν
κατά το 1ο Βήμα, χωρίς να αλλάζει η βασική τους ιδέα.

Βήμα 3ο (~30 λεπτά): Όταν είναι όλοι έτοιμοι, οι ομάδες ανταλλάσσουν τους χάρτες τους,
μαζί με τη λίστα που περιγράφει το προφίλ της πόλης. Πρέπει να εκτιμήσουν το έργο
των συμμαθητών τους σύμφωνα με τα προτεινόμενα κριτήρια: ισορροπία οικονομικού,
κοινωνικού, οικολογικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και επιπτώσεις τους στους
πολίτες. Είναι θετικές ή αρνητικές;

Γραπτή Έκφραση

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές να
αναλύσουν τους χάρτες:
• Η τοπική βιομηχανία βλάπτει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων ή σέβεται τους
οικονομικούς, υγειονομικούς, κοινωνικούς και οικολογικούς δείκτες;
• Τα θεσμικά όργανα που τοποθετήθηκαν στους διαθέσιμους χώρους βρίσκονται κοντά
στις ομάδες που εξυπηρετούν;
• Υπάρχει λογική κατανομή των θεσμικών οργάνων; Για παράδειγμα, αν η πόλη διαθέτει
μεγάλο αριθμό μεταναστών, τα κτίρια των σχετικών θεσμικών οργάνων βρίσκονται σε
κεντρικό σημείο, υπάρχουν σχετικοί χώροι για τις πολιτιστικές δραστηριότητες αυτής
της κοινότητας κ.λπ.
• Ή, αν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ατόμων ηλικίας 1-18, υπάρχουν αρκετά νηπιαγωγεία
και σχολεία αναλογικά προς τις περιοχές που ζουν; Υπάρχουν πολιτιστικά ιδρύματα, που
παρέχουν υπηρεσίες για νέους;
• Ή, αν υπάρχει μεγάλος αριθμός εργοστασίων κοντά στην πόλη, πώς είναι το τοπικό
περιβάλλον και ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι για τους κατοίκους;
• Υπάρχουν αρκετοί χώροι πρασίνου για να καλλιεργήσουν μια θετική στάση απέναντι
στην πανίδα της πόλης;

Βήμα 4ο(~30 λεπτά): Όταν όλοι είναι έτοιμοι, κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο που
μελέτησε, συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και δίνοντας
προτάσεις, αν χρειάζεται.
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Η συζήτηση και οι παρουσιάσεις γίνονται με έμφαση στην ανάγκη ευέλικτων αποφάσεων
που βοηθούν τους πολίτες να ζουν καλύτερα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Να παρακινήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο του πολίτη στο πλαίσιο
της κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής ισορροπίας.
Να εισάγει αυτόν τον μηχανισμό στην πράξη.
Να βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν λογικές συνδέσεις μεταξύ των κοινωνικών,
οικονομικών και οικολογικών μηχανισμών και να σκέφτονται ευέλικτα όταν το περιβάλλον
χρειάζεται μια δυναμική αλλαγή.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Πηγές:
“Mission possible – a guidebook for enhancing the access to social rights of young people
from disadvantaged neighbourhoods through human rights education”, BGRF, Sofia 2011
http://learningtogive.org/ - education resources that teach giving and civic engagement
http://learningtogive.org/lessons/unit335/lesson1.html

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

65

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετανάστες από τον φυσικό κόσμο
Τυπολογία της δραστηριότητας: Φυσική, Μαθηματικά, Δημιουργικότητα
Θέμα: Βιοποικιλότητα / Βιολογικές εισβολές, Χωροκατακτητικά είδη,
Ηλικία: +14
Διάρκεια: δραστηριότητα μεγάλης διάρκειας, 1 μήνας
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, βιολογία, πολιτική αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας: Silvia Szaboova, SCCD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η αλλαγή του κλίματος σε συνέργεια με την παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται και από την
εισαγωγή ξενικών ειδών. Αυτό συμβαίνει τυχαία ή ακόμα και σκόπιμα. Τα είδη έχουν την
τάση να εξαπλώνονται με αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την οικονομία και
συνδέονται με τις βιολογικές εισβολές. Έχει καταγραφεί ότι πάνω από 11.000 ξενικά είδη
έχουν εισβάλει στην Ευρώπη. Επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ετήσιο οικονομικό
τους κόστος είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, αλλά οι γενικές οικολογικές τους
επιπτώσεις στα μητρικά οικοσυστήματα είναι ανυπολόγιστες.

Γραπτή Έκφραση

14+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Τα χωροκατακτητικά είδη είναι είδη μη-γηγενή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τα
οποία εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα και εκτοπίζουν τα γηγενή είδη που έχουν παρόμοια
λειτουργία στη φύση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χωροκατακτητικά είδη εξαπλώνονται
τόσο ανεξέλεγκτα, ώστε να διαταράσσουν τα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα την απειλή
ή την εξαφάνιση ενός ή περισσότερων γηγενών ειδών. Η διείσδυση των νέων ειδών
γίνεται πολύ προβληματική λόγω της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στη
βιοποικιλότητα. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των χωροκατακτητικών φυτών είναι:
υψηλή ανταγωνιστική ικανότητα, ικανότητα να επιβιώσουν σε δυσμενείς περιόδους
(ξηρασία, πλημμύρες), ικανότητα να ζουν καλά σε διαφορετικούς τύπους οικοτόπων,
εκτός της περιοχής φυσικής κατανομής τους, καλά αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά,
αποτελεσματικός μηχανισμός διάχυσης, απουσία ή μειωμένη συχνότητα/πυκνότητα
εγχώριων φυσικών εχθρών (θηρευτές, παράσιτα, ασθένειες).
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 7
Μεταβείτε στην Ενότητα 8
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Η δραστηριότητα χωρίζεται σε 4 μέρη: χαρτογράφηση (μέρος 1ο), πρόταση λύσεων )
μέρος 2ο), εκστρατεία (μέρος 3ο) και διδακτικό (μέρος 4ο), το οποίο γίνεται μέσα από
φύλλα εργασίας. Είναι μια δραστηριότητα μακράς διάρκειας που περιλαμβάνει όχι
μόνο επιστημονικές γνώσεις, αλλά και τη διαπραγμάτευση με δήμους και τις προτάσεις
λεπτομερών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Αυτή η δραστηριότητα ασχολείται με τα χωροκατακτητικά είδη και τις επιπτώσεις τους
στο περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων. Οι μαθητές θα χαρτογραφήσουν για μια
επιλεγμένη περιοχή τα ξενικά είδη που έχουν εισαχθεί σε αυτήν και θα συζητήσουν
«γιατί» και «τι» κάνει τα είδη αυτά να «ταξιδεύουν» από κλίμα σε κλίμα. Με τη διευκόλυνση
του εκπαιδευτικού θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις: τι μπορούν να κάνουν για
την προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή τους, τι μπορούν να κάνουν για να
αποτραπεί η εξάπλωση των χωροκατακτητικών φυτών. Για τη δραστηριότητα αυτή
υπάρχουν φύλλα εργασίας προετοιμασμένα για τους μαθητές και ένα σύνολο προτάσεων
για τον δάσκαλο. Σε αυτήν την μακράς διάρκειας δραστηριότητα ο δάσκαλος και οι
μαθητές θα συνεργαστούν στενά με τους τοπικούς δήμους και τους πολίτες μέσω της
διεξαγωγής εκστρατείας και της υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μέρος 1ο: οι μαθητές θα πρέπει να βρουν σχετικές ιστοσελίδες και να δουν τη λίστα

χωροκατακτητικών ειδών στη χώρα τους. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες
των 4-5 ατόμων και προσφέρει σε κάθε ομάδα έναν χάρτη της τοποθεσίας όπου ζουν οι
μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών έξω από το χωριό ή την πόλη. Οι μαθητές
θα χαρτογραφήσουν τα χωροκατακτητικά φυτά που βρίσκονται στον εθνικό κατάλογο
και θα συμπληρώσουν το σχεδιάγραμμα με την ονομασία του φυτού και την τοποθεσία
στην οποία αυτό βρίσκεται. Σημειώνουν επίσης την τοποθεσία με χωροκατακτητικά φυτά
στον χάρτη.

Μέρος 2ο: ο εκπαιδευτικός θα κανονίσει μια επίσκεψη στη δημοτική αρχή - τον δήμαρχο

και τους αντιδημάρχους. Ο στόχος της επίσκεψης αφορά την πρόταση λύσεων για την
εξάλειψη των χωροκατακτητικών φυτών στο χωριό/τμήμα της πόλης ή τις γύρω περιοχές.
Η λύση θα προσφέρει μια μέθοδο απομάκρυνσης των χωροκατακτητικών φυτών. Οι
μαθητές/το σχολείο μπορούν να βοηθήσουν τον δήμο με την υλοποίηση δράσης για την
αφαίρεση των φυτών.

Μέρος 3ο: το επόμενο βήμα συνεργασίας με τον δήμο είναι η δημιουργία μιας ενημερωτικής

αφίσας για τα χωροκατακτητικά φυτά, τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα σε χωράφια
και κήπους, τον κίνδυνο που έχουν για τον άνθρωπο και για τις μεθόδους εξάλειψής τους.
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Ακόμα, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, προετοιμάζουν μια εκστρατεία «πόρταπόρτα» για την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τα επικίνδυνα είδη.

SAME World

λάθος» και διαβάζει κάθε πρόταση στους μαθητές. Εάν η δήλωση είναι σωστή, οι μαθητές
στέκονται όρθιοι. Εάν η δήλωση είναι λάθος, κάθονται στην καρέκλα τους. Αν οι μαθητές
κάνουν λάθος, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους άλλους μαθητές τη σωστή απάντηση. Αν
δεν την ξέρουν, εξηγεί τη σωστή απάντηση.

2ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει τους μαθητές για το Φύλλο Εργασίας 2:

«Μπορείτε να μαντέψετε ποιος είμαι;» Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες
των 3-4 ατόμων και διανέμει σε κάθε ομάδα μια σειρά από κάρτες από το Φύλλο Εργασίας
2. Οι μαθητές πρέπει να αντιστοιχίσουν τη σωστή εικόνα με το κατάλληλο κείμενο.

3ο Βήμα: Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή - οι μαθητές

πρέπει να βρουν μια ιστοσελίδα που τους εμφανίζει μια λίστα των χωροκατακτητικών
ζώων στη χώρα. Καθήκον τους είναι να ελέγξουν τις πληροφορίες σχετικά με τα
χωροκατακτητικά ζώα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον πέντε ζώα
και να προετοιμάσουν ένα φύλλο εργασίας παρόμοιο με εκείνο των χωροκατακτητικών
φυτών (Φύλλο Εργασίας 2).

Γραπτή Έκφραση

Μέρος 4ο:
1ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει τους μαθητές για το Φύλλο Εργασίας 1: «Σωστό ή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

4ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές για τα εξωτικά είδη ζώων που μπορούν να
επιβιώσουν σε υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία.
Ερώτηση για τους μαθητές: μπορείτε να βρείτε τουλάχιστον ένα εξωτικό είδος που
επιβιώνει λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών στην περιοχή και τη χώρα σας;
Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη συζήτηση χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ερωτήματα:
Ποια είδη μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην οικονομία και την ανθρώπινη υγεία; Ποιες
είναι οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παρουσίας τους;
Πηγές:
NOBANIS (the Northern European and Baltic Network on Invasive Alien Species).
http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=foto
http://www.forestportal.sk
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/chrnen_a_invzne_rastliny.html
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς διάρκειας δραστηριότητας θα δουλέψουν και θα
συνεργαστούν με τους δήμους, πράγμα που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν στην
επαγγελματική πτυχή αυτού του είδους εργασίας - θα είναι σαν να μαθαίνουν από την
ίδια τη ζωή.
Σημαντική είναι, επίσης, η πτυχή της κοινότητας/πολιτών. Κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της εκστρατείας θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την
ικανότητα επιχειρηματολογίας, τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ. Το
σημαντικό για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή είναι η δουλειά τους να έχει αποτέλεσμα
όπως, για παράδειγμα, αν μια προτεινόμενη λύση υλοποιηθεί από τους δήμους στην
πραγματικότητα.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εμβαθύνουν στο θέμα. Ο σημαντικός ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι αυτός του διαμεσολαβητή και του συντονιστή. Οι μαθητές έχουν
τη δυνατότητα να γίνουν πραγματικοί επιστήμονες, να αναζητήσουν δεδομένα στο
Διαδίκτυο, να κάνουν χαρτογράφηση του εδάφους και να βρουν τους λόγους και τις
λύσεις του προβλήματος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

69

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φύλλο Εργασίας 1

SAME World

Αποφασίστε αν η δήλωση είναι σωστή ή όχι:

2. Το ιαπωνικό φυτό Reynoutria japonica είναι γηγενές στην Ανατολική Ασία.
3. Το φυτό Impatiens glandulifera (γνωστό ως Βάλσαμο των Ιμαλαΐων) μειώνει την
ποικιλομορφία στις παραποτάμιες περιοχές.
4. Τα χωροκατακτητικά φυτά δεν είναι σε θέση να επιβιώνουν και σε εποχές ξηρασίας
και σε εποχές βροχών/πλημμυρών.
5. Το φυτό Helianthus tuberosus (Ηλίανθος ο κονδυλώδης) έχει υπόγειους κονδύλους, οι
οποίοι χρησιμοποιούνται ως πηγή τροφής, ακατέργαστοι ή κατεργασμένοι.

Γραπτή Έκφραση

1. Τα χωροκατακτητικά φυτά είναι τα γηγενή είδη μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

6. Τα άνθη του φυτού Aster lanceolatus (του γένους των Αστέρων) έχουν απαλό λιλά
χρώμα και φωτεινό κίτρινο στο κέντρο.
7. Το φυτό Aster lanceolatus προτιμά εδάφη με χαμηλά ποσοστά νιτροποίησης.
8. Και τα δύο είδη του φυτού Solidago (Χρυσόβεργα) έχουν ισχυρή διουρητική και αντιφλεγμονώδη δράση.
9. Το χρώμα των ανθέων του φυτού Solidago είναι μπλε.
10.Το πράσινο χρώμα των φύλλων του φυτού Rhus typhina (Ρους ή σουμάκι staghorn)
γίνεται ένα υπέροχο βαθύ κόκκινο το φθινόπωρο
11.Τα χωροκατακτητικά φυτά αφαιρούνται με εκρίζωση, κούρεμα ή χημικά.
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12.Το φυτό Rhus typhina είναι μόνοικο φυτό.
13.Το στέλεχος της Reynoutria japonica μπορεί να μαγειρευτεί, για παράδειγμα, σαν
μαρμελάδα.
14.Τα χωροκατακτητικά φυτά μπορούν να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις και
αλλεργικές αντιδράσεις.
15.Οι περιοχές στις οποίες έχουν εισβάλει χωροκατακτητικά φυτά χρησιμοποιούνται για
αναψυχή.
16.Η επαφή με το φυτό Heracleum mantegazzianum (Ηράκλειο το σφονδύλιο) προκαλεί
τραυματισμούς στο δέρμα, παρόμοιους με χημικά εγκαύματα.
17.Τα χωροκατακτητικά φυτά πρέπει να καλλιεργούνται και να εξαπλώνονται στην
περιοχή μας.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

18.Η γύρη του φυτού Solidago canadensis (Χρυσόβεργα η Καναδική) αποτελεί ισχυρό
αλλεργιογόνο.
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Φύλλο Εργασίας 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ

Γραπτή Έκφραση

Σωστές Απαντήσεις SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Φύλλο Εργασίας 2

SAME World

Helianthus tuberosus

1
Γηγενής στην περιοχή του Καυκάσου,
εισάγεται στην Ευρώπη ως καλλωπιστικό
φυτό. Είναι διετές ή πολυετές, μεγαλώνει
σε ύψος 200-500 εκατοστών και παράγει
πυκνές συστάδες. Το φυτό μπορεί να
παράγει έως και 100.000 σπόρους. Η
επαφή με το φυτό προκαλεί φουσκάλες
και τύφλωση.

Solidago canadensis

2
Πολυετές φυτό, γηγενές στη Βόρεια
Αμερική, ανθίζει τον ΑύγουστοΟκτώβριο, εξαπλώνεται επιθετικά σε
φυσικά ενδιαιτήματα, αποικίζει γρήγορα
την παράκτια βλάστηση. Οι βρώσιμοι
κόνδυλοί του περιέχουν κυρίως ινουλίνη.

Reynoutria japonica

Γραπτή Έκφραση

Αντιστοιχίστε τις εικόνες με το κείμενο που τους ταιριάζει.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

3
Στην περιοχή μας καλλιεργείται ως
καλλωπιστικός θάμνος ή ως δέντρο σε
πάρκα και κήπους. Τα φύλλα του έχουν
μήκος 50 εκατοστά και είναι χνουδωτά.
Τα πράσινα φύλλα του γίνονται κόκκινα
το φθινόπωρο. Ο καρπός του είναι δρύπη
(καρπός με σαρκώδες περίβλημα και
σκληρό ξυλώδες κουκούτσι).
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Impatiens glandulifera

4

ως καλλωπιστικό πολυετές φυτό σε πάρκα
και κήπους. Η γύρη του είναι σημαντικό
αλλεργιογόνο. Έχει χρυσοκίτρινο χρώμα
και αποτελείται από πυκνά κεφάλια με
σπόρους που βρίσκονται μόνο στους
πάνω βλαστούς. Θεραπεύει τις χρόνιες
ασθένειες των νεφρών και των κύστεων.

Rhus typhina

5
Φυτό γηγενές στις υποτροπικές περιοχές
των δυτικών και κεντρικών Ιμαλαΐων,
του Κασμίρ και του Νεπάλ, εισήχθη
στην περιοχή μας ως φυτό για μέλι. Τα
άνθη του έχουν απαλό λιλά χρώμα και
μπορούν να βρεθούν κοντά σε ρέματα.
Μονοετές φυτό, μπορεί να φτάσει
σε ύψος 200 εκατοστών. Μειώνει τη
βιοποικιλότητα των παραποτάμιων
περιοχών, δεδομένου ότι καταστέλλει
την επικονίαση των άλλων ειδών.

Heracleum mantegazzianum

Γραπτή Έκφραση

SAME World
Εισήχθη στην περιοχή μας τον 17ο αιώνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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6
Το φυτό κατάγεται από την Ανατολική
Ασία. Αναπτύσσεται σε ύψος 100200 εκατοστών, μοιάζει με θάμνο
και παράγει μεγάλες καλλιέργειες.
Μεγαλώνει κατά μήκος σιδηροδρομικών
γραμμών,
δρόμων,
ρεμάτων,
σε
αστικές και διαταραγμένες περιοχές
και εγκαταλελειμμένους κήπους. Η
εξάλειψή του είναι δύσκολη, επειδή
κάποιοι κηπουροί και μελισσοκόμοι το
προτιμούν.
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Εικονικό νερό

14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: εργαστήριο μαθηματικών
Θέμα: ο αντίκτυπος της παραγωγής
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: μαθηματικά, κοινωνική αγωγή, γεωγραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Πιθανότατα έχετε ήδη ακούσει για το αποτύπωμα άνθρακα που μπορεί να έχει
οποιαδήποτε ενέργειά μας στο περιβάλλον. Ξέρατε, όμως, ότι υπάρχει επίσης και
αποτύπωμα νερού ή αλλιώς υδατικό αποτύπωμα; Ο όρος και η ιδέα πίσω από αυτό
αναπτύχθηκε από τον ερευνητή Arjen Hoekstra, και μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο για τον υπολογισμό της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται από ένα άτομο,
μια εταιρεία, τις επιχειρήσεις ή ακόμη και ολόκληρες χώρες για τις δραστηριότητές τους,
τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, τον κλάδο που αναλαμβάνουν κ.λπ. Προκαλεί ιδιαίτερη
έκπληξη και διευρύνει τους ορίζοντες μάθησης το πόσο νερό είναι «κρυμμένο» (δηλαδή,
απαιτείται για την παραγωγή ορισμένων πραγμάτων) στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε
στην καθημερινή μας ζωή. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του νερού
και ό, τι αγοράζουμε, τρώμε και φοράμε επηρεάζει άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον
διαβίωσής τους, την πρόσβασή τους στο νερό και την υγεία τους.

Μαθηματικά

Σχεδιασμός δραστηριότητας: HUMANITAS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές μαθαίνουν να υπολογίζουν την ποσότητα εικονικού νερού που χρησιμοποιείται
στη διαδικασία παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Σκοπός της συζήτησης που
ακολουθεί τη δραστηριότητα αυτή είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά
με τη δύναμη που έχουν ως καταναλωτές. Τα προϊόντα που επιλέγουν και αγοράζουν
επηρεάζουν ανθρώπους και το περιβάλλον σε άλλα μέρη του κόσμου.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Υλικά
• Ένα μεγάλο φύλλο χαρτί για ανταλλαγή ιδεών (brainstorming)
• Κάρτες από διαφορετικά προϊόντα (ένα σετ για κάθε ομάδα) (Παράρτημα 1)
• Περιγραφές προϊόντων με μαθηματικούς υπολογισμούς (1-3 ανά ομάδα ανάλογα με
τον χρόνο και τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών. Επιλέξτε εκείνες που είναι
κατάλληλες για τους μαθητές σας και την κουλτούρα σας) (Παράρτημα 2)

Βήμα1ο: ΑΦΟΡΜΗΣΗ (15 λεπτά)

Πείτε στους μαθητές ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό και πώς το χρησιμοποιούμε.
Εξηγήστε ότι η δραστηριότητα θα αρχίσει με ανταλλαγή ιδεών (brainstorming) σχετικά
με το θέμα «νερό». Βάλτε ένα μεγάλο λευκό χαρτί στον πίνακα ή τον τοίχο και καλέστε
έναν ή δύο μαθητές να γράψουν εκεί όλα όσα ακούν από τους άλλους μαθητές στην τάξη.
Ρωτήστε τους μαθητές: Για τι πράγμα χρειαζόμαστε το νερό; Σημειώστε όλες τις ιδέες που
θα προκύψουν τα πρώτα δύο ή τρία λεπτά. Στη συνέχεια, σταματήστε την ανταλλαγή
ιδεών και ρωτήστε: Και αν σας ρωτούσα για τι πράγμα ΔΕΝ χρειαζόμαστε νερό;

Μαθηματικά

Σημείωση: Μια κατάλληλη Δραστηριότητα ως συνέχεια της παρούσας, θα μπορούσε να
είναι η Γιαγιά - Γρύλος (Abuela Grillo)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Αφήστε τους μαθητές να ανταλλάξουν ιδέες για λίγο. Μην σχολιάσετε τις ιδέες των
μαθητών. Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις. Σε
αυτή τη δραστηριότητα καμιά ιδέα δεν είναι λάθος. Μην διαθέσετε περισσότερα από 5
λεπτά για αυτές τις δύο ερωτήσεις.
Για να προετοιμάσετε τους μαθητές για την επόμενη δραστηριότητα, ρωτήστε τους:
Ποια νομίζετε ότι είναι η σχέση μεταξύ του νερού με τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε;
Αφού ακούσετε τις ιδέες μερικών μαθητών, χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες.
Πείτε τους: Κάθε ομάδα θα πάρει μια σειρά από κάρτες με διαφορετικά προϊόντα. Για να
γίνουν όλα αυτά τα προϊόντα, χρησιμοποιείται νερό για τη διαδικασία παραγωγής τους. Η
εργασία σας θα είναι να βάλετε τις κάρτες στη σειρά ανάλογα με το πόσο νερό πιστεύετε
ότι χρησιμοποιείται για να γίνουν τα προϊόντα. Τα προϊόντα που απαιτούν περισσότερο
νερό θα είναι στο ένα άκρο και τα προϊόντα που απαιτούν λιγότερο νερό στο άλλο. Θα
πρέπει να εξετάσετε όλα τα στάδια παραγωγής και όλες τις εισροές. Έχετε 3 λεπτά για να
ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα.
Κατόπιν μοιράστε τις κάρτες με τα προϊόντα (Παράρτημα 1) και πείτε στις ομάδες να
αρχίσουν την εργασία (5 λεπτά).
Συζήτηση στην τάξη: Μετά από λίγα λεπτά πείτε στους μαθητές να σταματήσουν και
ρωτήστε τους γρήγορα τις παρακάτω ερωτήσεις. (Μην αποκαλύψετε ακόμη τις σωστές
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απαντήσεις!)
• Ποια από τα προϊόντα στις κάρτες πιστεύετε ότι απαιτούν το περισσότερο νερό για να
παραχθούν; Γιατί; Και ποια πιστεύετε ότι απαιτούν λιγότερο νερό;
• Πόσο νερό (πόσα λίτρα) πιστεύετε ότι χρησιμοποιείται για να παραχθούν κάποια από τα
προϊόντα;

SAME World

Μην διαθέσετε πολύ χρόνο συζητώντας τα διάφορα προϊόντα, καθώς θα μιλήσετε για
τα αποτελέσματα αργότερα στο μάθημα. Πείτε στους μαθητές ότι τώρα θα μάθουν
περισσότερα για αυτό και θα μάθουν ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις (5 λεπτά).
Εξηγήστε ότι τώρα κάθε ομάδα θα πάρει την περιγραφή ενός από τα προϊόντα που μόλις
συζήτησαν και η οποία περιλαμβάνει μια μαθηματική εργασία. Θα πρέπει να διαβάσουν τις
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και στη συνέχεια να υπολογίσουν πόσο νερό χρειάζεται
για να το παράγουν (Παράρτημα 2). Μοιράστε τις εργασίες, ώστε κάθε ομάδα να δουλεύει
πάνω σε μία μόνο. Αν έχετε αρκετό χρόνο ή αν κάποιες ομάδες είναι πιο γρήγορες από
τις άλλες, μπορείτε να τους δώσετε να διαβάσουν και να λύσουν περισσότερες από μία
εργασίες (7 λεπτά).
Ενώ οι ομάδες δουλεύουν πάνω στις εργασίες τους, τραβήξτε μια μεγάλη γραμμή στον
πίνακα, όπως αυτή:
0 λίτρα

Μαθηματικά

Βήμα 2ο: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ (20 λεπτά)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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16.000 λίτρα

Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες, ζητήστε τους να γράψουν τα προϊόντα από τις εργασίες
τους στις αντίστοιχες θέσεις τους στην γραμμή στον πίνακα. Με αυτό τον τρόπο θα
ελέγξουν αν έχουν κάνει τους υπολογισμούς σωστά και ταυτόχρονα όλοι θα δουν τη σειρά
των προϊόντων, βάσει του νερού που απαιτούν (3 λεπτά).
Λύση για τις μαθηματικές εργασίες του Παραρτήματος 2:
προϊόν

εικονικό νερό (σε λίτρα)

ρύζι

2300 / 0,67 = 3432 λίτρα = περίπου 3400 λίτρα

ζάχαρη

175 / 0,11 = 1590 λίτρα

τσάι

2400 / 0,26 x 0,003 = 27,69 λίτρα = περίπου 30 λίτρα

βόειο κρέας

(3060 + 24 + 7) / 200 x 1000 = 15455 λίτρα = περίπου 15500 λίτρα

χαρτί

6000 / 10 / 300 x 0,005 x 1000 = 10 λίτρα

βαμβάκι

(3600 / 0,35 / 0,9 + 30 + 140 + 190) x 0,25 = 2 947 λίτρα = περίπου 2900
λίτρα
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Εστιάστε την προσοχή της τάξης στη γραμμή στον πίνακα. Για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με καθένα από τα προϊόντα, ζητήστε από όλες τις ομάδες να μοιραστούν
κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πάνω στα οποία εργάστηκαν (π.χ. τη
χώρα παραγωγής, την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται στα διάφορα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας, τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία
παραγωγής, κάθε επιπλέον πληροφορία που θεωρούν ενδιαφέρουσα.) Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει επίσης να προσθέσετε στη γραμμή και τα υπόλοιπα προϊόντα από την
προηγούμενη δραστηριότητα (10 λεπτά).

SAME World

Βήμα 3ο: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (10 λεπτά)

Ζητήστε από τους μαθητές να διατυπώσουν τι σημαίνει ο όρος «εικονικό νερό». Μετά την
προηγούμενη δραστηριότητα θα πρέπει να μπορούν να συνάγουν την έννοια του όρου.
Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, εξηγήστε ότι το εικονικό νερό είναι η ποσότητα νερού που
χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος (2 λεπτά).
Εστιάστε την προσοχή της τάξης στον κατάλογο που προέκυψε κατά την ανταλλαγή
ιδεών. Αφήστε τους να σκεφτούν για μία ακόμη φορά τις προηγούμενες απαντήσεις στην
ερώτηση Για τι πράγμα ΔΕΝ χρειαζόμαστε νερό; Ρωτήστε τους: Θα αλλάζατε κάποια από τις
απαντήσεις; (2 λεπτά)

Μαθηματικά

Οι κάρτες περιλαμβάνουν επίσης μια φωτογραφία του προϊόντος και έναν χάρτη
που δείχνει πού γίνεται μέρος της παραγωγής. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές
να συνειδητοποιήσουν την παγκόσμια συνδεσιμότητα, καθώς ορισμένα προϊόντα
παράγονται και καταναλώνονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Συνεχίστε, κάνοντας στους μαθητές τις ακόλουθες ερωτήσεις (6 λεπτά):
• Τώρα έχουμε το γνωστικό υπόβαθρο και κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για την
ποσότητα εικονικού νερού σε ορισμένα προϊόντα. Για τι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες οι
εν λόγω πληροφορίες;
• Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως καταναλωτές των προϊόντων για μερικά από
τα προβλήματα που περιγράφονται σε ορισμένες από τις ιστορίες των προϊόντων αυτών; Αν
ναι, τι;
Σκοπός της συζήτησης είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με τη δύναμη
που έχουν ως καταναλωτές. Τα προϊόντα που επιλέγουν και αγοράζουν επηρεάζουν τους
ανθρώπους και το περιβάλλον σε άλλα μέρη του κόσμου.
Συστάσεις
Ως εργασία για το σπίτι ή επέκταση της δραστηριότητας οι μαθητές μπορούν να γράψουν
μια σύντομη απάντηση στο ερώτημα: Πώς συνδέομαι με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του
νερού;
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

προϊόν

SAME World
εικονικό νερό
προϊόν
(σε λίτρα)

εικονικό νερό
(σε λίτρα)

εμφιαλωμένο νερό (1
λίτρο)

9

ζάχαρη (1 κιλό)

1590

ένα φύλλο χαρτί Α4

10

ένα βαμβακερό
πουκάμισο

2900

μια πατάτα

25

ρύζι (1 κιλό)

3400

ένα φλιτζάνι τσάι (250ml)

30

ένα ζευγάρι δερμάτινα
παπούτσια

8000

ένα αυγό

135

ένα τζιν παντελόνι

11800

ένα ποτήρι γάλα (200ml)

200

βόειο κρέας (1 κιλό)

15500

Πηγή: Hoekstra, Chapagain 2008:15, 119; Water footprint

Κείμενο - εικονικό νερό (το νερό στα προϊόντα)
Εικονικό νερό είναι η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας μονάδας
ενός συγκεκριμένου προϊόντος και αποτυπώνεται με μονάδες όγκου για τη μονάδα ενός
προϊόντος (π.χ. 1000 λίτρα για 1 τεμάχιο ή κιλό). Το πόσο απαιτητική είναι η παραγωγή
ενός προϊόντος σε νερό εξαρτάται από την περιοχή όπου παράγεται και τις κλιματολογικές
της συνθήκες. Για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε την παραγωγή βαμβακιού, το ποσό του
εικονικού νερού σε έναν τόνο βαμβακιού στην Κίνα είναι 2018 m3, ενώ στην Ινδία είναι 8662
m3. Το περιεχόμενο εικονικού νερού ενός προϊόντος είναι ο πραγματικός όγκος νερού που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή του, μετρημένο στον τόπο της παραγωγής.

Μαθηματικά

Πίνακας προϊόντων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας εικονικού νερού των καλλιεργειών περιλαμβάνεται το
νερό που απαιτείται για την άρδευση, καθώς και το νερό που απαιτείται για την παραγωγή
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και για άλλες επεξεργασίες.
Τα ζωικά προϊόντα έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα εικονικού νερού από τα φυτικά προϊόντα,
διότι περιλαμβάνουν εικονικό νερό και στις ζωοτροφές.
Η υψηλότερη περιεκτικότητα εικονικού νερού εντοπίζεται στα βιομηχανικά προϊόντα και
ο υπολογισμός της θεωρείται δυσκολότερος. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και
μεθόδους υπολογισμού μεταβείτε στο Water footprint
Πηγή: Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2008): Globalization of Water. Sharing the Planet's
Freshwater Resources, Blackwell Publishing.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Μαθηματικά

Οι μαθητές αναπτύσσουν μαθηματικές δεξιότητες. Κατανοούν την έννοια της έκφρασης
«εικονικό νερό».
Οι μαθητές υπολογίζουν και μαθαίνουν πόσο νερό χρησιμοποιείται για την παραγωγή
διαφόρων προϊόντων.
Οι μαθητές εξετάζουν τον δικό τους ρόλο ως καταναλωτές στο παγκόσμιο σύστημα
και μαθαίνουν για τις περιβαλλοντικές αδικίες που επιφέρει η παραγωγή διαφόρων
προϊόντων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Μαθηματικά

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:

SAME World
ΡΥΖΙ

Το περισσότερο ρύζι καταναλώνεται στην ίδια χώρα όπου και παράγεται.
Παραδοσιακοί εξαγωγείς ρυζιού είναι η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Ινδία και το Πακιστάν.
Το ρύζι καλλιεργείται επίσης και στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, περίπου τα
δύο τρίτα του ρυζιού που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ρύζι που
καλλιεργείται στην Ευρώπη, με την Ισπανία και την Ιταλία να είναι οι μεγαλύτεροι
παραγωγοί. Οι περισσότερες εισαγωγές της ΕΕ προέρχονται από την Ταϊλάνδη, την
Ινδία και το Πακιστάν.

Μαθηματικά

Το ρύζι είναι το σιτηρό με την δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Σήμερα
το ρύζι καλλιεργείται σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική, αλλά ο
μεγαλύτερος παραγωγός είναι η Ασία, όπου παράγεται και καταναλώνεται το 90% της
παγκόσμιας παραγωγής ρυζιού. Οι κορυφαίες χώρες παραγωγής ρυζιού στον κόσμο
είναι η Ινδία, η Κίνα, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Σχεδόν όλο το ρύζι παγκοσμίως καλλιεργείται σε μικρά γεωργικά αγροκτήματα και
φυτεύεται με το χέρι. Δυστυχώς, οι μικροί αγρότες συχνά πρέπει να πωλούν την
παραγωγή τους σε πολύ χαμηλές τιμές, γεγονός που τους προκαλεί προβλήματα.
Στα καταστήματα αγοράζουμε το λεγόμενο «λευκασμένο» ρύζι σε μορφή λευκού
ρυζιού ή θραυσμάτων ρυζιού. Το «αναποφλοίωτο» ρύζι (το ρύζι όπως ακριβώς
συγκομίζεται από το χωράφι) καταναλώνει 2300 λίτρα νερού ανά κιλό. Ένα κιλό
αναποφλοίωτο ρύζι παράγει 0,67 κιλά λευκασμένου ρυζιού κατά μέσο όρο.
Πόσο νερό απαιτείται για την παραγωγή 1 κιλού λευκασμένου ρυζιού;
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ΖΑΧΑΡΗ

SAME World

Οι κορυφαίοι παραγωγοί ζαχαροκάλαμου είναι η Βραζιλία και η Ινδία. Η Βραζιλία
είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης στον κόσμο, ακολουθούμενη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (όπου καλλιεργούνται ζαχαρότευτλα) και την Αυστραλία.
Η εργασία στις φυτείες ζαχαροκάλαμου είναι δύσκολη και μπορεί επίσης να
είναι και επικίνδυνη. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν αιχμηρά μαχαίρια και
μερικές φορές δουλεύουν με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Συχνά οι μισθοί των
εργαζομένων στη βιομηχανία του ζαχαροκάλαμου δεν αρκούν ούτε για την
κάλυψη των βασικών αναγκών. Επιπλέον προβλήματα αποτελούν η υπερβολική
άρδευση και η καταστροφή των καλλιεργειών ζαχαροκάλαμου από πυρκαγιές.

Μαθηματικά

Η ζάχαρη μπορεί να παραχθεί από διάφορα φυτά, όπως το ζαχαροκάλαμο ή
τα ζαχαρότευτλα. Σήμερα περίπου το 70% των παγκόσμιων προμηθειών σε
ζάχαρη προέρχεται από το ζαχαροκάλαμο, το οποίο παράγεται κυρίως στις
τροπικές περιοχές. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των τελικών προϊόντων
των τεύτλων και του ζαχαροκάλαμου, καθώς και στις δύο περιπτώσεις παράγεται
λευκή (ή κατεργασμένη) ζάχαρη. Το ζαχαροκάλαμο μπορεί επίσης να κατεργαστεί
ως καστανή ζάχαρη (μερικές φορές ονομάζεται ακατέργαστη ζάχαρη). Θα
εξετάσουμε στη συνέχεια την περίπτωση του ζαχαροκάλαμου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Χρειάζονται περίπου 175 λίτρα νερού για να παραχθεί 1 κιλό ζαχαροκάλαμο.
Περίπου το 11% του ζαχαροκάλαμου είναι ζάχαρη, συνεπώς, το 1 κιλό
ζαχαροκάλαμο δίνει 0,11 κιλά ζάχαρη.
Πόσα λίτρα νερό χρειάζονται, λοιπόν, για να παραχθεί 1 κιλό κατεργασμένης
ζάχαρης;
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SAME World

Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν
ότι τα δέντρα αποτελούν την κύρια
πηγή για την παραγωγή χαρτιού αλλά
χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά και
φυτά. Η ανακύκλωση είναι επομένως
πάρα πολύ σημαντική. Εντούτοις, ο
αριθμός των δέντρων που κόβονται και
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
χαρτιού εξακολουθεί να είναι τεράστιος.
Εκτός από την κοπή δέντρων, οι χημικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή χαρτιού μπορεί επίσης να κάνουν πολύ κακό στο περιβάλλον, ιδίως
όταν περνούν στο νερό και το έδαφος.
Υποθέτουμε εδώ ότι ένα φύλλο χαρτιού Α4 είναι κανονικό χαρτί 80 γραμμαρίων
(80g/m2). Ένα τέτοιο φύλλο έχει βάρος 0,005 κιλά. Περαιτέρω υποθέτουμε ότι το
χαρτί παράγεται από ξύλο. Σκεφτείτε ένα δάσος με διαπνοή (η διαδικασία κατά
την οποία το νερό αποβάλλεται από τα φύλλα) 6000 m3/εκτάριο ετησίως. Ας
υποθέσουμε ότι το δάσος παράγει 10 m3 ξυλείας ανά εκτάριο και ανά έτος. Τέλος,
ας λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι 1 m3 ξύλου δίνει 0,3 τόνους χαρτιού.

Μαθηματικά

ΧΑΡΤΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Πόσα λίτρα νερού χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός φύλλου χαρτιού Α4;
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ΤΣΑΙ

SAME World

Οι θάμνοι τσαγιού αναπτύσσονται σε τροπικά ή υποτροπικά κλίματα. Το τσάι
φτιάχνεται από τα φύλλα του θάμνου τσαγιού. Οι φυτείες τσαγιού συνήθως
βρίσκονται στην πλαγιά ενός βουνού και όσο ψηλότερα βρίσκεται η φυτεία τόσο
καλύτερη είναι η ποιότητα του τσαγιού.
Οι άνθρωποι που εργάζονται στις φυτείες τσαγιού συχνά έχουν πολύ χαμηλούς
μισθούς και πολλοί από αυτούς απασχολούνται μόνο με βραχυπρόθεσμες
συμβάσεις και συνεπώς δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για τη δουλειά τους.
Επίσης, η συγκομιδή των φύλλων τσαγιού είναι μια πολύ κουραστική εργασία
και συχνά οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ειδική στολή ή εξοπλισμό εργασίας. Οι
σημαντικότερες χώρες με φυτείες τσαγιού είναι η Κίνα, η Ινδία, η Κένυα και η Σρι
Λάνκα, οι οποίες είναι επίσης και οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς τσαγιού.

Μαθηματικά

Το τσάι είναι το δεύτερο αφέψημα με την μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο
(μετά το νερό) και υπάρχει σχεδόν σε κάθε πολιτισμό. Υπάρχουν τέσσερα βασικά
είδη του τσαγιού: λευκό, πράσινο, μαύρο και τσάι ουλόνγκ (oolong). Ωστόσο, και
τα τέσσερα προέρχονται από το ίδιο φυτό που ονομάζεται Camellia sinensis.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Για να παραχθεί 1 κιλό νωπών φύλλων τσαγιού απαιτούνται 2400 λίτρα νερού. Ένα
κιλό νωπών φύλλων τσαγιού δίνει 0,26 κιλά συσκευασμένου τσαγιού (μαύρο τσάι,
όπως το αγοράζουμε από τα καταστήματα). Για ένα κανονικό φλιτζάνι τσάι (250
ml) χρειαζόμαστε 3 γραμμάρια μαύρου τσαγιού.
Πόσα λίτρα νερού χρειάζονται για ένα φλιτζάνι τσάι (250 ml);
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ΒΑΜΒΑΚΙ

SAME World

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή βαμβακιού
είναι η βαριά χρήση χημικών ουσιών, κυρίως ουσιών που προστατεύουν τα φυτά
από διάφορα έντομα. Αυτές οι χημικές ουσίες είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για
την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και
άλλες χημικές ουσίες κατά την επεξεργασία. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη
ρύπανση του εδάφους και των υδάτων.
Ένα βαμβακερό πουκάμισο φτιάχνεται από βαμβακερό ύφασμα, το οποίο είναι
κατασκευασμένο από ίνες βαμβακιού, οι οποίες προέρχονται από σύσπορο
βαμβάκι, το οποίο συλλέγεται από τις καλλιέργειες βαμβακιού. Πράγματι, πριν
φτάσει στον καταναλωτή το τελικό βαμβακερό ύφασμα, περνά μέσα από μια
σειρά διαδικασιών και προϊόντων.

Μαθηματικά

Το βαμβάκι καλλιεργείται σε θερμά κλίματα και το μεγαλύτερο μέρος της
παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού προέρχεται από την Κίνα, την Ινδία, τις
Ηνωμένες Πολιτείες, το Πακιστάν, τη Βραζιλία και το Ουζμπεκιστάν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Ο παγκόσμιος μέσος όρος νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 1 τόνου
σύσπορου βαμβακιού είναι 3600m3. Το σύσπορο βαμβάκι πρώτα επεξεργάζεται
ως ίνες - παίρνουμε 350 κιλά ίνας από 1000 κιλά σύσπορου βαμβακιού. Στη
συνέχεια, μετά το λανάρισμα, γνέσιμο και την ύφανση παίρνουμε ένα γκρι
ύφασμα - 1000 κιλά ινών παράγουν μόνο 900 κιλά γκρι ύφασμα. Κατόπιν αυτό
περνά από υγρή επεξεργασία (λεύκανση και βαφή) και ολοκληρώνεται ως τελικό
εμπριμέ βαμβακερό ύφασμα. Επιπλέον, απαιτεί περίπου 30 m3 ανά τόνο για
λεύκανση, 140 m3 ανά τόνο για τη βαφή και 190 m3 ανά τόνο για το εμπριμέ
σχέδιο. Ένα βαμβακερό πουκάμισο έχει βάρος 250 γραμμαρίων.
Πόσα λίτρα νερού χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός βαμβακερού
πουκάμισου;
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ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

SAME World

Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών
ετών το ζώο καταναλώνει σχεδόν 1300
κιλά σιτηρών (σιτάρι, βρώμη, κριθάρι,
καλαμπόκι, ξηρά μπιζέλια, τροφές από
σπόρους σόγιας και άλλους μικρούς
σπόρους) και 7200 κιλά ακατέργαστης χορτονομής (βοσκή, ξηρό σανό,
ενσιρωμένη ζωοτροφή και άλλα είδη ακατέργαστης χορτονομής). Για να
παραχθεί αυτή η ποσότητα τροφής απαιτούνται περίπου 3060 m3 νερού κατά
μέσο όρο. Επιπλέον, το ζώο χρειάζεται 24 m3 νερού για πόση και 7 m3 νερού για
την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών του.

Μαθηματικά

Στη βιομηχανική γεωργία απαιτούνται
κατά μέσο όρο τρία χρόνια πριν τη
θανάτωση του ζώου ώστε να παραχθούν
περίπου 200 κιλά βοείου κρέατος χωρίς
κόκκαλα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Πόσα λίτρα νερού χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού
κρέατος χωρίς κόκκαλα;
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Πρόσβαση στην ενέργεια και φτώχεια

14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: μαθηματικά, φυσική
Θέμα: κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, πλούτος
Διάρκεια: 2 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης, πλούτου και πρόσβασης στην ενέργεια. Όμως σε
πολλές περιπτώσεις γίνεται σπατάλη ενέργειας και έτσι ακόμη και φτωχές χώρες μπορεί
μερικές φορές να έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
H κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται επίσης από γεωγραφικούς παράγοντες, καθώς και από
πολιτικές και μέτρα που υπάρχουν για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της
ενεργειακής απόδοσης. Μια σύγκριση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ
των διαφόρων χωρών θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια συζήτηση σχετικά με τους λόγους
χρήσης ενέργειας σε όλο τον κόσμο και, ως εκ τούτου, για τους λόγους της κύριας πηγής
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι στις μέρες μας η ενέργεια παράγεται
κυρίως μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων.

Μαθηματικά

Σχεδιασμός δραστηριότητας: ISTITUTO OIKOS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: Stefano Caserini
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 7.4
Μεταβείτε στην Ενότητα 8.4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές πρέπει να φτιάξουν δύο γραφήματα για να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ
των χωρών ως προς τη χρήση της ενέργειας και τη σύνδεση με τον πλούτο.
Το πρώτο γράφημα είναι η τάση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας και του κατά
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε μια χώρα (κάθε μαθητής επιλέγει μια
χώρα) κατά την περίοδο 1971-2012.
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Το δεύτερο γράφημα είναι η σχέση μεταξύ της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας
για ορισμένες χώρες (π.χ. 10, 20 ή 30 χώρες που έχουν επιλεγεί από τους μαθητές για
το πρώτο γράφημα) και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εξεταζόμενα ως πρόχειρος δείκτης του
πλούτου για το 2012.

SAME World

ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ
Access to energy and poverty_DATA1971-2012.xls

Βήμα 0: Σχετικά με τα δεδομένα προς χρήση σε αυτή τη δραστηριότητα
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσετε δεδομένα που αφορούν την ενέργεια, το ΑΕΠ,
τον πληθυσμό από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency - IEA).
Κάθε χρόνο δωρεάν και ενημερωμένα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
IEA. Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα αυτά στην ιστοσελίδα στατιστικών του IEA
(αναζητώντας τα «Ετήσια Δεδομένα CO2» [Annual CO2 data] στην ενότητα «Πρόσφατα
στατιστικά» [Latest statistics]. Κάντε κλικ σε αυτό και στη νέα ιστοσελίδα αναζητήστε
έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο δεδομένων υπολογιστικών φύλλων, που
συνήθως ονομάζεται «CO2 Highlights 201x - πίνακες Excel» (όπου το χ μεταβάλλεται με
την ενημέρωση του έτους).

Μαθηματικά

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Τον Μάιο του 2015 ήταν διαθέσιμο ένα αρχείο με δεδομένα έως και 2012, με την
ονομασία: CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS. Μπορείτε να
το κατεβάσετε εδώ. Μπορείτε να βρείτε τα ίδια δεδομένα στο αρχείο «Access to energy
and poverty_DATA1971-2012.xls» στη λήψη υλικού αυτής της δραστηριότητας. Σημειώστε
ότι, σε αυτό το αρχείο, μπορείτε επίσης να βρείτε δραστηριότητες υπολογισμού και ήδη
ολοκληρωμένα γραφήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό.
Στο αρχείο δεδομένων του IEA, ως CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_
Highlights_2014.XLS, θα βρείτε τα εξής για κάθε χώρα:
• δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, στο φύλλο «TPES PJ». Εκεί μπορείτε να
βρείτε δεδομένα σχετικά με την «Συνολική τροφοδοσία πρωτογενούς ενέργειας» σε PJ
(10^15 joule), δηλαδή το συνολικό ποσό της πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιείται
(μπορείτε να συζητήσετε και το θέμα της διαφοράς μεταξύ πρωτογενούς ενέργειας και
τελικής ενέργειας).
• δεδομένα για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπάρχουν στο φύλλο «GDP-PPP». Τα
δεδομένα αυτά είναι: το ΑΕΠ - Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης. Η έννοια του ΑΕΠ Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης και η διαφορά του ΑΕΠ όταν χρησιμοποιούνται
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συναλλαγματικές ισοτιμίες, είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί (βλ. https://en.wikipedia.
org/wiki/Gross_domestic_product#Cross-border_comparison_and_Purchasing_
Power_Parity_.28PPP.29
• δεδομένα για τον πληθυσμό στο φύλλο «POP».

Μαθηματικά

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Εδώ είναι τα βήματα για τη δραστηριότητα στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν
μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες.

1ο Βήμα: Κατεβάστε το αρχείο και βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών
έχουν το αρχείο δεδομένων.

2ο Βήμα: Κάθε μαθητής ή ομάδα επιλέγει μια χώρα για να εξετάσει και δημιουργεί ένα

αρχείο υπολογιστικού φύλλου αναφέροντας τα δεδομένα για τη χώρα αυτή (τα εξάγουν
από το αρχείο δεδομένων):
• δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας στο φύλλο «TPES PJ» (τα δεδομένα είναι σε Peta
Joules = 10^15)
• ετήσια δεδομένα πληθυσμού από το φύλλο «POP» (τα δεδομένα είναι σε εκατομμύρια
κατοίκων)
• ετήσια δεδομένα ΑΕΠ από το φύλλο «GDP-PPP» (τα δεδομένα είναι σε δισεκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ)

3ο Βήμα: Στο αρχείο υπολογιστικών φύλλων ο κάθε μαθητής ή ομάδα αξιολογεί:

• την ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (TPES/POP = GJ/κάτοικο)
• το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP-PPP / POP = χιλιάδες $/κάτοικο)

4ο Βήμα: Στο αρχείο υπολογιστικών φύλλων κάθε μαθητής ή ομάδα φτιάχνει το γράφημα
της τάσης της κατά κεφαλήν πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά την περίοδο
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1971-2012 για την επιλεγμένη χώρα.

SAME World

Μαθηματικά

Τα αποτελέσματα για την Ιταλία θα μπορούσαν να είναι ένα ραβδόμορφο γράφημα, όπως
αυτό που φαίνεται στο φύλλο «result graph1» του αρχείου «Access to energy and poverty_
DATA1971-2012.xls» (βλέπε λήψη υλικού).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

5ο Βήμα: Κοιτάξτε και σχολιάστε τα γραφήματα, δηλαδή:

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας αυξάνεται ή μειώνεται; Ποια είναι
η τάση κατά την περίοδο 1971-2012; Είναι η τάση κανονική;
• Γιατί η κατά κεφαλήν κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Ιταλία μειώθηκε μετά
το 2005;

6ο Βήμα: Μοιράστε τα δεδομένα σχετικά με την κατά κεφαλήν κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2012 όλων των διαφορετικών χωρών στους
μαθητές/ομάδες. Στη συνέχεια, δημιουργήστε (κάθε μαθητής ή κάθε ομάδα ή όλη η τάξη
μαζί) το γράφημα της τάσης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας
(άξονας x) σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (άξονας y).

Σημείωση: στο Excel επιλέξετε τον τύπο γραφήματος: «Xy (διασπορά)».
Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ένα γράφημα, όπως αυτό (βλέπε φύλλα «Graph2 - all
the data» ή και «Graph2 - 30 countries» στο αρχείο «Access to energy and poverty_DATA19712012.xls», στη λήψη υλικού):
7ο Βήμα: Οι μαθητές συζητούν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ΑΕΠ και κατά κεφαλήν
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, και γιατί.
Μερικές ερωτήσεις μπορεί να είναι:
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Χώρες με το ίδιο ΑΕΠ έχουν διαφορετική ενεργειακή κατανάλωση: γιατί;
Χώρες με την ίδια κατανάλωση ενέργειας έχουν διαφορετικό ΑΕΠ: γιατί;

Μαθηματικά

SAME World

Για να μάθετε περισσότερα και να συζητήσετε καλύτερα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ
κατανάλωσης ενέργειας και ΑΕΠ:
Is it really possible to decouple GDP Growth from Energy Growth?
Energy «Consumption» and GDP
Environmental kuznets curve & η εργασία: «The Rise and Fall of the Environmental
Kuznets Curve» by Stern (2004)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Τα γραφήματα βοηθούν στην οπτικοποίηση των τάσεων στην πάροδο των χρόνων,
ώστε να «γίνουν φανερά» μερικά από τα φαινόμενα που εξετάζονται. Η υλοποίηση των
γραφημάτων, τα οποία αποτελούν ένα διαδεδομένο εργαλείο έρευνας και ανάλυσης,
είναι ένα πρώτο βήμα ώστε τα παιδιά να συνηθίσουν να επαληθεύουν, επεξεργάζονται
και αναλύουν πληροφορίες, ακόμη και πληροφορίες που είναι φαινομενικά πιο σύνθετες.
Καθώς έρχονται αντιμέτωπα με τα παγκόσμια δεδομένα, τα παιδιά μπορούν να
αντιληφθούν ότι κάποια φαινόμενα είναι αξιολογήσιμα μόνο όταν βλέπουμε τη συνολική
εικόνα για τα δεδομένα των εκπομπών. Με αυτή τη δραστηριότητα συνειδητοποιούν πως
η χρήση της ενέργειας είναι διαφορετική παγκοσμίως και από τι εξαρτάται. Αυτό επιτρέπει
στους μαθητές να αντιληφθούν ότι ο κόσμος είναι μόνο ένας. Όλα τα φαινόμενα είναι
αλληλένδετα και είμαστε όλοι μέρος της ίδιας μεγάλης κοινότητας.
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Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη σε χάρτη:
Ένας ψηφιακός Άτλας
SAME World
Είδος δραστηριότητας: Επιστήμες
Θέμα: Περιβαλλοντική αδικία, συγκρούσεις
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 2 ώρες + ανεξάρτητη έρευνα
Μαθήματα του προγράμματος σπουδών: μαθηματικά, γεωγραφία, πληροφορική,
Αγγλικά
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CEVI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σε όλο τον κόσμο κοινότητες αγωνίζονται για την υπεράσπιση του περιβάλλοντός τους και
των πόρων τους από καταστροφικές δραστηριότητες που έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως οι εξορύξεις, τα φράγματα, οι φυτείες, η καύση φυσικού
αερίου, οι αποτεφρωτήρες κ.λπ. Η αυξανόμενη κατανάλωση των πόρων (νερό, γη, δάση,
ορυκτά κ.λπ.) τροφοδοτεί όλο και περισσότερες συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν
τις υλικές ανάγκες των πλούσιων τμημάτων του παγκόσμιου πληθυσμού, που ζουν

Εικ. 1 Αρχική Σελίδα του Άτλαντα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης (πηγή: www.ejatlas.org)

Μαθηματικά

14+

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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στον Βορρά. Αλλά ο υπερκαταναλωτισμός των πλουσίων ασκεί οικολογική βία στους
φτωχότερους, περιθωριοποιημένους πληθυσμούς. Όλα αυτά γίνονται συνήθως μακριά
από τα μάτια των ανήσυχων πολιτών ή των καταναλωτών του τελικού προϊόντος.

SAME World

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
H δραστηριότητα βασίζεται στον Άτλαντα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης, ο οποίος
συγκεντρώνει ιστορίες κοινοτήτων από όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για
περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Κατά την περιήγηση στον ηλεκτρονικό άτλαντα οι μαθητές
καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς. Μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, αναλύουν
και επαληθεύουν ανεξάρτητα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις υπάρχουσες
περιβαλλοντικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο και διεξάγουν έρευνα για να βρουν
περισσότερα δεδομένα. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής/ομάδα ετοιμάζει παρουσίαση της
μελέτης περίπτωσης που ανέλαβε για την υπόλοιπη τάξη, ως εργαλείο για συζήτηση και
διάδοση γνώσεων.

Μαθηματικά

O Άτλας Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης (Εικ. 1) είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά. Καταγράφει
τις κοινωνικές συγκρούσεις που προκύπτουν από περιβαλλοντικά θέματα. Πρόκειται
για ένα από τα κύρια έργα του προγράμματος EJOLT - Οργανώσεις Περιβαλλοντικής
Δικαιοσύνης, Νομικές Ευθύνες και Εμπόριο - ένα πρόγραμμα του FP7 που υποστηρίζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διευθύνεται από τον καθηγητή Joan Martinez Alier του
Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Λειτουργεί από το 2011-2015.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 1ο: Χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού (μεταβείτε στην

Ενότητα 2) και την εισαγωγή στον ψηφιακό άτλαντα, ο εκπαιδευτικός εισάγει τους
μαθητές στις έννοιες της περιβαλλοντικής αδικίας και των περιβαλλοντικών συγκρούσεων.
Ο EJatlas παρουσιάζει τις συγκρούσεις σε 10 βασικές κατηγορίες: Εξόρυξη Πυρηνικών,
Ορυκτών Κοιτασμάτων και Οικοδομικών Υλικών, Διαχείριση Αποβλήτων, Συγκρούσεις
για τη Βιομάζα και τις Χρήσεις Γης, Ορυκτά Καύσιμα και Κλιματική Δικαιοσύνη/Ενέργεια,
Διαχείριση Υδάτων, Υποδομές και Δομημένο Περιβάλλον, Τουρισμός/Αναψυχή,
Συγκρούσεις για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, Συγκρούσεις σχετικά με τη Βιομηχανία
και τις Παροχές Κοινής Ωφελείας.
Η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τους επενδυτές, τις κινητήριες δυνάμεις
που καθορίζουν αυτές τις συμφωνίες και τις επιδράσεις τους, βασικά δεδομένα, τις
πηγές των συγκρούσεων, λεπτομέρειες των έργων, συγκρούσεις και κινητοποιήσεις,
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επιπτώσεις, αποτελέσματα, παραπομπές στη νομοθεσία, ακαδημαϊκές έρευνες, βίντεο και
φωτογραφίες.

SAME World

Βήμα 2ο: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές κατά την περιήγηση στον ψηφιακό

Άτλαντα, εστιάζοντας πρώτα στη δομή του (πώς είναι διαρρυθμισμένος), ποιες είναι οι
επιλογές περιήγησης, τι είδους δεδομένα είναι διαθέσιμα κ.λπ.).
μικρές ομάδες, να επιλέξουν μια περιπτωσιολογική μελέτη για ανάλυση. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν, για παράδειγμα, να περιορίσουν την επιλογή σε μια γεωγραφική περιοχή ή ένα
είδος σύγκρουσης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθήματος, αντί να αφήσουν
τους μαθητές εντελώς ελεύθερους να αποφασίσουν. Προτείνεται ιδιαίτερα ο Χάρτης
«Κλιματικό Χρέος» (“Climate Debt”) κατά την ενασχόληση με τα ζητήματα της κλιματικής
αλλαγής.

Βήμα 4ο: Κάθε μαθητής/ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να

αναλύσει τη μελέτη που επέλεξε, ξεκινώντας από τα διαθέσιμα στοιχεία (περιγραφή της
σύγκρουσης, βασικό γεωγραφικό πλαίσιο, πηγή σύγκρουσης, λεπτομέρειες του έργου και
παράγοντες, σύγκρουση και κινητοποίηση, επιπτώσεις και αποτελέσματα).
Πρέπει να κάνουν τη δική τους έρευνα για να επαληθεύσουν τα δεδομένα και να τα
βελτιώσουν (για παράδειγμα, συγκεντρώνοντας περισσότερες γεωγραφικές ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα), χρησιμοποιώντας και εξερευνώντας αρχικά όλες τις
πηγές και το υλικό που είναι διαθέσιμο στον Άτλαντα για κάθε περίπτωση.

Μαθηματικά

Βήμα 3ο: Οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν στον Άτλαντα και, μεμονωμένα ή σε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Βήμα 5ο: Κάθε μαθητής/ομάδα παρουσιάζει τη μελέτη περίπτωσης στην τάξη. Μπορούν

να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία: Παρουσίαση PowerPoint, Παρουσίαση Prezi, μια
επιστημονική αφίσα, ένα σύντομο βίντεο κ.λπ. Οι παρουσιάσεις χρησιμοποιούνται από
τον εκπαιδευτικό για να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση σχετικά με τα θέματα στην τάξη.

Βήμα 6ο: Ανάλογα με το εργαλείο που επιλέχθηκε για τις παρουσιάσεις της

περιπτωσιολογικής μελέτης, οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύσουν τις μελέτες μέσω
των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (YouTube, ιστοσελίδα Prezi, Facebook, ιστοσελίδα
του σχολείου κ.λπ.). Η μεταξύ των μαθητών ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να
βελτιώσει τις δεξιότητές τους και να αυξήσει την ευαισθητοποίησή τους να είναι ενεργοί
παγκόσμιοι πολίτες, ενώ αυξάνει και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την
Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Η δραστηριότητα έχει ποικίλους παιδαγωγικούς στόχους. Όσον αφορά την εξειδικευμένη
γνώση, η δραστηριότητα μπορεί να φανεί χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς μαθηματικών,
γεωγραφίας και πληροφορικής, καθώς δείχνει πώς κατασκευάζονται οι χάρτες και τι
δυνατότητες προσφέρουν οι νέοι ηλεκτρονικοί, διαδραστικοί χάρτες (σε σχέση με τους
παραδοσιακούς χάρτινους χάρτες).

Από πλευράς περιεχομένου, η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να αναλύσουν και
να κατανοήσουν την έννοια της περιβαλλοντικής αδικίας και να τους ευαισθητοποιεί πάνω
σε αυτά τα θέματα, αυξάνοντας την αίσθηση ευθύνης και την ενεργό συμμετοχή τους στα
κοινά σχετικά με τις καταναλωτικές τους επιλογές και τον τρόπο ζωής τους γενικότερα.
Η δραστηριότητα συμβάλλει στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών:
την αυτονομία και την ικανότητα διαχείρισης μιας εργασίας, την ομαδική εργασία (στην
περίπτωση μικρής ομάδας), την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, τη δημιουργική σκέψη
κ.λπ.

Μαθηματικά

Επιπλέον, υπογραμμίζει τη σημασία της σύνδεσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
για να κατανοήσουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα. Δεδομένου ότι ο
Άτλας υπάρχει μόνο στην αγγλική γλώσσα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους
καθηγητές αγγλικών για τη βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Το παιχνίδι του ψαρέματος

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: μαθηματικά/φυσική: δραστηριότητα παρατήρησης
Θέμα: αειφόρος ανάπτυξη
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: βιολογία, οικονομία, γεωγραφία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: HUMANITAS

Η υπέρμετρη χρήση των φυσικών πόρων είναι μια δραστηριότητα που υπερβαίνει την
φυσική ικανότητά τους να αναγεννηθούν. Με άλλα λόγια, δεν χρησιμοποιούμε μόνο
το φυσικό πλεόνασμα, αλλά εξαντλούμε τον πυρήνα της πηγής. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η θαλάσσια αλιεία. Τα ποσοστά των ειδών που ψαρεύουμε περισσότερο
(τόνος, βακαλάος) είναι σήμερα 90% χαμηλότερα απ’ ό,τι στις αρχές της δεκαετίας του
1900. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι τα πιο επιθυμητά είδη είναι σαρκοφάγα και
έχουν τον ρόλο των αρπακτικών στις ωκεάνιες τροφικές αλυσίδες.
Έτσι μπορεί να υπάρξει υπερπληθυσμός φυτοφάγων ειδών, με αποτέλεσμα την
καταστροφή των οργανισμών στα χαμηλότερα επίπεδα της τροφικής πυραμίδας,
συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών παραγωγών, όπως είναι το πλαγκτόν και τα
φύκη. Στην περίπτωση του κυανόπτερου τόνου, η αειφόρος αλιεία θα απέδιδε ετήσια
αλιεύματα 7.500 τόνων. Αντ’ αυτού, μέχρι και 60.000 τόνοι αλιεύονται κάθε χρόνο. Η
υπερβολική χρήση των φυσικών ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων βρίσκεται
μεταξύ των μεγαλύτερων απειλών για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.

Επιστήμη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: HUMANITAS
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 1
Μεταβείτε στην Ενότητα 5.4
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να φανταστούν τη ζωή τους ως ψαράδες, οι οποίοι
εξαρτώνται αποκλειστικά από το εισόδημα που βγάζουν από την πώληση των ψαριών
τους. Όμως υπάρχουν και άλλες οικογένειες που ζουν κοντά στη λίμνη και που χρειάζονται
τα ψάρια για να επιβιώσουν. Πώς θα ενεργήσουν; Θα συνεργαστούν ή θα ανταγωνιστούν;
Θα εξετάσουν την αειφόρο αλιεία ή θα πιάσουν μέχρι και το τελευταίο ψάρι στη λίμνη;

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Βήμα 1ο: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ψάρια και καλάμια ψαρέματος
α) Οι μαθητές μπορούν να προετοιμάσουν τα ψάρια και τα καλάμια ψαρέματος σε κάποιο
από τα προηγούμενα μαθήματα χειροτεχνίας. Το παιχνίδι θα είναι πιο διασκεδαστικό αν
χρησιμοποιήσουν και καλάμια ψαρέματος, αν δηλαδή το να πιάσουν τα ψάρια απαιτεί
κάποιο βαθμό επιδεξιότητας.
β) Ένας πιο απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε καραμέλες ή
κουμπιά αντί για ψάρια τα οποία οι μαθητές ψαρεύουν ή «ρουφάνε» με ένα καλαμάκι και
τα μεταφέρουν σε ένα μικρό μπολ για την ομάδα τους. Θα είναι μια καλή ιδέα να ελέγξετε
εκ των προτέρων αν τα καλαμάκια είναι αρκετά ισχυρά και οι καραμέλες ή τα κουμπιά
αρκετά ελαφριά. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πιάτο ή ένα μπολ, αντιπροσωπεύουν τη
λίμνη.
γ) Στην απλούστερη δυνατή εκδοχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρά κομμάτια
από χαρτί αντί για ψάρια, τα οποία οι μαθητές θα παίρνουν με το χέρι από έναν κύκλο
που σχηματίσατε στο πάτωμα. (Φωτογραφία με παράδειγμα του διδακτικού υλικού.)
Τοποθετήστε μια λίμνη με 20 ψάρια σε μέρος ορατό και προσβάσιμο για όλους.
Προετοιμάστε το διάγραμμα στον πίνακα ή το καφέ χαρτί (Παράρτημα 1). Κάθε σειρά
αντιπροσωπεύει έναν χρόνο στη ζωή των ψαράδων.

Επιστήμη

Υλικά:
• ένα διάγραμμα με τους γύρους του παιχνιδιού (Συνημμένο 1)
• μια λίμνη (ένα πιάτο ή ένας κύκλος από κορδόνι)
• ψάρια (καραμέλες ή κουμπιά, πλαστικά ψάρια ή κομμάτια χαρτιού), 20 ανά λίμνη
• ένα καλάμι ψαρέματος (ένα καλαμάκι ή ένα χειροποίητο καλάμι με ένα αγκίστρι)
• ένας πίνακας ή ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού με μαρκαδόρους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Βήμα 2ο: ΚΙΝΗΤΡΟ

Σε αυτό το κομμάτι της δραστηριότητας ο σκοπός σας είναι να κάνετε τους μαθητές
να φανταστούν την κατάστασή τους. Περιγράψτε την κατάσταση στους μαθητές: Είστε
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ψαράδες και μοναδική πηγή εισοδήματός σας είναι το ψάρεμα στη λίμνη. Πουλάτε τα
ψάρια και αγοράζετε όλα όσα χρειάζεστε από τα κέρδη. Από τα κέρδη σας πληρώνετε τα
δίδακτρα των παιδιών σας, την ιατρική περίθαλψη κ.λπ. Δύο άλλες οικογένειες ψαράδων
ζουν κοντά στη λίμνη.
Χωρίστε τους μαθητές σε τρεις ομάδες, δώστε τους 1 λεπτό για να βρουν τα ονόματα των
ομάδων/ οικογενειών τους και να τα γράψουν στο διάγραμμα. Αυτή η λεπτομέρεια μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να ταυτιστούν καλύτερα με την ομάδα τους.

SAME World

Όσον αφορά τον στόχο του παιχνιδιού, πείτε τους μόνο: Ο σκοπός σας είναι να τελειώσει το
παιχνίδι με όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια. Μην προσθέσετε τίποτε άλλο σε αυτή τη
δήλωση, διότι αυτό αφήνει χώρο για διάφορες ερμηνείες. Απαντήστε σε ερωτήσεις, όπως
«Πότε τελειώνει το παιχνίδι;» λέγοντας απλά ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο επιτυχές θα
είναι το ψάρεμα τους κ.λπ. Είναι πολύ πιθανό να τελειώσει πριν τους δέκα γύρους.
Εξηγήστε τους κανόνες, ανάμεσά τους και αυτούς της στρογγυλοποίησης. Είναι καλό να
γράψετε τους βασικούς κανόνες στον πίνακα ή να τους κρεμάσετε σε εμφανές σημείο.
• Υπάρχουν μέχρι 20 ψάρια στη λίμνη.
• Το παιχνίδι διαρκεί δέκα γύρους/χρόνια.
• Κάθε μέρα η οικογένεια μπορεί να πιάσει 0-3 ψάρια. Μετά από κάθε γύρο κάθε οικογένεια
γράφει τον αριθμό των ψαριών που ψάρεψε στο διάγραμμα και βάζει τα ψάρια στο μπολ της.
• Κάθε βράδυ τα ψάρια που παρέμειναν στη λίμνη αναπαράγονται και αυξάνονται κατά 25%,
αλλά δεν μπορούν να υπερβούν τα 20.
• Κάθε γύρος διαρκεί μέχρι η κάθε ομάδα να έχει πιάσει όσα ψάρια έχει αποφασίσει.

Επιστήμη

Βήμα 3ο: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (20 λεπτά)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Εάν ο αριθμός των ψαριών δεν διαιρείται με το τέσσερα, τότε ο αριθμός των ψαριών
μετά από κάθε γύρο «στρογγυλοποιείται» στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του τέσσερα.
(Αν, για παράδειγμα, έχουν απομείνει 10 ψάρια, προσθέστε 8/4, δηλαδή 2 ψάρια, στον
επόμενο γύρο. Αν, όμως, έχουν απομείνει 11 ψάρια, προσθέστε 12/4, δηλαδή 3 ψάρια,
στον επόμενο γύρο). Αλλά αν έχουν απομείνει 10, 14 και 18 ψάρια, μπορεί να προκύψουν
διαφωνίες ως προς το ποιο πολλαπλάσιο του τέσσερα να χρησιμοποιήσουν. Οι κανόνες
στρογγυλοποίησης θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια πριν από την έναρξη του
παιχνιδιού.
Παίξτε για όσο διάστημα υπάρχουν ψάρια στη λίμνη. Μην παρεμβαίνετε αν κάποιος
κάνει προσπάθεια να περιορίσει τις περιόδους ψαρέματος σε αρκετούς γύρους ή μην
κατηγορήσετε μια άλλη ομάδα για το συστηματικό ψάρεμα του μέγιστου αριθμού ψαριών
κ.λπ. Αν τα ψάρια εξαντληθούν, ρωτήστε τις οικογένειες: Πώς θα ζήσετε τα επόμενα χρόνια;

Βήμα 4ο: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (15 λεπτά)

Στο κομμάτι του προβληματισμού καλύτερα να θέσετε ανοιχτές ερωτήσεις. Ξεκινήστε
με γενικά θέματα και μετά κάντε τα πιο συγκεκριμένα. Πρώτα δείτε τις εντυπώσεις, στη
συνέχεια προχωρήστε με την περιγραφή του παιχνιδιού και στο τέλος ρωτήστε τι μάθημα
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πήραν οι μαθητές από αυτό. Κάντε ερωτήσεις σχετικές με τους στόχους του μαθήματος.
Καθίστε σε έναν κύκλο και ζητήστε από τους μαθητές να αφήσουν τους ρόλους των
ψαράδων. Πρώτα επιτρέψτε στους μαθητές να διατυπώσουν τις πρώτες εντυπώσεις και
αντιδράσεις. Ρωτήστε τους μαθητές τα εξής: Πώς σας φάνηκε; Μείνατε ικανοποιημένοι; Πώς
είδατε τις άλλες ομάδες;
Αφήστε τους να περιγράψουν τι συνέβη και γιατί. Ρωτήστε τους: Πώς προχώρησε το
παιχνίδι; Πώς συνεργαστήκατε εντός της οικογένειάς σας και πώς ήταν η συνεργασία μεταξύ
των οικογενειών;
Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα για να σας βοηθήσει. Μπορείτε να ζητήσετε από τους
μαθητές να το σχολιάσουν. Παρατηρήστε πώς εξελίχτηκαν οι αριθμοί ψαριών που ψάρεψε
μια συγκεκριμένη ομάδα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια σημεία καμπής; Πώς
πήρατε την απόφαση σχετικά με τον αριθμό ψαριών που θα πιάσετε; Μήπως είχατε κάποια
στρατηγική; Πώς άλλαξε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; Ποιος ήταν ο λόγος για την αλλαγή
του αριθμού των ψαριών που ψαρεύατε; Σε ποιο βαθμό οι αποφάσεις των άλλων οικογενειών
σας επηρέασαν; Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις μεταξύ των οικογενειών; Ποια είναι η γνώμη
σας για το παιχνίδι; Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε; Αφήστε όλες τις ομάδες να εκφράσουν
άποψη για αυτό το ερώτημα. Αν κανείς δεν αναφέρει ότι όλοι χάνουν όταν η λίμνη είναι
άδεια (ή, εναλλακτικά, όλοι κερδίζουν όταν υπάρχουν αρκετά ψάρια για τα επόμενα
χρόνια), τότε μπορείτε να θέσετε το ερώτημα: Πώς καταλάβατε τον σκοπό σας; Υπάρχει
άλλος τρόπος ερμηνείας αυτού που είχατε να κάνετε; Αν κανείς δεν κατανοήσει την ιδέα,
τονίστε ότι στην αρχή του παιχνιδιού δεν είπατε ότι σκοπός τους είναι να έχουν τον μέγιστο
αριθμό ψαριών για τους εαυτούς τους. Θα μπορούσε επίσης να γίνει κατανοητό ότι η
αποστολή τους είναι η κατοχή του μέγιστου αριθμού ψαριών συνολικά. Με άλλα λόγια,
εκείνων που ψαρεύονται συν αυτών που βρίσκονται στη λίμνη. Ο σκοπός θα μπορούσε
επίσης να ερμηνευθεί κατά τρόπο που προστατεύει τα υπάρχοντά τους και ταυτόχρονα
διατηρεί τον μέγιστο αριθμό ψαριών για την επόμενη σεζόν, αφού οι ζωές των ψαράδων
δεν τελειώνουν μετά από δέκα χρόνια. Θα ήταν ιδανικό αν οι μαθητές έκαναν αυτές τις
παρατηρήσεις μόνοι τους.

Επιστήμη

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Τι θα άλλαζες αν έπαιζες ξανά και το διάγραμμα συνεχιζόταν για 100 γύρους; Θα ήταν δυνατόν
να συμφωνήσετε κάποιους κανόνες, ποσοστά για την ποσότητα ψαριών που μπορεί να πιάσει
κανείς κάθε χρόνο; Θα τους τηρούσατε; Υπό ποιες συνθήκες; Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός
ψαριών που θα μπορούσατε να πιάσετε και που τους επιτρέπει να αναγεννηθούν; Για να
επιτραπεί η μέγιστη δυνατή αύξηση των 4 ψαριών το δεύτερο έτος, θα ήταν αναγκαίο να
πιάσουν μόνο πέντε ψάρια συνολικά κατά το πρώτο έτος (το 15 στρογγυλοποιείται στο
16, το 25% του οποίου είναι το 4). Δηλαδή, δύο οικογένειες θα είναι σε θέση να πιάσουν
δύο ψάρια και μια οικογένεια ένα μόνο ψάρι. Κατά το επόμενο έτος θα ήταν αναγκαίο να
πιάσουν μόνο τέσσερα (ο πληθυσμός θα αυξηθεί σε 19) ή ακόμα και τρία, τα οποία στη
συνέχεια θα είχαν ως αποτέλεσμα τα είκοσι ψάρια.
Τι ομοιότητα βλέπετε μεταξύ του παιχνιδιού και τον πραγματικό κόσμο; Μήπως το παιχνίδι σας θυμίζει
κάποια εμπειρία από τη δική ζωή σας; Μπορείτε να βρείτε άλλες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να
εφαρμοστεί; Με ποιον τρόπο αυτό το μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Θα
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ήσασταν σε θέση να γνωρίζετε τον πραγματικό αριθμό των ψαριών στη λίμνη;
Τέλος, ρωτήστε κάθε μαθητή το πιο σημαντικό: Τι έμαθα από αυτή την εμπειρία; Αν ο
χρόνος είναι λίγος, μπορούν να γράψουν τις ιδέες τους σε ένα χαρτάκι. Βάλτε τουλάχιστον
τρεις μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους.

SAME World

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Εναλλακτική: αν παίζετε το παιχνίδι με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, μπορούν να
χωριστούν σε διάφορες υπο-ομάδες και το παιχνίδι να παιχτεί με πολλές λίμνες, έτσι σε
κάθε λίμνη θα υπάρχουν τρεις οικογένειες ή τρία άτομα. Οι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι,
μόνο που οι μαθητές τώρα κάνουν το διάγραμμα μόνοι τους. Ρωτήστε τις ομάδες που
τερματίζουν πρώτες: Τι θα κάνετε τώρα; Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα σκεφτούν
να ενταχθούν σε άλλη ομάδα που έχει ακόμη ψάρια να πιάσει ή θα προσπαθήσουν να
κλέψουν ψάρια τη νύχτα κ.λπ. Μην παρεμβαίνετε, απλά έχετε αυτή την εξέλιξη υπόψη
κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές πτυχές αυτής της δραστηριότητας;
• Οι μαθητές θα αξιολογήσουν κριτικά την επιλογή συμπεριφοράς με βάση τη συνεργασία
ή τον ανταγωνισμό.
• Οι μαθητές θα βιώσουν μια διαδικασία χρήσης (και πιθανότατα κατάχρησης) των
κοινόχρηστων πόρων.
• Οι μαθητές θα αναφέρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία σε
σχέση με το άτομο ή την κοινωνία. Οι βασικοί παράγοντες βρίσκονται στην ενότητα
«αναστοχασμός». Η ομάδα θα βρει σίγουρα κι άλλους παράγοντες.

Επιστήμη

Πηγή: Το παιχνίδι είναι προσαρμογή του παιχνιδιού για υπολογιστή του Clouds Institute που
λέγεται Fish Game

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Επιστήμη

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Ράλι στα σούπερ μάρκετ

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: ράλι (αγώνας)
Θέμα: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 2 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, φυσική, οικονομικά, ηθική
Σχεδιασμός δραστηριότητας: arche noVa e.V.

Η παγκοσμιοποίηση και οι οικονομίες που μεγεθύνονται αυξάνουν τη ζήτηση για πόρους,
ενέργεια και γη. Ωστόσο, οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι: η κλιματική αλλαγή και η
υφαρπαγή της γης απειλούν την επιβίωση πολλών ανθρώπων. Η αύξηση στην οικονομία
υπόσχονται πλούτο. Τι σημαίνει πλούτος στο πλαίσιο μιας καλής ζωής; Η κατανάλωση είναι
ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. Νέα προϊόντα μπαίνουν
στην αγορά σε καθημερινή βάση και, την ίδια στιγμή, ο κύκλος ζωής των προϊόντων
μειώνεται όλο και περισσότερο. Χρειαζόμαστε πραγματικά όλα αυτά τα προϊόντα;

Επιστήμη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 3
Μεταβείτε στην Ενότητα 4
Μεταβείτε στην Ενότητα 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές πηγαίνουν σε ένα ή περισσότερα σούπερ μάρκετ και διερευνούν τα προϊόντα.
Με ειδικές δραστηριότητες τους δίνεται το κίνητρο να κοιτάξουν πιο προσεκτικά αυτά
που βλέπουν και να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Βήμα 1ο: Ετοιμάζονται αντίγραφα του ερωτηματολογίου (βλ Πιθανές ερωτήσεις/
ασκήσεις) για κάθε ομάδα.
Βήμα 2ο: Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες περίπου 4 μαθητών ανά ομάδα. Η εργασία

είναι να πάνε στο σούπερ μάρκετ κοντά στο σχολείο και να διερευνήσουν τα προϊόντα
του. Προηγουμένως, κάθε ομάδα λαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο, που περιέχει αρκετές
ερωτήσεις και ασκήσεις.

Βήμα 3ο: Μετά από περίπου μία ώρα (ανάλογα με την απόσταση μεταξύ σχολείου και
σούπερ μάρκετ) οι μαθητές επιστρέφουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και τα
όσα ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια εξερεύνησής τους.

Πιθανές ερωτήσεις/ασκήσεις:
• Πόσα και τι είδους προϊόντα δίκαιου εμπορίου μπορείτε να βρείτε;
• Ποια και πόσα βιολογικά προϊόντα μπορείτε να βρείτε;
• Βρείτε τρία τοπικά προϊόντα.
• Βρείτε το προϊόν με την μεγαλύτερη διαδρομή μεταφοράς.
• Βρείτε το προϊόν με την μεγαλύτερη και με τη μικρότερη πλαστική συσκευασία.
• Βρείτε το τρόφιμο με τα περισσότερα και τα λιγότερα συστατικά.
• Βρείτε το πιο ακριβό και το φθηνότερο προϊόν.
• Από ποια χώρα προέρχονται κυρίως τα ρούχα;
• Από ποια χώρα προέρχονται κυρίως τα λαχανικά;
• Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο σούπερ μάρκετ με την
εργασία τους;
• Πού βάζει τα «σκουπίδια» του το σούπερ μάρκετ; Πόσα είναι ημερησίως; Είναι δυνατή
η πρόσβαση στον κάδο απορριμμάτων; Αν ναι, τι μπορείτε να βρείτε εκεί; Το σούπερ
μάρκετ δίνει περισσεύματα/«σκουπίδια» σε κοινωνικά έργα;
• Πόσα προϊόντα προσφέρει το σούπερ μάρκετ;

Επιστήμη

Βήμα 4ο: Ο εκπαιδευτικός συντονίζει την τελική συζήτηση ως έναν προβληματισμό
πάνω στην καταναλωτική συνείδηση: Τι σας προκάλεσε έκπληξη; Πηγαίνετε μόνοι σας για
ψώνια; Είχατε εξετάσει ποτέ τα προϊόντα με αυτόν τον τρόπο; Κ.λπ. Η τελική συζήτηση
μπορεί να θίξει πολλά θέματα και μπορεί να συνδεθεί με τα προγράμματα του σχολείου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές πτυχές αυτής της δραστηριότητας;

Επιστήμη

Η δραστηριότητα απαιτεί έντονη δράση από τους μαθητές. Αφορά όλους τους μαθητές
και τους δίνει την ευκαιρία να ερευνήσουν μόνοι τους. Το περιεχόμενο, το οποίο
προηγουμένως ήταν θέμα συζητήσεων στην αίθουσα, τώρα γίνεται ένα πολύ προσωπικό
θέμα. Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες διερεύνησης με έναν διασκεδαστικό τρόπο
και αντιμετωπίζουν την πρόκληση να εξηγήσουν, για παράδειγμα, την έννοια του «δίκαιου
εμπορίου» σε ενήλικους που εργάζονται εκεί.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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100% βαμβάκι

14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: μάθημα βασισμένο σε ντοκιμαντέρ
Θέμα: καλλιέργεια και παραγωγή, φυτοφάρμακα, περιβαλλοντική αδικία
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: βιολογία, χημεία, κοινωνική αγωγή, οικονομικά,
επαγγελματική εμπειρία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: HUMANITAS

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου θα μπορούσε κανείς να ξαφνιάσει τους μαθητές με αυτή
την απλή εντολή: παρακαλώ βγάλτε όλα σας τα ρούχα που είναι φτιαγμένα από βαμβάκι.
Δεν θα ήταν περίεργο; Αυτή η ταινία αποτελεί μια τέλεια εισαγωγή στη συζήτηση για
την παραγωγή βαμβακιού και τις τεράστιες οικολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της σε όλο τον κόσμο. Το βαμβάκι καλλιεργείται σε θερμά κλίματα και το
μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού προέρχεται από την Κίνα, την
Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πακιστάν, τη Βραζιλία και το Ουζμπεκιστάν. Ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή βαμβακιού είναι η βαριά
χρήση χημικών ουσιών, κυρίως ουσιών που προστατεύουν τα φυτά από διάφορα έντομα.
Αυτές οι χημικές ουσίες είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για
το περιβάλλον.
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και άλλες χημικές ουσίες κατά την επεξεργασία. Όλα
αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων. Από τις φυτείες
παραγωγής μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή στην Ευρώπη, τα έξοδα μεταφοράς είναι
πολύ υψηλά, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού και το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα είναι
τεράστιο. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει ένα βαμβακερό μπλουζάκι σε
πολύ χαμηλή τιμή. Σκέφτεται όμως τον αγρότη στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο ή την Ινδία
που δυσκολεύεται να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο και δεν έχει επαρκή υγειονομική
περίθαλψη και στέγαση, για να μπορεί και αυτός να αγοράσει φθηνά ένα μπλουζάκι;

Επιστήμη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 3
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ για έναν αγρότη που καλλιεργεί βαμβάκι, οι μαθητές θα
μάθουν για την καλλιέργεια και την παραγωγή βαμβακιού, τις απειλές των φυτοφαρμάκων
και τον φαύλο κύκλο των χρεών. Η συζήτηση για την ταινία μπορεί να προκαλέσει διάλογο
σχετικά με τις ευθύνες που έχουμε ως καταναλωτές και την επιρροή που ασκούμε στην
παγκόσμια αγορά της βιομηχανίας ενδυμάτων.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Βήμα 1ο: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

Μιλήστε για την ταινία στους μαθητές: πρόκειται να μάθουν περισσότερα για την
καλλιέργεια και την επεξεργασία του βαμβακιού. Δημιουργός του ντοκιμαντέρ είναι η
Γερμανίδα σκηνοθέτης Inge Altemeier, η οποία σε πολλές της ταινίες ασχολείται με θέματα
σχετικά με την οικονομική παγκοσμιοποίηση. Η μαγνητοσκόπηση έγινε στην Ινδία και τη
Γερμανία το 2003.
Ενημερώστε τους μαθητές ότι θα διακόπτετε την ταινία σε διάφορα σημεία και όλοι μαζί
θα μαντεύετε τη συνέχεια. Οι επόμενες σκηνές μπορεί είτε να συζητούνται ή οι μαθητές
να καταγράφουν τις εικασίες τους. Το τελευταίο είναι πιο γρήγορο, αλλά θα πρέπει να γίνει
μια αξιολόγηση στα δύο τρίτα περίπου του ντοκιμαντέρ. (Ήταν σωστές οι προβλέψεις σας;
Τι δεν μαντέψατε σωστά; Εάν τα μαντέψατε όλα σωστά, τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό;
Θεωρείτε πως πρόκειται για γνωστό θέμα;) Θέστε τα ερωτήματα αυτά ταυτόχρονα με την
ΠΕΡΙΛΗΨΗ (δείτε παρακάτω).

Επιστήμη

Υλικά:
• προβολέας
• οθόνη προβολής
• πίνακας ή χαρτοπίνακας
• κιμωλίες ή μαρκαδόροι
• χαρτάκια post-it (3 ανά μαθητή)
• το ντοκιμαντέρ «100% βαμβάκι» διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Βήμα 2ο: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

Κάντε παύση της ταινίας μετά από τις ακόλουθες φράσεις:
«Πέρυσι, τα δύο τρίτα της συγκομιδής καταστράφηκαν από σκουλήκια»
["Last year, two thirds of the harvest were destroyed by worms"] (χρόνος: 00:02:35:06)
Ρωτήστε τους μαθητές: Τι νομίζετε ότι θα κάνει ο Anand;
«Τα σκουλήκια συνήθισαν το δηλητήριο και επέζησαν»
["The worms became used to the poison and they survived"] (χρόνος: 00:02:44:14)
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Ρωτήστε τους μαθητές: Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Anand; Τι θα μπορούσε να φανεί
αποτελεσματικό;

SAME World

«Οι προμηθευτές του είναι ικανοποιημένοι για την προμήθεια που κερδίζουν από την
Bayer»
["His suppliers are happy for the fat commission they earn from Bayer"] (χρόνος:
00:12:04:11)
Ρωτήστε τους μαθητές: Τι συνέβη στην πραγματικότητα; (Ο Anand αγόρασε ένα ακόμα
πιο ισχυρό φυτοφάρμακο και έτσι έπεσε ακόμα πιο βαθιά στο χρέος). Τι περιμένετε να γίνει
μετά; Θα αποδώσει η επένδυση;
«Κι έτσι οι γυναίκες διαλέγουν τις μπάλες βαμβακιού - δηλητήριο για την Ευρώπη» ["And
so the women pick the cotton balls - poison for Europe"] (χρόνος: 00:14:26:16)
Ρωτήστε τους: Πού ταξιδεύει ο Anand;

«Βγάζει μόνο 20 ευρώ» ["He pockets only 20 euros]
«Αυτό είναι το αποτέλεσμα έξι μηνών σκληρής δουλειάς στα χωράφια» [This is the result
of six months of hard work in the fields"] (χρόνος: 00:17:31:00)
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Κάντε αυτές τις ερωτήσεις:
Πόσο έκανε ένα μπουκάλι με φυτοφάρμακο; Πόσα κερδίζει ο Anand από το βαμβάκι που
παράγει; Ήταν όλο το βαμβάκι που είχε μαζέψει; Η επένδυση στο φυτοφάρμακο απέδωσε
σε σχέση με τα παράσιτα; Απέδωσε οικονομικά; Πώς εκτιμάτε τη μελλοντική κατάσταση του
Anand; Τι θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωσή του; Τι θα μπορούσε να την κάνει ακόμα
χειρότερα; Τι καταλαβαίνετε με τον όρο «φαύλος κύκλος φυτοφαρμάκων και υπερχρέωση»;

Επιστήμη

«Υπάρχουν πολλοί ακόμα αγρότες σαν αυτόν» ["There are many more farmers like him"]
(χρόνος: 00:15:06:14)
Ρωτήστε το εξής: Πόσο επιτυχής νομίζετε ότι θα είναι;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μπορείτε να κάνετε μια γραφική αναπαράσταση αυτού του φαινομένου; (Οι μαθητές μπορούν
να σχεδιάσουν σε ένα τετράδιο ή μαζί στον πίνακα. Ανάλογα με το πόσος χρόνος έχει
απομείνει, μπορείτε επίσης να παραλείψετε τον φαύλο κύκλο. Για να παρακολουθήσετε
το ντοκιμαντέρ μέχρι το τέλος και να συνοψίσετε τα υπόλοιπα ζητήματα θα χρειαστούν
τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν προκύψει συζήτηση μετά από αυτό το σημείο, μπορείτε να
σταματήσετε την προβολή εδώ).
Πείτε στους μαθητές ότι από αυτό το σημείο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε
την ταινία μέχρι το τέλος. Στο δεύτερο μέρος της ταινίας εμφανίζονται επίσης πολλοί
εκπρόσωποι της μόδας. Ζητήστε από τους μαθητές να σημειώσουν τις σκέψεις τους κατά
τη διάρκεια της προβολής και να γράψουν ερωτήσεις που θα έθεταν σε αυτούς τους
εκπροσώπους ή τους δημιουργούς της ταινίας.
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SAME World

Αφού τελειώσει η ταινία, δώστε χρόνο για να πουν οι μαθητές τις πρώτες τους εντυπώσεις:
Πώς σας φάνηκε; Έχετε δει κάποιο παρόμοιο ντοκιμαντέρ; Ποιος έχει το βασικό πρόβλημα;
Δώστε σε κάθε μαθητή τρία χαρτάκια post-it και ζητήστε τους να γράψουν τις ερωτήσεις
τους προς: 1) έναν εκπρόσωπο της H&M, 2) έναν εκπρόσωπο της ΟΤΤΟ και, 3) τους
δημιουργούς της ταινίας.
Δώστε στους μαθητές 3-5 λεπτά για να τα καταγράψουν και στη συνέχεια ζητήστε τους να
κολλήσουν τα χαρτιά τους κάτω από την αντίστοιχη ετικέτα στον πίνακα ή τον χαρτοπίνακα
(φτιάξτε τρεις αρκετά μεγάλες ετικέτες με τίτλο H&M, OTTO, δημιουργοί της ταινίας).
Οι μαθητές εξετάζουν τις ερωτήσεις που προτείνονται από άλλους και τις σχολιάζουν.
Δώστε σημασία σε επαναλαμβανόμενες ή μοναδικές ερωτήσεις - εάν ο συντάκτης τους το
επιθυμεί, μπορεί να κάνει περαιτέρω σχόλια.
Αν μείνει χρόνος, μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές αν έχουν δει οργανικό βαμβάκι στα
καταστήματα και πόσο κοστίζουν αυτά τα ρούχα.

Οι μαθητές αποκτούν μια ιδέα της καλλιέργειας βαμβακιού.
Οι μαθητές παρατηρούν και προβλέπουν τη μοίρα ενός αγρότη που βρίσκεται
παγιδευμένος σε έναν φαύλο κύκλο υπερχρέωσης. Έτσι είναι σε θέση να περιγράψουν και
να εξηγήσουν το φαινόμενο.
Η δραστηριότητα προωθεί την κριτική σκέψη και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις
περιβαλλοντικές αδικίες που ο τρόπος ζωής μας προκαλεί σε άλλα μέρη του κόσμου.

Επιστήμη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
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Το παιχνίδι του κόσμου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: παιχνίδι χαρτογράφησης
Θέμα: κατανομή του παγκόσμιου πλούτου, παγκόσμια δικαιοσύνη
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, ιστορία, κοινωνιολογία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: HUMANITAS et al., Copyright: Welthaus Diözese GrazSeckau 2007

Μοιραζόμαστε έναν πλανήτη, αλλά ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους σύμφωνα με την
κατανομή του παγκόσμιου πλούτου. Η μεγάλη πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού ζει
κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας, αν λάβουμε υπόψη τα κριτήρια της Παγκόσμιας
Τράπεζας (ένα δολάριο ανά άτομο την ημέρα). Η Φτώχεια αποτελεί παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού οι φτωχοί άνθρωποι δεν είναι σε θέση να ζουν με
αξιοπρέπεια. Δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, ενέργεια και τρόφιμα.
Η αλήθεια είναι ότι το χάσμα μεταξύ των φτωχών και του μικρού ποσοστού πλουσίων, οι
οποίοι έχουν στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου, αυξάνεται
κάθε χρόνο. Το εργαστήριο είναι ένας διαδραστικός τρόπος για να ασχοληθούμε με τις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι μαθητές μπορούν να πάρουν γρήγορα μια ιδέα
της κατανομής του παγκόσμιου πλούτου σύμφωνα με τον παγκόσμιο πληθυσμό και το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ).
Οι ανισότητες μεταξύ χωρών και ηπείρων είναι προφανείς και φανερώνουν τον διπολισμό
του πλανήτη μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να εστιάσουμε στους λόγους, τις ρίζες
και τις συνέπειες αυτών των ανισοτήτων και να συγκρίνουμε τον Δείκτη Ανθρώπινης
Ανάπτυξης - ΔΑΑ των διαφόρων χωρών.

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 2
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Μια Δραστηριότητα Γνωριμίας και ένα Παιχνίδι Εκτίμησης για την Παγκοσμιοποίηση και τη
Δικαιοσύνη. Είναι γνωστό ότι οι τεράστιοι αριθμοί είναι πολύ δύσκολο να απεικονιστούν.
Το προτεινόμενο «Παιχνίδι του Κόσμου» σας επιτρέπει να δείτε την κατανομή του
παγκόσμιου πληθυσμού σε διαφορετικές ηπείρους και περιοχές, καθώς και την κατανομή
του παγκόσμιου εισοδήματος με έναν απλουστευμένο, πλην όμως πολύ πρακτικό τρόπο.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Υλικά:
• 1 πανί «Παγκόσμιος Χάρτης»*
• 100 κώνοι (=100% του παγκόσμιου πληθυσμού)
• 100 μάρκες (=100% του παγκόσμιου εισοδήματος - ΑΕΠ)
Οδηγίες (πίνακας δεδομένων) και υποστηρικτικές πληροφορίες (Γλωσσάρι) για τους
εκπαιδευτικούς
* Το πανί Παγκόσμιος Χάρτης φτιάχτηκε από καλλιτέχνες, με χρήση ανακυκλωμένων παλιών
υφασμάτων (επικοινωνήστε με τη HUMANITAS για περισσότερες πληροφορίες)

Πώς να παίξετε το παιχνίδι: Αρχικά, ο αρχηγός του παιχνιδιού (ο εκπαιδευτικός/δάσκαλος)
μοιράζει τους κώνους στους παίκτες (είτε σε μεμονωμένους παίκτες είτε σε μια ομάδα).
Μοιράζει 100 κώνους (που αντιπροσωπεύουν το 100% του παγκόσμιου πληθυσμού) οι
οποίοι θα τοποθετηθούν σε διαφορετικές ηπείρους. Στη συνέχεια, μοιράζονται οι 100
μάρκες που συμβολίζουν το 100% του παγκόσμιου εισοδήματος. Μετά από κάθε βήμα
είναι καθήκον του αρχηγού του παιχνιδιού να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τα στοιχεία
που δίνονται στον πίνακα. Δείτε τα Βήματα 3 και 4, όπου περιγράφονται ο τρόπος διανομής
και οι ερωτήσεις σχετικά με τον παγκόσμιο πληθυσμό και παγκόσμιο πλούτο.
Μια ιδέα: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα παλιά κουμπιά για μάρκες και για
ανθρώπους πιόνια από παιχνίδια, όπως ο Γκρινιάρης ή ίσως ακόμη και παλιά τουβλάκια
Lego.

Δημιουργικότητα

Βήμα 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Βήμα 2ο: ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ

Ο αρχηγός του παιχνιδιού ρωτά τους παίκτες αν ο παγκόσμιος χάρτης τους εκπλήσσει για
κάποιον λόγο. Συνήθως είναι οι ασυνήθιστες αναλογίες των ηπείρων στο νότιο ημισφαίριο
(π.χ. Αφρική), αυτό που προσελκύει τη μεγαλύτερη προσοχή. Τότε ο αρχηγός επισημαίνει
ότι οι ήπειροι στον χάρτη δεν εμφανίζονται, όπως συνήθως στους χάρτες, αλλά σύμφωνα
με τις πραγματικές διαστάσεις τους, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη Προβολή GallPeters. Οι χώρες που ανήκουν στην Ομάδα των Οκτώ (G8) παρουσιάζονται σύμφωνα
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Προβολή Gall-Peters (πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Gall%E2%80%93Peters_projection)

με την πολιτική και οικονομική τους σημασία (μάθετε περισσότερα στις Υποστηρικτικές
Πληροφορίες). Μπορείτε επίσης να συζητήσετε για την Ομάδα των 20 με τους μαθητές.

Τώρα είναι η σειρά των παικτών να εκτιμήσουν το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού
που ζει σε κάθε ήπειρο και την ανάλογη διανομή των 100 κώνων στον παγκόσμιο χάρτη.
Για να αποφύγετε το λάθος μέτρημα και να μπορείτε να υπολογίσετε τους κώνους που θα
μοιράσετε, οι κώνοι πρέπει να διατηρούνται σε ομάδες των δέκα και των πέντε.
Αφού έχουν τοποθετηθεί όλοι οι κώνοι στον παγκόσμιο χάρτη, ο αρχηγός μαζί με τους
παίκτες συγκρίνει τα αποτελέσματα με τα στοιχεία που δίνονται στον πίνακα. Καλό θα
είναι να γράψετε τα αποτελέσματα, καθώς και τις αντίστοιχες σωστές απαντήσεις σε ένα
μεγάλο φύλλο χαρτί. Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους του παιχνιδιού, θα μπορούσατε
να συζητήσετε διάφορα ερωτήματα, όπως «Τι νομίζετε ότι επηρεάζει την εκτίμησή μας για
την κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού;» ή «Τι εικόνες, συμφέροντα και φόβοι νομίζετε
ότι κρύβονται από πίσω;».

Δημιουργικότητα

Βήμα 3ο: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Βήμα 4ο: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η κατανομή του παγκόσμιου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τις 100 μάρκες.
Στη συνέχεια, ο αρχηγός του παιχνιδιού και οι παίκτες ελέγχουν πάλι τις υποθέσεις τους,
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που δίνονται στον πίνακα.
Για να μην δημιουργείται ανησυχία και θόρυβος όταν εργάζεστε με μεγάλες ομάδες
μαθητών, συνήθως είναι αποτελεσματικό να επιλέξετε μερικούς μαθητές και να τους
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Κώνοι και μάρκες στον χάρτη (Πηγή: HUMANITAS, 2014)

Το Παιχνίδι του Κόσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για την
ενασχόληση με μια ποικιλία θεμάτων, όπως το εμπόριο ειδών καθημερινής χρήσης, π.χ. οι
μπανάνες, το ρύζι, το κακάο ή το βαμβάκι. Εάν ο χρόνος το επιτρέπει, το παιχνίδι μπορεί να
επεκταθεί κάνοντας τους παίκτες να προσπαθήσουν να μοιράσουν τους κώνους έτσι που
να εκπροσωπούν την παγκόσμια διανομή πετρελαίου, τις εκπομπές CO2 και την εισαγωγή/
εξαγωγή παιχνιδιών. Δείτε τους παρακάτω πίνακες δεδομένων:

Δημιουργικότητα

θέσετε υπεύθυνους για να μοιράσουν τις μάρκες.
Στο τέλος του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικό να μιλήσετε για τις ιδέες που προκύπτουν
από το παιχνίδι και την επίδραση του παιχνιδιού σε κάθε παίκτη.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Οι παίκτες και ο αρχηγός αναπτύσσουν μαζί μια εικόνα του πλανήτη μας, που δείχνει
την κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού και την άνιση κατανομή του πλούτου και
των αγαθών, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει τις καταχρηστικές οικονομικές διεργασίες
και την εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού της γης. Το παιχνίδι έχει επίσης
την πρόθεση να κινήσει το ενδιαφέρον για τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τοπικών και
παγκόσμιων εξελίξεων. Ένας άλλος στόχος του παιχνιδιού είναι να καταλήξουμε σε κοινές
λύσεις μέσα από τη συζήτηση και το ζύγισμα όλων των επιχειρημάτων και αιτιολογήσεων
(Κοινωνική μάθηση).
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Παίκτες που υπολογίζουν την κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού (Πηγή: HUMANITAS, 2014)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα δεδομένα (2014)
(Προσοχή για τον εκπαιδευτικό: τα δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται και να
υπολογίζονται ξανά πριν από κάθε εργαστήριο, καθώς αλλάζουν συνεχώς)

Πληθυσμός

Πληθυσμός
(%)

Κώνοι

Εισόδημα
(Δισ. $)

Εισόδημα (%)

Νομίσματα

742.452.000

10,36

10

20.124,42

27,72

28

4.298.732.000

60,02

60

24.812,79

34,18

34

Ρωσία

142.843.000

1,99

2

1.963,01

2,70

3

Αυστραλία
& Ωκεανία

38.304.000

0,53

1

1.724,53

2,37

2

Λατινική
Αμερική &
Καραϊβική

551.177.000

7,69

9

5.663,87

7,80

8

1.110.635.000

15,51

15

1.952,48

2,69

3

Ευρώπη με
Ρωσία
Ασία χωρίς τη
Ρωσία

Αφρική
Βόρεια Αμερική
Σύνολο

335.361.000

4,68

5

18.312,46

25,22

25

7.162.119.000

100,00

100

72.590,54

100,00

100

Πηγή: Διάγραμμα Παγκόσμιου Πληθυσμού Ηνωμένων Εθνών

Δημιουργικότητα

Παγκόσμιος πληθυσμός
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Πληθυσμός
Ευρώπη με Ρωσία

Πληθυσμός
CO2 Εκπομπές
Κώνοι
SAME
World
(%)
(MtCO2)

Εκπομπές (%)

Κώνοι

742.452.000

10,36

10

5.862

17,2

17

4.298.732.000

60,02

60

19.039

55,8

56

Ρωσία

142.843.000

1,99

2

1.812

5,3

5

Αυστραλία &
Ωκεανία

38.304.000

0,53

1

382

1,1

1

Λατινική Αμερική
& Καραϊβική

551.177.000

7,69

9

1.865

5,5

6

1.110.635.000

15,51

15

1.207

3,5

3

Ασία χωρίς τη
Ρωσία

Αφρική
Βόρεια Αμερική
Συνολικές

335.361.000

4,68

5

5.737

16,8

17

7.162.119.000

100,00

100

34.092

100,00

100

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκπομπές CO2

Πηγή: Global Carbon Atlas (http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions)

Ευρώπη με

Πληθυσμός

Πληθυσμός
(%)

Κώνοι

Παροχή
πετρελαίου
(σε εκατ. ρεάλ
Βραζιλίας)

Παροχή (%)

Κώνοι

742.452.000

10,36

10

131.440

8,8

9

4.298.732.000

60,02

60

845.702

56,7

57

Ευρασία
Ασία χωρίς τη
Ρωσία
Ρωσία

142.843.000

1,99

2

80.000

5,4

5

Αυστραλία &
Ωκεανία

38.304.000

0,53

1

5.262

0,3

0

Λατινική Αμερική &
Καραϊβική

551.177.000

7,69

9

342.235

23

23

1.110.635.000

15,51

15

127.561

8,5

8

335361000

4,68

5

40.681

2,7

3

7.162.119.000

100,00

100

1.492.880

100,00

100

Αφρική
Βόρεια Αμερική
Συνολικές

Δημιουργικότητα

Παροχή πετρελαίου

Πηγή: ΟΠΕΚ, Λήψη Δεδομένων, Πίνακας 3.1 (Δεδομένα πετρελαίου)
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Το τροπικό δάσος και εγώ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

9+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: έρευνα και δημιουργία αφισών
Θέμα: Περιβαλλοντική δικαιοσύνη, κατανάλωση κρέατος, τροπικό δάσος, καταπάτηση
Ηλικία: 9+
Διάρκεια: 2-3 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, φυσική, ηθική, οικονομία,
πολιτική
Σχεδιασμός δραστηριότητας: arche noVa e.V.

Δεδομένου ότι η οικονομία μας βασίζεται στην αύξηση, πρέπει να αυξάνεται διαρκώς και η
κατανάλωση. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση είναι ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς
οικονομικής μεγέθυνσης. Όσον αφορά την κατανάλωση τροφίμων, τα διατροφικά μας
προϊόντα πρέπει να είναι φθηνά και άφθονα. Η βιομηχανική γεωργία και κτηνοτροφία
καλύπτει την ανάγκη αυτή. Ως συνέπεια της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για κρέας,
σε πολλά μέρη του κόσμου καταστρέφονται τροπικά δάση ώστε να φυτευτεί σόγια που
προορίζεται για ζωοτροφή.
Αυτή η τακτική δεν καταστρέφει μόνο πολύτιμα οικοσυστήματα, αλλά οδηγεί και στον
διωγμό των ανθρώπων που ζουν στο τροπικό δάσος, κυρίως από μεγάλες διεθνείς εταιρείες
που χρειάζονται εκτάσεις για να καλλιεργήσουν σόγια. Η γη των μικρών γεωργών και των
αυτοχθόνων πληθυσμών όχι μόνο υφαρπάζεται από αυτούς, αλλά συχνά ρυπαίνονται
και οι εκτάσεις από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για μονοκαλλιέργειες,
καθιστώντας αδύνατη τη διαβίωση των ντόπιων στα μέρη αυτά.

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 4
Μεταβείτε στην Ενότητα 8
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, οι μαθητές ερευνούν τη σχέση μεταξύ της αποψίλωσης
του τροπικού δάσους και των καταναλωτικών τους συνηθειών. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σε αφίσες. Στο τελικό στάδιο κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της
στην υπόλοιπη τάξη.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Μαθητές ηλικίας 9-12
Βήμα 1ο: Ο δάσκαλος χωρίζει την τάξη σε μικρές ομάδες και δίνει σε κάθε ομάδα ένα

Δημιουργικότητα

Φωτογραφία: HUMANITAS – εργαστήριο που υλοποιήθηκε στη Σλοβενία

αντίγραφο του κειμένου και των εργασιών.

Βήμα 2ο: Οι ομάδες διαβάζουν το κείμενο και απαντούν στις ερωτήσεις, κρατώντας

σημειώσεις σε ένα ξεχωριστό χαρτί.

Βήμα 3ο: Δημιουργικά, κάθε ομάδα φτιάχνει μια αφίσα, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες

που πήραν από το κείμενο και τις ερωτήσεις που απάντησαν. Μπορούν να ζωγραφίσουν,
να χρησιμοποιήσουν χαρτόνι, χρωματιστά χαρτιά και μολύβια. Ο δάσκαλος θα δώσει
στις μικρές ομάδες τυπωμένες εικόνες ενός φυτού ελαιοφοίνικα και ενός φυτού σόγιας ή
εικόνες από φυτείες ελαιοφοίνικα και σόγιας. Ο δάσκαλος θα πρέπει επίσης να έχει έναν
παγκόσμιο χάρτη ώστε οι μαθητές να μπορούν να εντοπίσουν τις σχετικές χώρες.
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Βήμα 4ο: Οι μικρές ομάδες παρουσιάζουν τις αφίσες τους στην υπόλοιπη τάξη. Ο

SAME World

δάσκαλος στη συνέχεια θα συντονίσει μια τελική συζήτηση για τη δυνατότητα αλλαγής
των επιμέρους μοτίβων κατανάλωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κείμενο:
Στο σούπερ μάρκετ μπορείτε να αγοράσετε πολλά διαφορετικά είδη κρέατος, για
παράδειγμα, χοιρινό, βοδινό ή κοτόπουλο. Καθώς αρέσει σε πολλούς ανθρώπους στον
κόσμο να τρώνε κρέας, το κρέας που αγοράζετε στο σούπερ μάρκετ προέρχεται κυρίως
από την εντατική μαζική κτηνοτροφία. Τι σημαίνει αυτό; Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο
μέρος της βιομηχανικής παραγωγής κρέατος δεν προέρχεται από ζώα της φάρμας που
ζουν σε μικρές ομάδες και περιπλανώνται μέσα σε καταπράσινα λιβάδια, αλλά πιθανότατα
από ζώα που στριμώχνονται μαζί με εκατοντάδες άλλα μέσα σε μεγάλους αχυρώνες.

Ερωτήσεις:
1. Γιατί τα βοοειδή κρατούνται σε μονάδες εντατικής μαζικής κτηνοτροφίας; Σας αρέσει
αυτό;
2. Τι είναι η σόγια και γιατί τα βοοειδή την χρειάζονται;
3. Πού είναι η Βραζιλία; Βρείτε την στον χάρτη.
4. Γιατί αποψιλώνονται τα τροπικά δάση; Τι σχέση έχει αυτό με το βόειο κρέας που τρώμε;
5. Ποιες είναι οι συνέπειες της αποψίλωσης των δασών για τους ανθρώπους που ζουν εκεί
και για το τοπικό περιβάλλον; Τι πιστεύετε γι 'αυτό;
6. χετε κάποιες ιδέες για το πώς να σταματήσει η αποψίλωση του τροπικού δάσους;
Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς προσωπικά;

Δημιουργικότητα

Τώρα ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα βοοειδή, που παράγουν το βόειο κρέας
που τρώμε:
Τι τρώνε τα βοοειδή; Εκτός από σιτηρά και σανό, τα βοοειδή τρέφονται με συμπυκνωμένες
ζωοτροφές. Πρόκειται ως επί το πλείστον για σόγια, ένα φυτό, το οποίο παράγεται κυρίως
στη Βραζιλία, όπου καλλιεργείται μαζικά, για να ταϊστούν οι μεγάλοι πληθυσμοί των
βοοειδών που όλοι θέλουμε να τρώμε. Για να φυτευτούν τέτοιες μεγάλες ποσότητες σόγιας,
έπρεπε να αποψιλωθούν μεγάλα τμήματα των τροπικών δασών στην Βραζιλία, ώστε να
υπάρξει χώρος για τις φυτείες σόγιας. Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι και ζώα που ζούσαν
σε αυτές τις περιοχές του τροπικού δάσους έχασαν τη γη και τα σπίτια τους. Δέντρα και
άλλα φυτά κόπηκαν και/ή καταστράφηκαν. Υπάρχει μια σειρά από μεγάλες εταιρείες, που
απομακρύνουν τους ανθρώπους από τη γη τους για να την χρησιμοποιήσουν ως εκτάσεις
καλλιέργειας σόγιας.

Μαθητές ηλικίας 13+
Βήμα 1ο: Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε μικρές ομάδες και δίνει σε κάθε ομάδα ένα

αντίγραφο των εργασιών. Υπάρχουν δύο θέματα: το κρέας και το φοινικέλαιο. Κάθε θέμα
θα καλυφθεί από τουλάχιστον δύο ομάδες.
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Βήμα 2ο: Οι ομάδες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου να
αναζητήσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εργασιών τους.

SAME World

Βήμα 3ο: Κάθε ομάδα δημιουργεί μια αφίσα που περιλαμβάνει με δημιουργικό τρόπο τις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο. Μπορούν να τυπώσουν ή ζωγραφίσουν εικόνες,
να χρησιμοποιήσουν χαρτόνι, χρωματιστά χαρτιά και μολύβια.

Βήμα 4ο: Οι ομάδες παρουσιάζουν τις αφίσες τους στην υπόλοιπη τάξη. Ο εκπαιδευτικός
στη συνέχεια θα συντονίσει μια τελική συζήτηση για τη δυνατότητα αλλαγής των
επιμέρους μοτίβων κατανάλωσης.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Οι μεγαλύτεροι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο μόνοι τους: ψάχνουν,
αναλύουν, επαληθεύουν δεδομένα και κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο διεγείρεται η κριτική
σκέψη. Για να κερδίσει το ενδιαφέρον της υπόλοιπης τάξης, κάθε ομάδα πρέπει να
παρουσιάσει τις πληροφορίες που συνέλεξε με έναν δημιουργικό τρόπο. Ως εκ τούτου, οι
μαθητές εξασκούν επίσης και τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση.

Δημιουργικότητα

Οι μικρότεροι μαθητές εξασκούν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση και σύνοψη
των πληροφοριών από κείμενα. Και αυτοί επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη
δημιουργικότητά τους για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους με έναν ενδιαφέροντα
τρόπο στην υπόλοιπη τάξη.
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Παράρτημα 1

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εργασίες «Ομάδας Κρέατος»:
1. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της κτηνοτροφίας και του τροπικού δάσους;
2. Γιατί τα βοοειδή χρειάζονται σόγια και τι ρόλο παίζει η φυτεία σόγιας στην αποψίλωση
του τροπικού δάσους;
3. Ποιες είναι οι συνέπειες της καλλιέργειας σόγιας για το περιβάλλον και τους ανθρώπους
που ζουν στο τροπικό δάσος;
4. Πώς συνδέονται μεταξύ τους η κτηνοτροφία και το κλίμα; Ποια είναι η σχέση μεταξύ
αγελάδων και μεθανίου; Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του μεθανίου και της κλιματικής
αλλαγής;
5. Ποιες ιδέες έχετε για την πρόληψη της αποψίλωσης του τροπικού δάσους;
6. Δημιουργήστε μια αφίσα που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που συλλέξατε και
παρουσιάστε την στην υπόλοιπη τάξη.

1. Τι είναι το φοινικέλαιο; Ποια προϊόντα περιέχουν φοινικέλαιο;
2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του φοινικέλαιου και του τροπικού δάσους;
3. Ποιες είναι οι συνέπειες της παραγωγής φοινικέλαιου για το περιβάλλον και τους
ανθρώπους που ζουν στο τροπικό δάσος;
4. Τι αντίκτυπο έχει η παραγωγή φοινικέλαιου στο κλίμα;
5. Ποιες ιδέες έχετε για την πρόληψη της αποψίλωσης του τροπικού δάσους;
6. Δημιουργήστε μια αφίσα που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που συλλέξατε και
παρουσιάστε την στην υπόλοιπη τάξη.

Δημιουργικότητα

Εργασίες «Ομάδας Φοινικέλαιου»:
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Πες μου για τη Διαγενεακή/Ενδογενεακή
Δικαιοσύνη
SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

11+
Τυπολογία της δραστηριότητας: εργαστήριο γραφής ή δημιουργικότητας
Θέμα: Διαγενεακή Δικαιοσύνη και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 12 ώρες και μια δραστηριότητα για το σπίτι - για την Ψηφιακή Αφήγηση 12
ώρες κατ’ ελάχιστο
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, επιστήμες, λογοτεχνία, ιστορία
Σχεδιασμός Δραστηριότητας: CIES Onlus

Η γενιά μας έχει κληρονομήσει έναν κόσμο λιγότερο υγιή απ' ό,τι αυτός των προγόνων μας
και ο κόσμος που πρόκειται να αφήσουμε στα παιδιά μας θα είναι ακόμα λιγότερο υγιής.
Αλλά ακόμη και τώρα οι ίδιες γενιές σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη δεν βιώνουν τις
ίδιες ευκαιρίες, ούτε και πληρώνουν το ίδιο τίμημα. Η έννοια της διαγενεακής δικαιοσύνης
πρέπει, επομένως, να είναι στενά συνδεδεμένη με εκείνη της ενδογενεακής δικαιοσύνης.
Μπορεί να υπάρξει οικολογική κατανομή στον χρόνο (μεταξύ διαφορετικών γενεών) και
στον χώρο (μεταξύ διαφορετικών περιοχών στο ίδιο χρονικό διάστημα).
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 2
Μεταβείτε στην Ενότητα 4

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ένα ψηφιακό εργαστήρι γραφής ώστε να εστιάσουμε στο πώς ο κόσμος στον οποίο
ζούμε είναι διαφορετικός από αυτόν που ξέραμε μόλις μερικές γενιές πριν ... και από
αυτόν που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο
φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικοί «κόσμοι», αν κοιτάξουμε άλλους λαούς στον πλανήτη.
Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να σκεφτούν πως όλα αυτά που θεωρούμε σήμερα
δεδομένα - κλίμα, χρήση νερού, παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων - έχουν αλλάξει
δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είναι διαθέσιμα
για τις μελλοντικές γενιές (διαγενεακή δικαιοσύνη), όπως και δεν είναι διαθέσιμα τώρα
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για ανθρώπους από διαφορετικές χώρες (ενδογενεακή δικαιοσύνη). Οι δραστηριότητες
θα πραγματοποιηθούν από τους μαθητές μέσα από εικόνες, γραφήματα και βίντεο και
ενθαρρύνοντάς τους να κάνουν έρευνα και να μιλήσουν με τα μέλη των οικογενειών τους,
είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Υλικά:
• Έντυπο πρότυπο εικονογραφημένου σεναρίου (Παράρτημα 1)
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Μηχάνημα προβολής

Βήμα 1ο: Ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφτούν σχετικά με το βίντεο που δείχνει την

ομιλία της Sever Cullis-Suzuki στη Διάσκεψη του Ρίο, το 1992 (Πηγή: We Canada, 2012):
https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM&feature=youtu.be

Βήμα 2ο: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενδογενεακής δικαιοσύνης,

συζητήστε με τους μαθητές τις υποθέσεις περιβαλλοντικής αδικίας που εξετάστηκαν στο
Κεφάλαιο 2.2. Αυτό θα ενισχύσει τον προβληματισμό σχετικά με το πώς οι κάτοικοι του
πλανήτη μας δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να απολαύσουν τον τόπο όπου ζουν. Χρόνος 1
ώρα

Δημιουργικότητα

Ο εκπαιδευτικός προκαλεί και συντονίζει μια συζήτηση χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα
ερωτήματα: «Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από αυτή την ομιλία. Νομίζετε ότι
η κατάσταση έχει αλλάξει;», «Σας έχουν μιλήσει οι γονείς ή οι παππούδες σας ποτέ για
τον διαφορετικό κόσμο που ζούσαν τότε;», «Πιστεύετε ότι σε ορισμένες άλλες περιοχές
οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι καλύτερες ή χειρότερες απ' ό,τι στη χώρα μας;» Οι
ερωτήσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην προώθηση του διαλόγου επί των θεμάτων που
έχουν ήδη οριστεί. Χρόνος 1 ώρα

Βήμα 3ο: Οι μαθητές καλούνται να γράψουν τις δικές τους σκέψεις πάνω στο βίντεο και

να κάνουν έρευνα στην οικογένειά τους, ώστε να κατανοήσουν πώς το γύρω περιβάλλον
έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών. Η έρευνά τους μπορεί να βασίζεται σε ένα
ερωτηματολόγιο που θα χορηγηθεί στους γονείς και τους παππούδες τους, εστιάζοντας
κυρίως στα ακόλουθα σημεία:
1. Τόπος γεννήσεως / καταγωγής των γονιών και των παππούδων των συμμετεχόντων
2. Ο τρόπος που ζούσαν όταν ήταν παιδιά (Έπαιζαν στον δρόμο; Είχαν ευκαιρίες να
βρίσκονται στη φύση; Αν ναι, πού;)
3. Πόσο έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες; Ποιες τροφές δεν μπορούν να βρεθούν
πια; Υπάρχουν άλλα είδη τροφίμων; Είναι καλύτερα ή χειρότερα; (εργασία για το σπίτι)

122

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

SAME World

Πηγή: www.pixabay.com

Πηγή: CIES Onlus

από άλλες γενιές και στοιχεία από τον εις βάθος προβληματισμό τους, οι συμμετέχοντες
δημιουργούν ένα μικρό (το πολύ 1 σελίδα εντύπου) κείμενο σχετικά με τις σκέψεις τους
επί του θέματος, γραμμένο σε 1ο πρόσωπο. Χρόνος 1 ώρα

Βήμα 5ο: Τα κείμενα μοιράζονται σε όλη την ομάδα. Σχηματίζονται μικρές ομάδες (5-6

μαθητών) και ο καθένας διαβάζει το κείμενο του/της (βλέπε Βήμα 3), ενώ οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες ακούνε και δίνουν συμβουλές σχετικά με το ίδιο το κείμενο και με τα
θέματα. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να υιοθετήσουν επικριτική στάση, αντιθέτως θα
πρέπει να συνεργαστούν ενεργά για τη βελτίωση του κειμένου. Ένας τρόπος για να γίνει
αυτό είναι να ενθαρρύνετε τους μαθητές να υιοθετήσουν την ακόλουθη διατύπωση για
να εκφράσουν τις απόψεις τους: «Αν είχα γράψει εγώ το κείμενο...». Ένας εκπαιδευτικός ή
συντονιστής πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες της ομάδας. Ο ρόλος αυτός μπορεί να
ανατεθεί σε κάποιους από τους μαθητές. Χρόνος 1 ώρα

Δημιουργικότητα

Βήμα 4ο: Συγκεντρώνοντας τους προβληματισμούς τους για το βίντεο, τις αφηγήσεις

Βήμα 6ο: Τα κείμενα στη συνέχεια διορθώνονται από τους μαθητές, ακολουθώντας τις

προτάσεις των συμμαθητών τους και στη συνέχεια προκύπτει η τελική έκδοση της δικής
τους αφήγησης. Κατόπιν δημιουργείται ένα εικονογραφημένο σενάριο αφήγησης βάσει
του προτύπου (βλ. παρακάτω)
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Επιλέγονται εικόνες (https://pixabay.com/en/) και μουσική επένδυσης
(https://www.jamendo.com/en), ελεύθερες, δηλαδή χωρίς έξοδα για πνευματικά
δικαιώματα, για να ταιριάξουν με το κείμενο, και δημιουργείται μια παρουσίαση (με
PowerPoint ή με Prezi, https://prezi.com/).

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα, διαβάζονται στους συμμαθητές και/ή τις
οικογένειες των συμμετεχόντων οι τελικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας
εκδήλωσης. Χρόνος 4 ώρες + 1 ώρα δημόσιας ανάγνωσης

Βήμα 7ο: Το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η δημιουργία μιας Ψηφιακής Αφήγησης

(http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.cfm) (δημιουργία ενός βίντεο 3–5 λεπτών
που θα περιλαμβάνει τις φωνές αφήγησης των μαθητών, επιλεγμένες εικόνες και μουσική).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Δημιουργικότητα

Η δραστηριότητα εστιάζει στο θέμα της διαγενεακής και ενδογενεακής δικαιοσύνης
επικαλούμενη διαφορετικές δεξιότητες των μαθητών: έρευνα, γραφή, ανταλλαγή απόψεων
και ευσυνείδητη χρήση εργαλείων πολυμέσων. Η αλλαγή της προοπτικής ενισχύεται από
τις διαφορετικές απόψεις που λαμβάνονται υπόψη (προηγούμενες και μελλοντικές γενιές,
ίδιες γενιές σε άλλα μέρη του κόσμου) και γίνεται «απτή» μέσα από την παραγωγή των
ιστοριών βίντεο, που έχουν γράψει και επιμεληθεί οι ίδιοι οι μαθητές. Η ομαδική εργασία
ενθαρρύνεται ιδιαίτερα και, από την στιγμή που απαιτούνται διαφορετικές ικανότητες,
κάθε μαθητής μπορεί να συμβάλει χρησιμοποιώντας το δικό του/της ταλέντο.
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Παράρτημα 1
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟΥ
SAME World
ΕΙΚΟΝΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΚΟΝΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΙΚΟΝΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(SOUNDTRACK)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(SOUNDTRACK)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(SOUNDTRACK)

(μπορεί να είναι ένα τραγούδι
ή ήχος ή θόρυβος, είτε
ίδιος για όλες τις εικόνες
ή διαφορετικοί ήχοι για
διαφορετικά μέρη του
εικονογραφημένου σεναρίου)

Δημιουργικότητα

περιγραφή μόνο, για
παράδειγμα: η εικόνα ενός
τρένου, ενός γελαστού
προσώπου, ενός δέντρου κ.λπ.
...) Αν είναι δυνατόν, να είστε
ακριβείς, γιατί αυτό θα φανεί
χρήσιμο στην επόμενη φάση
της αναζήτησης εικόνων.
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Η ιστορία του κινητού τηλεφώνου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: εργαστήριο
Θέμα: περιβαλλοντική αδικία, κύκλος ζωής προϊόντων, απόρριψη ηλεκτρονικών
αποβλήτων
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: οικονομικά, γεωγραφία, επαγγελματική
εμπειρία
Σχεδιασμός Δραστηριότητας: HUMANITAS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 2
Μεταβείτε στην Ενότητα 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα αυτή θα προβληματίσει στους μαθητές σχετικά τον κύκλο ζωής των
δικών τους κινητών τηλεφώνων, την δική τους ευθύνη ως καταναλωτές και το πώς
επηρεάζουν αυτό που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές αδικίες και,

Εργαστήριο

Το μεγαλύτερο μέρος του Δυτικού κόσμου έχει συνηθίσει και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ωστόσο, πόσοι από εμάς γνωρίζουν από πού προέρχονται
τα πολύτιμα μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των κινητών τηλεφώνων,
των ηλεκτρονικών υπολογιστών μας κ.λπ.; Ή ακόμα καλύτερα, πώς μπορούμε εμείς και
ο συνεχώς αυξανόμενος καταναλωτισμός μας να επηρεάσουν την αγορά αυτών των
πολύτιμων μετάλλων και τους ανθρώπους και τα ζώα που ζουν σε περιοχές του πλανήτη
που διαθέτουν πλούτο μετάλλων; Με την πρόοδο της ψηφιακής εποχής και την υψηλότερη
ζήτηση για νέες τεχνολογίες, οι άνθρωποι πρέπει επειγόντως να συνειδητοποιήσουν τον
ανήθικο και περιβαλλοντικά άδικο τρόπο με τον οποίο εξορύσσονται και εξάγονται τα
μέταλλα αυτά, που μοιάζει με την περίπτωση των «ματωμένων διαμαντιών», η οποία έχει
ήδη λάβει μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει πυροδοτήσει
το ενδιαφέρον αλλά και την κριτική του κοινού.
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κατά συνέπεια, έγκλημα του Δυτικού κόσμου κατά του περιβάλλοντος: την εξόρυξη του
πολύτιμου Κοβαλτίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μικροτσίπ για διάφορες
ηλεκτρονικές συσκευές και για την απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Αφρική και
την Ασία.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Υλικά:
1. διάγραμμα για κάθε μαθητή (Παράρτημα 1)
2. 6 φωτογραφίες (εξόρυξη, χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικά απόβλητα)
(Παράρτημα 2)
3. 3 κείμενα από τα στάδια του κύκλου ζωής ενός κινητού τηλεφώνου για κάθε μαθητή
(Παράρτημα 3)
4. τα στάδια του κύκλου ζωής ενός κινητού τηλεφώνου (Παράρτημα 4)

Βήμα 1ο: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αριθμήστε ή σημειώστε ένα σετ τριών κειμένων (Παράρτημα 3), έτσι ώστε ο ίδιος αριθμός
ή σύμβολο να αντιστοιχεί στα τρία διαφορετικά τμήματα του κειμένου στο Συνημμένο.

Ζητήστε από τους μαθητές να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να τα βάλουν
όλα σε ένα τραπέζι με αποτέλεσμα έναν σωρό από κινητά. Ρωτήστε τους ποιες είναι
οι αυθόρμητες εντυπώσεις τους: Τι έρχεται στο μυαλό σας; Μπορείτε να σημειώσετε
τους ελεύθερους συσχετισμούς τους σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί πάνω στο οποίο έχετε
τοποθετήσει τα κινητά τηλέφωνα ή σε έναν πίνακα. Αφήστε τα τηλέφωνα εκεί για όλη τη
διάρκεια της δραστηριότητας.
Μοιράστε το Παράρτημα 1. Οι μαθητές σκέφτονται τις απαντήσεις που έχουν
και καταγράφουν τις ιδέες τους σε ζευγάρια. Αν το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να
ανακεφαλαιώσετε τις ιδέες μαζί με την τάξη και να τις γράψετε στον πίνακα. Ζητήστε από
τους μαθητές να κρατήσουν το διάγραμμα μαζί τους προς το παρόν.
Κατόπιν, τοποθετήστε τις φωτογραφίες των ορυχείων, της χρήσης κινητών τηλεφώνων
και της διαδρομής των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο (Παράρτημα 2) στο
πάτωμα γύρω από τον σωρό των κινητών τηλεφώνων. Κάθε μαθητής πρέπει να επιλέξει
μία εικόνα που του/της φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Οι ομάδες που έχουν σχηματιστεί
γύρω από κάθε εικόνα θα συζητήσουν τι συμβαίνει στην εικόνα και πού θα μπορούσε
πιθανώς να έχει τραβηχτεί η φωτογραφία. Κάθε ομάδα στη συνέχεια μοιράζεται τις
παρατηρήσεις της με μια άλλη ομάδα. Μπορεί επίσης να μοιραστεί τις παρατηρήσεις της
με ολόκληρη την τάξη. Σημειώστε όλες τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στον πίνακα,
ώστε να επανέλθετε σε αυτές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Εργαστήριο

Βήμα 2ο: ΑΦΟΡΜΗΣΗ (15 λεπτά)

127

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Βήμα 3ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ (10 λεπτά)

Συνεχίστε με τα κείμενα (Παράρτημα 3). Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα
με το τμήμα, στο οποίο ανήκει η εικόνα τους (1) εξόρυξη και παραγωγή, 2) κατανάλωση,
3) απόβλητα). Μοιράστε τα αντίστοιχα κείμενα. Δώστε τους χρόνο για να τα μελετήσουν.
Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες ανάλογα με το σύμβολο στο κείμενό τους όπου
εκπροσωπούνται αναγνώστες και από τα τρία τμήματα του κειμένου. Η εργασία των
ομάδων των τριών είναι να επιστρέψουν στο Παράρτημα 1 και να εισάγουν τις νέες
πληροφορίες, με βάση τα κείμενα. Αν έχετε τη δυνατότητα μετάφρασης από τα Γερμανικά,
υπάρχει μια φανταστική αφίσα που μπορείτε να δείξετε στους μαθητές σχετικά με το
ταξίδι του έξυπνου τηλεφώνου (smartphone)
(http://www2.weed-online.org/uploads/karte_diereiseeinessmpartphone.pdf).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

SAME World

Βήμα 4ο: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (25 λεπτά)

Έχοντας ενημερωθεί από τα διαγράμματα και τα κείμενα που μελετήθηκαν, οι μαθητές
ερμηνεύουν τον κύκλο ζωής ενός κινητού τηλεφώνου. Εξηγήστε την εργασία που έχει
ετοιμαστεί για αυτούς και στη συνέχεια μοιράστε το φύλλο εργασίας που απεικονίζει τις
φάσεις του κύκλου ζωής ενός κινητού τηλεφώνου (Παράρτημα 4). Η εργασία τους είναι να
κατονομάσουν τις επιμέρους φάσεις και να διατυπώσουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
για τους ανθρώπους και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια των επιμέρους σταδίων. Αν έχετε
αρκετό χρόνο, οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους με τη μορφή
μιας «πλατείας», όπου περπατούν γύρω στην τάξη και συναντώνται με τουλάχιστον
τρία άτομα με τα οποία μιλούν για τα συμπεράσματά τους. Ή μπορείτε να αφήστε να
εκφραστούν μπροστά σε όλη την τάξη μερικές ιδέες από κάθε φάση.

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με ένα από τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Οι αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα συνήθως δεν επηρεάζουν όσους
τα αγοράζουν. Ποιοι επηρεάζονται στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων; Γιατί αυτός ο
αντίκτυπος δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή ενός προϊόντος;
• Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κατασκευάζουν προϊόντα
με λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους ανθρώπους;
• Αν αγοράζαμε λιγότερα αγαθά, θα μειωνόταν το βιοτικό μας επίπεδο; Εάν ναι, πώς ακριβώς;
Με ποιους άλλους τρόπους θα (ή δεν θα) άλλαζε;
Αν έχετε ακόμη λίγο χρόνο, θέστε την ακόλουθη ερώτηση στους μαθητές: Πώς αισθάνθηκαν
χωρίς τα κινητά τους για 45 λεπτά; Θα μπορούσατε να ζήσετε στη σημερινή κοινωνία χωρίς
κινητό τηλέφωνο; Δώστε στους μαθητές χρόνο να σκεφτούν τις απαντήσεις τους. Χωρίστε
την τάξη σε δύο μέρη: ένα ΥΠΕΡ και ένα ΚΑΤΑ. Οι μαθητές θα κατανεμηθούν ανάλογα με
τις απαντήσεις τους. Ζητήστε τους να αιτιολογήσουν τις θέσεις τους.
Στο τέλος ζητήστε τους να βάλουν τα κινητά τηλέφωνά τους πίσω σε έναν σωρό, όπως

Εργαστήριο

Ρωτήστε τα εξής: Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος; Πώς
μπορείτε να τον αποτρέψετε; Γνωρίζετε παραδείγματα όπου αυτό μπορεί να συμβαίνει;

128

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
στην αρχή. Πείτε τους να θυμηθούν τι έχει συμβεί σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας
και τι έμαθαν. Τώρα πείτε σε καθέναν να ονομάσει αυτό που αισθάνεται ότι είναι το πιο
σημαντικό όταν κοιτάζει τον σωρό.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πηγές κειμένων:
• Πρόγραμμα ανακύκλωσης τηλεφώνων, διαθέσιμο εδώ (2015)
https://www.fairphone.com/en/project/reducing-electronic-waste/
• Areskog Bjurling. Kristina et al. Από το Κονγκό με (καθόλου) αίμα: Οι πρόσφατες
εξελίξεις σχετικά με την εξεύρεση μετάλλων που δεν αποτελούν προϊόν σύγκρουσης
από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2012), διαθέσιμο εδώ
https://www.somo.nl/publications-en/Publication_3908/at_download/fullfile
• Greenpeace: Πιο Πράσινες Ηλεκτρονικές συσκευές, διαθέσιμο εδώ
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/electronics/
• Svatoš, Jan (2009): «Válku v
Kongu zastaví jen zájem lidí.» Rozvojovka,
2015
(http://www.rozvojovka.cz/clanky/706-rozhovor-valku-v-kongu-zastavi-jen-zajem-lidi.htm)
• Kulíšková, Šárka, Trojanová, Alžběta (2010): Čím je mobilní telefon mobilní? Výukový
program. Kostelecké Horky: Civic association INEX-SDA.
Άλλες πηγές πληροφοριών:
• Εκθέσεις στις ιστοσελίδες του MakeITfair, διαθέσιμες εδώ http://www.makeitfair.org/
• Ορθές Ηλεκτρονικές Συσκευές, Διεθνές Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Βιωσιμότητα Ηλεκτρονικών, διαθέσιμο εδώ http://goodelectronics.org/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Εργαστήριο

Οι μαθητές αναλύουν τον κύκλο ζωής ενός κινητού τηλεφώνου.
Οι μαθητές αξιολογούν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις κατά τα διάφορα στάδια του
κύκλου ζωής ενός κινητού τηλεφώνου.
Οι μαθητές αναζητούν έναν τρόπο για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που
συνδέονται με τον κύκλο ζωής ενός κινητού τηλεφώνου.
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Παράρτημα 1:
Το κινητό μου τηλέφωνο ...

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Από τι αποτελείται;
Από ποια υλικά και μέταλλα παράγεται;
Από που εισάγονται τα μέταλλα και τα
μεταποιημένα στοιχεία;
Τι συμβαίνει στο κινητό τηλέφωνο όταν
τελειώνει ο κύκλος ζωής του;

Εργαστήριο

Τι επιπτώσεις έχει αυτό στους ανθρώπους
και το περιβάλλον;
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Παράρτημα 2:
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SAME World

Εργαστήριο

Ορυχεία Νοτίου Κίβου, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 2009 πηγή: Διεθνής Αμνηστία ©

Ορυχεία Νοτίου Κίβου, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 2009 πηγή: Διεθνής Αμνηστία ©
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Ηλεκτρονικά απόβλητα στην Κίνα, στην επαρχία Guangzhou, στην πόλη Nanyang, 2005
πηγή: Greenpeace ©

Εργαστήριο

Ηλεκτρονικά απόβλητα στην Κίνα, στην επαρχία Guangzhou, στην πόλη Nanyang, 2005
πηγή: Greenpeace ©
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SAME World

Γυναίκες από τη Σιβηρική εθνική μειονότητα των Νένετς, στη Ρωσία,
στην χερσόνησο Τζαμάλ, 2009 πηγή: Greenpeace ©

Εργαστήριο

Η ζωή με κινητό τηλέφωνο, ΗΠΑ, 2010 πηγή: Greenpeace ©
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Παράρτημα 3

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κείμενα

1. Από τι αποτελείται το κινητό μας τηλέφωνο;
Ένα κινητό τηλέφωνο περιέχει αρκετές δεκάδες μέταλλα (χρυσός, νικέλιο, ασήμι, πλατίνα,
χαλκό, χρώμιο, κασσίτερος, πυρίτιο και άλλα). Περιέχει μικροτσίπ που χρησιμοποιούν πολύ
σκληρά και εξαιρετικά αγώγιμα στοιχεία. Ξεκινώντας περίπου το έτος 2000, η παραγωγή
μικροτσίπ χρησιμοποιεί έναν σύνθετο ορυκτό κολουμβίτη και τανταλίτη που ονομάζεται
κολτάνιο. Το κολτάνιο είναι ένα μαύρο ματ ορυκτό μετάλλευμα από το οποίο εξάγεται το
νιόβιο και το ταντάλιο. Λόγω της σκληρότητάς και της άριστης αγωγιμότητάς του, το κολτάνιο
είναι ένα σημαντικό συστατικό για την παραγωγή μικρών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για
κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και την πλειοψηφία των σύγχρονων ηλεκτρονικών ειδών
ευρείας κατανάλωσης. Εκτιμάται ότι σχεδόν το 80% των παγκόσμιων κοιτασμάτων κολτανίου
βρίσκονται στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Την περίοδο 1998-2003 εκεί
έλαβε χώρα ο «Παγκόσμιος Πόλεμος της Αφρικής». Οκτώ Αφρικανικές χώρες και αρκετές
δεκάδες ομάδων ανταρτών ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Αυτός ο πόλεμος και η επακόλουθη
αναταραχή, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 5 εκατομμύρια
ανθρώπους.

2. Στα χέρια μας
Ακόμη και προτού φτάσει στα χέρια του μελλοντικού του ιδιοκτήτη ένα κινητό τηλέφωνο,
τα επιμέρους τμήματα και τα μέταλλα που απαιτούνται για την παραγωγή του έχουν
ήδη ταξιδέψει πολύ. Η κεραία μπορεί να κατασκευάστηκε στο Χονγκ Κονγκ, η πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος στη Μαλαισία, το μικρόφωνο και η μπαταρία στην Κίνα, τα τσιπ
υπολογιστών στη Γερμανία ή την Ιαπωνία. Η οθόνη είναι κατά πάσα πιθανότητα από τη
Νότια Κορέα και το πληκτρολόγιο από την Ταϊβάν. Τα κινητά τηλέφωνα συναρμολογούνται
σε χώρες, όπως για παράδειγμα, η Ιρλανδία, η Γερμανία ή το Μεξικό. Τα κινητά τηλέφωνα
είναι από τις ηλεκτρονικές μικροσυσκευές με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
αντικατάστασης. Οι ιδιοκτήτες τους κρατούν περίπου τα δύο τρίτα όλων των κινητών
τηλεφώνων μόνο για ένα ή δύο χρόνια. Περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο αλλάζουν το κινητό τους τηλέφωνο κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια περισσότερα

Εργαστήριο

Αυτή η σύγκρουση, η οποία αφορά κυρίως τον έλεγχο του φυσικού πλούτου, επηρεάστηκε
καθοριστικά από το παγκόσμιο εμπόριο μετάλλων. Τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση
αγωνίζονται κυρίως για να αποκτήσουν τον έλεγχο των ορυχείων που παράγουν τεράστια
κέρδη. Ο πόλεμος στο Κονγκό στην πραγματικότητα χρηματοδοτήθηκε και συντηρήθηκε
από την παράνομη εξόρυξη, κατά την οποία οι πολεμιστές έκαναν εξαγωγές μετάλλων από το
έδαφος του Κονγκό. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το κοβάλτιο, δεδομένης της απότομης
αύξησης της τιμής του που προκλήθηκε από την μεγάλη παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρονική
τεχνολογία. Πολλές εταιρείες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αγοράζουν κοβάλτιο.
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από 250 εκατομμύρια καινούργια κινητά τηλέφωνα εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά
κάθε χρόνο.
Γνωρίζατε ότι:
• το 2010 στους 100 Ευρωπαίους αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 125 κάρτες SIM; Στους 100
κατοίκους της Αφρικής οι 41 είχαν κάρτες SIM και στους 100 Ασιάτες οι 66 είχαν κάρτες SIM;
• η μέση διάρκεια ζωής ενός υπολογιστή στις προηγμένες χώρες μειώθηκε από τα 6 χρόνια το
1997 σε μόλις δύο χρόνια το 2005;
• ο κύκλος ζωής ενός κινητού τηλεφώνου στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες είναι
μικρότερος από 2 χρόνια;
• οι μεγάλες εταιρείες λανσάρουν ένα νέο κινητό τηλέφωνο με σχεδιασμό και εφαρμογές
τελευταίας τεχνολογίας κάθε λίγους μήνες;
• το 2012 το συνολικό απόθεμα των τηλεφώνων που δεν χρησιμοποιούνται (αλλά δεν έχουν
ακόμη απορριφθεί) στην Ευρώπη εκτιμήθηκε περί τα 1,6 δισεκατομμύρια... και ο αριθμός
αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί σε 3,2 δισεκατομμύρια τηλέφωνα μέχρι το 2020;
• από τις μπαταρίες από «μόλις» ένα εκατομμύριο αχρησιμοποίητων κινητών τηλεφώνων
μπορεί να ανακτηθούν μέχρι και 120 κιλά χρυσού, 45 κιλά παλλαδίου, 1.250 κιλά ασήμι και
45.000 κιλά χαλκού;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

SAME World

3. Πού θα πρέπει να καταλήξει;
Όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Αυτό προκαλεί μια τεράστια αύξηση στην ποσότητα αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες
τοξικές χημικές ουσίες και βαρέα μέταλλα, τα οποία πολύ δύσκολα μπορούν να απορριφθούν
με ασφάλεια ή να ανακυκλωθούν.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα (e-waste) αποτελούν σήμερα έως και το 5% των εγχώριων στερεών
αποβλήτων (παγκοσμίως). Αυτό είναι σχεδόν όσο και ο όγκος των πεταμένων πλαστικών
συσκευασιών. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι, ωστόσο, πολύ πιο επικίνδυνα. Δεν παράγονται
μόνο από τις δυτικές οικονομίες. Στην Ασία κάθε χρόνο απορρίπτονται περίπου 12 εκατομμύρια
τόνοι παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών.

Εργαστήριο

Ο όγκος ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξάνεται απότομα επειδή οι άνθρωποι εξελίσσουν
τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, τις τηλεοράσεις, τα ηχοσυστήματα, τους εκτυπωτές
τους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές πιο γρήγορα από ποτέ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα
προκαλούνται από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές, δεδομένου ότι αυτά είναι που
αντικαθιστούνται με τον γρηγορότερο ρυθμό. Στην Ευρώπη ο όγκος ηλεκτρονικών αποβλήτων
αυξάνεται με ρυθμούς της τάξης του 3-5% ετησίως, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές γρηγορότερα
από τον συνολικό όγκο απορριμμάτων. Οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένουν ότι η παραγωγή
ηλεκτρονικών αποβλήτων τους θα τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Σήμερα 30 – 50 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων παράγονται παγκοσμίως κάθε
χρόνο. Αυτή η ποσότητα είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να την φανταστούμε. Εάν βάλουμε τον
εκτιμώμενο ετήσιο όγκο ηλεκτρονικών αποβλήτων σε εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς και τα
φορτώσουμε σε ένα τρένο, το μήκος του αρκεί ώστε να κάνει τον γύρο του Ισημερινού της Γης.
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Μετά το πέρας της διάρκειας ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών αυτές συχνά εξάγονται
παράνομα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία σε χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδία) ή
αφρικανικές χώρες (Γκάνα, Νιγηρία, Αίγυπτο) όπου η επεξεργασία τοξικών αποβλήτων
είναι πολύ πιο οικονομική. Μια άλλη δικαιολογία για τις εξαγωγές αυτές είναι η σημαντικά
χαλαρότερη (ή ακόμη και ανύπαρκτη) περιβαλλοντική νομοθεσία και πρότυπα των εν λόγω
χωρών. Τα τοξικά απόβλητα καταστρέφουν το περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
των κατοίκων. Δηλητηριώδεις ουσίες προκαλούν ρύπανση του αέρα, του εδάφους, του
υπεδάφους και του νερού και είναι βασική αιτία ασθενειών που πλήττουν τους ντόπιους που
επεξεργάζονται τα απόβλητα.

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

SAME World

136

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Παράρτημα 4:

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η ζωή ενός κινητού τηλεφώνου
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Ο κόσμος στο καλάθι των αγορών μας:
1. Ακολουθώντας την πορεία
τηςWorld
μπανάνας
SAME

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

11+
Θέμα / λέξεις-κλειδιά: Εργαστήριο
Θέμα / λέξεις-κλειδιά: ανισότητα, κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση, εμπόριο
γεωργικών προϊόντων
Ηλικία: 11+, 14+
Διάρκεια: 90 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, περιβαλλοντική αγωγή, Αγγλικά
Σχεδιασμός Δραστηριότητας: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Μπανάνες από το Εκουαδόρ, πορτοκάλια από την Ισπανία, κακάο από την Ακτή του
Ελεφαντοστού, καφές από τη Βραζιλία ... σήμερα βρίσκουμε πολλά προϊόντα που
προέρχονται από μέρη μακρινά στο τοπικό μας σούπερ μάρκετ. Έχουμε, όμως, ποτέ
σκεφτεί από πού προέρχονται τα προϊόντα αυτά και πώς ζουν οι παραγωγοί τους; Έχουμε
ποτέ σκεφτεί πώς η κατανάλωση και οι αγοραστικές μας συνήθειες επηρεάζουν τις ζωές
ανθρώπων που ζουν σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου;
Οι μπανάνες είναι από τα πιο δημοφιλή τροπικά φρούτα στην Ευρώπη. 6 χώρες (Ινδία,
Εκουαδόρ, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Κίνα και Ινδονησία) παράγουν το μισό της παγκόσμιας
παραγωγής. Το εμπόριο μπανάνας είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά οι μικροί
παραγωγοί και οι εργαζόμενοι στις φυτείες παίρνουν ελάχιστα από αυτή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η διαδραστική άσκηση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανισότητα στον
παγκοσμιοποιημένο κόσμο μέσα από το παράδειγμα του εμπορίου μπανάνας, ενώ προωθεί την
συνειδητή κατανάλωση. Η δραστηριότητα βασίζεται σε ένα παιχνίδι ρόλων, όπου οι μαθητές
πρέπει να παίξουν τον ρόλο των διαφόρων φορέων στο εμπόριο μπανάνας και να συλλέξουν
επιχειρήματα σχετικά με τον ρόλο τους. Στη συνέχεια συγκρίνουμε την προσομοίωση με την
πραγματικότητα και συζητάμε τους λόγους πίσω από τις ανισότητες και τι μπορεί να γίνει.

Εργαστήριο

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 7
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Βήμα 1ο: Εισαγωγή των παιχτών στο εμπόριο μπανάνας (απαιτούνται: οι εικόνες για

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

την ιστορία της μπανάνας στο Παράρτημα 1, χαρτί, χρωματιστά στυλό, 30', μόνο για
μικρότερους μαθητές 11+)
Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το σύντομο βίντεο για τις μπανάνες.

Σε μικρές ομάδες οι μαθητές, σχεδιάζουν σκίτσα για την ιστορία της μπανάνας: πώς φτάνει
σε εμάς από τον παραγωγό, πού ταξιδεύει, πώς γίνεται η επεξεργασία της κ.λπ. Εκθέτουμε
τα σκίτσα στην αίθουσα.
Χρησιμοποιώντας τις εικόνες από το Παράρτημα 1 ή τις πληροφορίες από την ταινία
μικρού μήκους, εξηγούμε τους ρόλους των διαφορετικών φορέων: του εργαζομένου στη
φυτεία μπανάνας, του καλλιεργητή, του μεταφορέα, του εισαγωγέα, του ιδιοκτήτη του
καταστήματος κ.λπ.

Βήμα 2ο (για όλες τις ομάδες στόχο): Πρέπει να κατανοήσουμε βαθύτερα τι συμβαίνει

στους διάφορους φορείς που εμπλέκονται με τη μπανάνας: τι συμβαίνει στις μπανάνες
στη διαδρομή τους από τον καλλιεργητή μέχρι τον αγοραστή και ποιος ωφελείται από
αυτό.
Για αυτό θα χρειαστούμε: τις κάρτες ρόλων από το Παράρτημα 3, 5 μπανάνες, 5 μαχαίρια
και 30 νομίσματα/φασόλια. 30'
1. Η άσκηση αφορά το ταξίδι της μπανάνας από τις φυτείες της Λατινικής Αμερικής μέχρι
τα τραπέζια μας. Δημιουργήστε 5 μικρές ομάδες βασισμένες σε κάθε ρόλο: i. εργάτης
στις φυτείες μπανάνας, ii. ιδιοκτήτης της φυτείας, iii. μεταφορέας (ο οποίος μεταφέρει
τις μπανάνες), iv. εισαγωγέας/ιδιοκτήτης εγκαταστάσεων ωρίμανσης μπανάνας, v.
ιδιοκτήτης του καταστήματος πώλησης της μπανάνας.
Μοιράστε τις κάρτες ρόλων (Παράρτημα 3). Οι ομάδες θα πρέπει να τις διαβάσουν
προσεκτικά και να πάρουν τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί.

3. Πόσα θα πρέπει να δοθούν σε εσένα (ως εργάτη / ιδιοκτήτη / μεταφορέα κ.λπ.) από
αυτά τα 30 λεπτά; Συζητήστε το στην ομάδα σας
και βρείτε επιχειρήματα.
4. Δώστε μια μπανάνα σε κάθε ομάδα και ζητήστε
τους να την χωρίσουν βάσει των εκτιμήσεών τους.

Εργαστήριο

2. Κάθε μπανάνα κοστίζει 30 λεπτά.

5. Συζητήστε με όλη την ομάδα: ποιες είναι οι
εκτιμήσεις και τα επιχειρήματα τους; Συγκρίνετε!
6. Μετά από τη συζήτηση οι ομάδες θα πρέπει να

139

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

SAME World
Πηγές: Oxfam

υπολογίσουν εκ νέου τις ανάγκες τους. Κάθε ομάδα επανεξετάζει το θέμα βάσει των
επιχειρημάτων που άκουσε και δίνει μια άλλη τιμή για τη δουλειά της. Μπορούμε να
προσομοιάσουμε την τιμή με κέρματα ή φασόλια - ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
θα πρέπει να κρατήσει το μερίδιό του και στη συνέχεια να δώσει το υπόλοιπο στον
εισαγωγέα, και ούτω καθεξής.
7. Συζητήστε τα αποτελέσματα, κατόπιν μιλήστε για το πως αυτά τα 30 λεπτά διανέμονται
στην πραγματικότητα:
i. εργάτης στις φυτείες μπανάνας: 1 λεπτό
ii. ιδιοκτήτης της φυτείας: 5 λεπτά
iii. μεταφορέας (ο οποίος μεταφέρει τις μπανάνες): 4 λεπτά
iv. εισαγωγέας / ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ωρίμανσης μπανάνας: 7 λεπτά
v. ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης της μπανάνας: 13 λεπτά
Σημεία συζήτησης:

Η αρχική άσκηση: www.bananalink.org.uk
Πηγή για τις εικόνες και την περιγραφή:
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/go-bananas
Περισσότερες υποστηρικτικές πληροφορίες:
http://www.makefruitfair.org.uk/sites/default/files/unpeeling_the_banana_trade.pdf
Ουγγρική έκδοση:
https://drive.google.com/a/artemisszio.hu/file/d/0B5TgEhR6R1MbSFh2T0ktejhYcDQ/edit
(σελ. 12-16)

Εργαστήριο

Είναι δίκαιο;
Γιατί η τιμή διανέμεται έτσι;
Ποιος έχει την εξουσία και γιατί;
Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση;
Πώς μπορούμε εμείς, οι καταναλωτές, να επηρεάσουμε την κατανομή πλούτου που σχετίζεται
με την μπανάνα;
Ξέρετε για άλλα ζητήματα όπου η κατανομή χρημάτων δεν είναι δίκαιη;
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρόκειται για μια πολύ κατατοπιστική και συναισθηματικά έντονη άσκηση. Οι μαθητές
πρέπει να πάρουν τους ρόλους των φορέων του εμπορίου μπανάνας και να ενημερωθούν
για τις συνέπειες που έχει η αγορά μίας μπανάνας από το κατάστημα. Μαθαίνουν επίσης
για το δίκαιο εμπόριο
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Παράρτημα 1:

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικόνες για την ιστορία της μπανάνας
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Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

SAME World

Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε μια εξασέλιδη φωτογραφική ιστορία χρησιμοποιώντας
αυτές τις εικόνες για το παιδικό μέρος της Cool Planet:
http://www.oxfam.org.uk/coolplanet/kidsweb/banana/banana.htm
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SAME World
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Εικόνες & κείμενο για την ιστορία της μπανάνας

Η δουλειά στην μπανανοφυτεία είναι
πολύ σκληρή. Χρειάζονται μήνες για
την προετοιμασία της περιοχής και την
φύτευση των μπανανιών.
6 μήνες μετά την φύτευση εμφανίζονται
τα πρώτα φρούτα.
Οι ακόμα άγουρες μπανάνες καλύπτονται
από
μπλε
πλαστικές
σακούλες
προκειμένου να προστατευτούν από τα
φυτοφάρμακα και τη φθορά.

Εργαστήριο

Οι μπανάνες συλλέγονται ενώ είναι
ακόμη
πράσινες,
στη
συνέχεια
πλένονται, τους τοποθετούνται ετικέτες
και φορτώνονται σε κουτιά.
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Οι μπανάνες μεταφέρονται με φορτηγά
SAME World
από την φυτεία στις αποθήκες, όπου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ελέγχονται και βαθμολογούνται.
Καθώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
θέλουν τέλειες μπανάνες, μόνο αυτές
εξάγονται. Όσες δεν περνούν τον
αυστηρό ποιοτικό έλεγχο πωλούνται
γρήγορα και πολύ φθηνά στην τοπική
αγορά.

Η μπανάνα φτάνει στα σούπερ
μάρκετ και τα καταστήματα από τις
εγκαταστάσεις
ωρίμανσης.
Στην
Ουγγαρία η κατανάλωση μπανάνας ανά
άτομο είναι 7 κιλά ετησίως.

Photo credits: Oxfam

Εργαστήριο

Η μεταφορά μπανάνας από τη Νότια
Αμερική / Καραϊβική μέχρι την Ευρώπη
μπορεί να πάρει ακόμα και έξι ημέρες.
Η θερμοκρασία στο πλοίο δεν πρέπει
να ξεπεράσει τους 13,3°C, ώστε να
αποτραπεί η ωρίμανση των μπανανών. Οι
μπανάνες μεταφέρονται από τα μεγάλα
Ευρωπαϊκά
λιμάνια
(Άμστερνταμ,
Αμβούργο) σε εγκαταστάσεις ωρίμανσης
με φορτηγά ψυγεία. Η ωρίμανση της
μπανάνας πάντοτε γίνεται εκεί όπου
πρόκειται να πωληθεί.
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SAME World
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Κάρτες ρόλων

Εργαζόμενος σε φυτεία μπανάνας
Κάνετε σκληρή χειρωνακτική δουλειά για 12-14 ώρες την
ημέρα, σε συνθήκες καύσωνα. Τα καθήκοντά σας:
• εφαρμογή φυτοφαρμάκων τα οποία είναι ανθυγιεινά. Επειδή
τα φυτοφάρμακα συχνά ψεκάζονται και από αεροπλάνα, η
οικογένειά σας βρίσκεται επίσης σε κίνδυνο.
• συγκομιδή της μπανάνας - μεταφορά της σε τεράστια
καλάθια
• διαλογή των μπανανών
• πλύσιμο των μπανανών
Οι φόβοι σας: Έχετε αρκετά χρήματα για να αγοράσετε
φάρμακα και τρόφιμα, και να στείλετε τα παιδιά σας στο
σχολείο;
Δεν έχετε τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθείτε για τις χαμηλές
αμοιβές και τις κακές συνθήκες εργασίας, καθώς δεν μπορείτε
να εγγραφείτε στη συνδικαλιστική οργάνωση επειδή φοβάστε
πως θα χάσετε τη δουλειά σας.

Φωτογραφία: Oxfam

Το κόστος συντήρησης της φυτείας: ακριβά εργαλεία,
μηχανήματα, φυτοφάρμακα, βενζίνη για τα αεροπλάνα που
κάνουν τους ψεκασμούς
Έξοδα σε δικηγόρους: χρειάζεστε νομική προστασία, σε
περίπτωση που οι συνάδελφοι/εργαζόμενοί σας σας μηνύσουν
Άχρηστο προϊόν: μόνο οι καλύτερες μπανάνες μπορούν
να πουληθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, άρα το κόστος
παραγωγής σας είναι αρκετά υψηλό. Εάν η μπανάνα δεν
πληροί τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας, μπορεί να πουληθεί
φθηνά και μόνο στην τοπική αγορά.
Κίνδυνοι: σε περίπτωση κακής συγκομιδής ή αν ένας τυφώνας
ή ένα παράσιτο καταστρέψει τη συγκομιδή, εσείς πληρώνετε
τις συνέπειες.

Εργαστήριο

Ιδιοκτήτης της φυτείας

Φωτογραφία: Oxfam
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Επενδύσεις: θα πρέπει να αγοράσετε νέα μηχανήματα για να συμβαδίζετε με τις
απαιτήσεις.
Γη: θα πρέπει να αγοράσετε νέα γη και να χρησιμοποιείτε όλο και περισσότερα λιπάσματα.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μεταφορέας
Τα έξοδά σας:
Σχετικά με τα πλοία: τα πλοία μεταφοράς είναι πιο
ακριβά και τα έξοδα συντήρησης είναι μεγαλύτερα.
Πετρέλαιο: το ταξίδι είναι μακρύ, άρα το κόστος
πετρελαίου είναι μεγάλο
Ασφάλεια: εάν το απόθεμα καταστραφεί από δικό σας
λάθος, τότε θα πρέπει να πληρώσετε για αυτό.
Ψύξη: έχετε σε λειτουργία τεράστια ψυγεία για να μην
ωριμάσουν οι μπανάνες.
Λιμενικά τέλη: πρέπει να πληρώσετε τους λιμενικούς
φόρους στις χώρες αναχώρησης καθώς και άφιξης.
(Φωτογραφία: CreativeCommons)

Προσωπικό: θα πρέπει να παράγετε τα χρήματα για
τους μισθούς των υπαλλήλων σας.
Λειτουργικά έξοδα: χρεώσεις για παροχές κοινής
ωφέλειας, μεταφορές, κόστος προμήθειας.
Ανταγωνισμός: θα πρέπει να επενδύσετε στην
ανανέωση του καταστήματός σας και να έχετε νέες
μηχανές.
Κίνδυνοι: αν οι μπανάνες φτάσουν στο κατάστημα
άγουρες ή χαλασμένες, οι πελάτες σας δεν θα μείνουν
ικανοποιημένοι.
Διαφήμιση: το κόστος διαφήμισης είναι υψηλό.

Φωτογραφία: Artemisszio

Εργαστήριο

Ιδιοκτήτης καταστήματος
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Εισαγωγέας, ιδιοκτήτης του εργοστασίου ωρίμανσης

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κόστος μεταφοράς: μεταφέρετε την μπανάνα
από το λιμάνι στα εργοστάσια ωρίμανσης και στη
συνέχεια στα καταστήματα.
Συμβόλαιο: στη σύμβασή σας με τις φυτείες
αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αγοράζετε μια
καθορισμένη ποσότητα μπανάνας κάθε εβδομάδα.
Υπογράφετε τη μεταφορά μιας ορισμένης
ποσότητας μπανάνας στα καταστήματα. Εάν για
Φωτογραφία: Oxfam
κάποιο λόγο δεν μπορέσετε να εκπληρώσετε αυτή
την υποχρέωση, είναι δική σας ευθύνη.
Άδεια: για να εισάγετε, θα πρέπει να έχετε άδειες, και αυτό κοστίζει.
Κόστη γραφείου: η εταιρεία σας είναι μεγάλη, έχετε πολλά γραφεία.
Αέριο ωρίμανσης : το αέριο αιθυλένιο είναι ακριβό.
Δαπάνες συσκευασίας: οι μπανάνες, όταν ωριμάζουν, ανασυσκευάζονται και τα έξοδα
αυτά είναι δικά σας.
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Ο κόσμος στο καλάθι των αγορών μας:

11+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

2. Κακάο

Θέμα / λέξεις-κλειδιά: Εργαστήριο
Θέμα / λέξεις-κλειδιά: ανισότητα, κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση, εμπόριο
γεωργικών προϊόντων
Ηλικία: 11+, 14+
Διάρκεια: 90 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, περιβαλλοντική αγωγή, Αγγλικά
Σχεδιασμός Δραστηριότητας: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το κακάο αναπτύσσεται σε τροπικές περιοχές στη λεγόμενη «ζώνη του κακάο» (από τη
Λατινική Αμερική μέχρι την Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία). Η Ακτή Ελεφαντοστού, η
Γκάνα, η Ινδονησία, η Νιγηρία, το Καμερούν, η Βραζιλία και το Εκουαδόρ είναι χώρες στις
οποίες καλλιεργείται το περισσότερο κακάο.
Το κακάο είναι το κύριο συστατικό που χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί η σοκολάτα.
Για να φτιαχτεί 1 κιλό (2.2 λίβρες) σοκολάτας, απαιτούνται περίπου 300 έως 600 κόκκοι
κακάο, ανάλογα με την επιθυμητή περιεκτικότητα σε κακάο. Οι κόκκοι του κακάο
χρησιμοποιούνται επίσης για να φτιάξουμε σαπούνι και καλλυντικά. Πάνω από 40%
των κόκκων κακάο στον κόσμο καταναλώνονται στην Ευρώπη. Καθώς οι κόκκοι κακάο
γίνονται σοκολάτα, πολλοί άλλοι παράγοντες εμπλέκονται και 6 πολυεθνικές εταιρείες
κατέχουν το 80% της βιομηχανίας σοκολάτας. Υπάρχουν 5-6 εκατομμύρια αγρότες κακάο
παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 40-50 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται
από το κακάο για την επιβίωσή τους. Περίπου το 90-95% του συνολικού κακάο παράγεται
από μικρούς αγρότες.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 7

Εργαστήριο

Μπανάνες από το Εκουαδόρ, πορτοκάλια από την Ισπανία, κακάο από την Ακτή του
Ελεφαντοστού, καφές από τη Βραζιλία... πολλά προϊόντα που βρίσκουμε στο τοπικό
σούπερ μάρκετ προέρχονται από μακρινούς τόπους. Αλλά έχουμε σκεφτεί ποτέ από πού
προέρχονται αυτά τα προϊόντα και πώς ζουν οι παραγωγοί τους; Έχουμε σκεφτεί ποτέ πώς
οι καταναλωτικές και αγοραστικές μας συνήθειες επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων
που ζουν σε ένα άλλο μέρος του κόσμου;
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Αυτή η διαδραστική άσκηση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανισότητες
που υπάρχουν στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, μέσα από το παράδειγμα του εμπορίου
κακάο, προωθώντας έτσι την ενσυνείδητη κατανάλωση. Με τη βοήθεια ενός μεγάλου
παγκόσμιου χάρτη, οι μαθητές εντοπίζουν τις χώρες παραγωγής κακάο και τις χώρες των
μεγάλων εταιρειών που παράγουν σοκολάτα και όλοι μαζί σκεφτόμαστε τους λόγους και
τις συνέπειες αυτής της κατανομής.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 1ο: Από πού προέρχεται η σοκολάτα; (χρειαζόμαστε: σοκολάτα, μεγάλο παγκόσμιο

χάρτη, εικόνες κακάο και σοκολάτας από το Παράρτημα 1, 15')
Ερωτήσεις:

Ποιες είναι οι 6 κορυφαίες χώρες παραγωγής κόκκων κακάο;
Απάντηση: Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Ινδονησία, Νιγηρία, Καμερούν, Βραζιλία.
Ποιες χώρες παράγουν την περισσότερη σοκολάτα;
Απάντηση: οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο είναι η Mars (ΗΠΑ), η Nestle (Ελβετία),
η Hershey Food (ΗΠΑ), η Cadbury (ΗΒ) και η Ferrero (Ιταλία)
Πού βρίσκονται οι χώρες αυτές στον παγκόσμιο χάρτη; Τοποθετήστε τις εικόνες σοκολάτας
και κακάο (Παράρτημα 1) στις χώρες.
Συζήτηση:
Τι σας φαίνεται ενδιαφέρον όταν κοιτάτε αυτές τις χώρες στον χάρτη;
(Κατανομή Βορρά - Νότου, Β: εταιρείες σοκολάτας, Ν: παραγωγοί κακάο)

Βήμα 2ο: Φανταστείτε ότι η σοκολάτα που αγοράζουμε στην Ελλάδα φτιάχνεται στις
ΗΠΑ, ενώ το κακάο προέρχεται από την Ακτή Ελεφαντοστού. Μετρήστε την απόσταση
μεταξύ αυτών των δύο χωρών στον χάρτη! Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μεγάλης
απόστασης που διανύουν το κακάο και η σοκολάτα; Συζητήστε. (10')

Εργαστήριο

Ποια είναι η αιτία αυτής της κατανομής;
(αναφορά στον αποικισμό, την κατανομή της εξουσίας κ.λπ.)

Βήμα 3ο: Για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προέλευση των τροφίμων

που καταναλώνουμε καθημερινά, προσπαθήστε να ευαισθητοποιήσετε τους μαθητές
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σχετικά με τις ζωές των εργαζομένων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ποια άλλα προϊόντα γνωρίζετε που, όπως και το κακάο, προέρχονται από μια μακρινή χώρα;

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κάθε μικρή ομάδα παίρνει μια σειρά από κάρτες προϊόντων (Παράρτημα 2) και συνθέτει
τις διάφορες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν:
• εικόνα του προϊόντος (μπανάνα, τσάι, κακάο, καφές, ζάχαρη)
• χώρα
• περιγραφή της ζωής του παραγωγού
• εικόνα των πρώτων υλών
Συζήτηση:
Σας εκπλήσσει κάτι;
Τι παρατηρείτε για τις ζωές των εργαζομένων; Τυχόν ομοιότητες/διαφορές;
Υπάρχουν ομοιότητες/διαφορές σε σχέση με τη ζωή ενός γεωργικού εργάτη στην Ελλάδα;
Πηγή:
bananas-and-cocoa-beans.pdf
Βασικές πληροφορίες:
https://top5ofanything.com/list/c60de433/Cocoa-Bean-Producing-Countries
http://www.worldatlas.com/articles/100022-top-10-cocoa-producing-countries
http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html

Πρόκειται για μια πολύ κατατοπιστική και συναισθηματικά έντονη άσκηση. Οι μαθητές
μαθαίνουν από πού προέρχεται το καθημερινό τους ρόφημα ή γλυκό. Μπαίνουν
στους ρόλους των εργαζομένων σε φυτείες κακάο και μαθαίνουν για τις ιστορικές και
διαρθρωτικές αιτίες των ανισοτήτων στον κόσμο, οι οποίες επηρεάζουν το σύστημα
εμπορίου κακάο-σοκολάτας.

Εργαστήριο

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

152

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Παράρτημα 1:

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικόνες κακάο και σοκολάτας
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Παράρτημα 2:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κάρτες προϊόντων SAME World
Κάρτες ρόλων - προϊόν / χώρα / ιστορία / 2 εικόνες (το βάζουμε σε παχύτερο χαρτί,
εκτυπώνουμε και κόβουμε)

ΚΑΦΕΣ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Εργαστήριο

ΕΧΩ ΔΕΝΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΡΟΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ
ΕΝΑΣ ΚΑΡΠΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΡΟΦΗΜΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ
ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΟΥ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ, ΚΙ ΕΤΣΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ.
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ΖΑΧΑΡΗ
SAMEΙΝΔΙΑ
World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΚΟΛΛΩΔΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΤΣΙ ΣΥΧΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ.
ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΩ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΑΓΟΡΑΖΩ
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΡΟΥΧΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΤΣΑΙ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Εργαστήριο

ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΦΥΤΕΙΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΩ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ
ΕΝΑ ΡΟΦΗΜΑ ΠΟΥ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ,
ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΛΙΣΤΡΟΥΝ.
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ΜΠΑΝΑΝΑ
ΕΚΟΥΑΔΟΡ
SAME
World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΑΡΑΓΩ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΦΡΟΥΤΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΔΟΥΛΕΥΩ 12 ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ, 6 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

Εργαστήριο

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΩ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΧΕΙ
ΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΠΟΥΛΑΩ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ. ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΓΛΥΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΥΤΕΙ
ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ.
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Αποφασίζοντας για ένα ορυχείο χρυσού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων
Θέμα: Περιβαλλοντική δικαιοσύνη
Διάρκεια: 3 σχολικές ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γλώσσα, φυσική, χημεία, ηθική και πολιτική
αγωγή
Σχεδιασμός Δραστηριότητας: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γεωργία Λιαράκου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρά τις προσπάθειες για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης
χρυσού, οι δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου εξόρυξης εξακολουθούν να
επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον. Μεταξύ των πλέον σημαντικών επιπτώσεων είναι οι
επιδράσεις στην ποιότητα και διαθεσιμότητα των υδάτων, την ποιότητα του αέρα, κυρίως
λόγω των σωματιδίων μικρού μεγέθους που μεταφέρονται με τον άνεμο, η διάβρωση, ο
σχηματισμός καταβόθρων, η απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς και επικίνδυνες ουσίες
για τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα, όπως ο υδράργυρος, το αρσενικό και το κυάνιο.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:

Εργαστήριο

Οι άνθρωποι εξορύσσουν χρυσό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σήμερα ο χρυσός εξακολουθεί
να αποτελεί αντικείμενο μαζικής βιομηχανικής εξόρυξης λόγω της υψηλής του αξίας.
Ο χρυσός συνεχίζει να αντιπροσωπεύει σημαντικό παράγοντα στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα και χρησιμοποιείται ευρέως στον χώρο της μηχανικής και σε πολλές ηλεκτρονικές
και τεχνολογικές εφαρμογές. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού παράγεται από
μεγάλες εταιρείες, υπάρχουν μικρότερα εργοτάξια εξόρυξης χρυσού σε όλο τον κόσμο.
Τα έργα εξόρυξης χρυσού αποτελούνται από πολλές φάσεις, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη,
η ενεργός εξόρυξη, η διάθεση των άχρηστων πετρωμάτων και αποβλήτων, ο διαχωρισμός
και ανάκτηση του χρυσού, η διάθεση των απορριμμάτων και η εξυγίανση και το κλείσιμο
του χώρου.

Μεταβείτε στην Ενότητα 2
Μεταβείτε στην Ενότητα 3
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντικρουόμενα
συμφέροντα και απόψεις που προκύπτουν όταν κάποιος προσπαθεί να αντιμετωπίσει
ζητήματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Οι μαθητές εργάζονται σε
ομάδες και αναλαμβάνουν τον ρόλο των βασικών προσώπων και των κοινωνικών ομάδων
που εμπλέκονται στο θέμα. Αναπτύσσουν επιχειρηματολογία για να υπερασπιστούν
τις θέσεις των εν λόγω προσώπων ή ομάδων και, τέλος, ανταλλάσσουν επιχειρήματα
αναζητώντας μια τελική απόφαση σχετικά με το θέμα.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 1ο: Ο δάσκαλος παρουσιάζει το σενάριο της δραστηριότητας ρόλων με τίτλο

«Ορυχείο Χρυσού» (δείτε παρακάτω) στους μαθητές και διασφαλίζει ότι την κατανόησαν
πλήρως. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να προτείνουν ποια θα είναι τα βασικά
πρόσωπα ή οι κοινωνικές ομάδες που εμπλέκονται στο ζήτημα, έτσι ώστε να προσκληθούν
για να λάβουν μέρος στη συζήτηση που οργανώθηκε από τον δήμαρχο. Γράφονται όλες
οι προτάσεις και τελικά επιλέγονται τέσσερις έως έξι από αυτές, ανάλογα με τον αριθμό
των μαθητών. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ των βασικών προσώπων
ή κοινωνικών ομάδων που είναι υπέρ και κατά της επένδυσης.

Βήμα 2ο: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και κάθε ομάδα επιλέγει ένα

ρόλο, αναλαμβάνοντας να εκπροσωπήσει ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα/κοινωνικές
ομάδες. Κάθε ομάδα ορίζει τη βασική θέση αυτού του ατόμου ή αυτής της κοινωνικής
ομάδας και αναλύει τους λόγους για τους οποίους θα στηρίξει ή θα απορρίψει την εξόρυξη
χρυσού στο χωριό τους. Καταγράφουν όσα το δυνατόν περισσότερα επιχειρήματα
μπορούν για να υποστηρίξουν την άποψή τους.

Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί το έργο της κάθε ομάδας, κάνει παρατηρήσεις σχετικά με
τα επιχειρήματα που καταγράφονται από τους μαθητές και θέτει κατάλληλες ερωτήσεις.
Αυτή η τακτική τροφοδοτεί τις συζητήσεις στην ομάδα και βοηθά τους μαθητές να
αναλύσουν τα συμφέροντα και τις απόψεις του προσώπου ή της κοινωνικής ομάδας που
εκπροσωπούν.

Εργαστήριο

Κατά το στάδιο αυτό οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Internet ή άλλους
πόρους που ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει ήδη προετοιμάσει, προκειμένου να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικά με τα ορυχεία χρυσού.

Βήμα 3ο: Όταν οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των επιχειρημάτων

τους, τότε μπορούν να προχωρήσουν στη συζήτηση. Οι εκπρόσωποι των ομάδων (ένας
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ανά ομάδα) κι ένας συντονιστής θα λάβουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Τον ρόλο του
συντονιστή θα μπορούσε να έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Όλοι οι εκπρόσωποι και ο συντονιστής κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Οι άλλοι μαθητές
θα ακούσουν τη συζήτηση, θα θέσουν συμπληρωματικές ερωτήσεις και θα ψηφίσουν για
την τελική απόφαση.
Πριν την έναρξη της συζήτησης όλη η τάξη καθορίζει τους κανόνες (π.χ. το πρόσωπο
που έχει τον λόγο δεν θα πρέπει να διακοπεί, κάθε εκπρόσωπος έχει δύο λεπτά για να
παρουσιάσει τα επιχειρήματά του/της κ.λπ.).

Βήμα 4ο: Ο συντονιστής εισάγει το θέμα, παρουσιάζει τους συμμετέχοντες στο κοινό και

θυμίζει σε όλους τους κανόνες της συζήτησης. Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων ανακοινώνει
τις απόψεις και τα επιχειρήματα του προσώπου/κοινωνικής ομάδας που αυτός/αυτή
εκπροσωπεί. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρουσιάσεων ένας δεύτερος γύρος
μπορεί να ξεκινήσει, κατά τον οποίο οι εκπρόσωποι θα προσπαθήσουν να αντικρούσουν
τα επιχειρήματα των άλλων εκπροσώπων. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας οι υπόλοιποι
μαθητές μπορούν επίσης να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να θέσουν ερωτήματα.

Βήμα 5ο: Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου το κοινό (όλοι οι μαθητές

εκτός από τους εκπροσώπους που πήραν μέρος στη συζήτηση) καλούνται να ψηφίσουν,
προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον η επένδυση για το ορυχείο χρυσού θα
πραγματοποιηθεί ή όχι.

Βήμα 6ο: Η δραστηριότητα τελειώνει με αναστοχασμό, ο οποίος βοηθά να αποφορτιστεί η

Καθ' όλη τη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αναδεικνύονται τα
αλληλο-συγκρουόμενα συμφέροντα και οι αντίθετες απόψεις που υπάρχουν στον πυρήνα
πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η αντίθεση μεταξύ αυτών των απόψεων καθοδηγεί
σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές και συλλογικές μας επιλογές και τις αποφάσεις μας
σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τν αειφορία.

Εργαστήριο

ατμόσφαιρα. Σε αυτό το στάδιο ο δάσκαλος επικεντρώνεται στη διαδικασία με ερωτήσεις,
όπως:
• Τι σας άρεσε πιο πολύ;
• Το νομίζετε ότι δεν πήγε καλά;
• Σεβαστήκατε τους κανόνες;
• Ήταν πειστικά τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης;
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχουν εύκολη λύση, η ανάλυση
των συγκρουόμενων συμφερόντων και απόψεων απαιτεί κριτική σκέψη, ικανότητες
ερμηνείας και αξιολόγησης όλων των στοιχείων αυτού του σεναρίου, και την ικανότητα
διερεύνησης και αξιολόγησης των συνεπειών της κάθε λύσης. Όλες αυτές οι δεξιότητες
είναι πολύ σημαντικές για έναν πολίτη. Επιπλέον, η αναγνώριση και αξιολόγηση δεδομένων,
η κατανόηση και η διαμόρφωση επιχειρηματολογίας και η εφαρμογή κριτηρίων και
κριτικής σκέψης είναι σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή
στην κοινωνία.
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Ορυχείο Χρυσού

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σενάριο
Ο Έλατος είναι ένα ήσυχο χωριό σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Οι κάτοικοι είναι
κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι, ενώ κάποιοι πηγαινοέρχονται καθημερινά στην κοντινή
πόλη που είναι τουριστικός προορισμός και βρίσκεται 30 χιλιόμετρα μακριά. Τον τελευταίο
καιρό, λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, το κόστος μετακίνησης είναι υψηλό και
πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να μετακομίσουν μόνιμα στην πόλη. Εδώ και μερικούς μήνες
οι κάτοικοι βρίσκονται σε αναταραχή, καθώς μετά από γεωφυσικές έρευνες βρέθηκαν
κοιτάσματα χρυσού στην περιοχή. Μια μεγάλη διεθνής εταιρεία θέλει να ξεκινήσει την εξόρυξη
του πολύτιμου μετάλλου και υπόσχεται στους κατοίκους θέσεις εργασίας για όλους και μεγάλη
ανάπτυξη. Μερικοί κάτοικοι είναι υπέρ του ορυχείου, ενώ κάποιοι άλλοι αντιτίθενται έντονα
σε αυτό. Προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση, ο δήμαρχος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του
χωριού και καλεί για συζήτηση τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων,
για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Μετά τη συζήτηση θα διεξαχθεί ψηφοφορία έτσι ώστε οι
κάτοικοι να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της λειτουργίας του ορυχείου χρυσού.
Προτεινόμενοι ρόλοι
Εκπρόσωποι της Εταιρείας: πιστεύουν ότι η επένδυση θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα
φέρει ανάπτυξη στο χωριό, καθώς θα προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους. Υπόσχονται
ότι θα διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και, επομένως, δεν θα υπάρχει
πρόβλημα για το περιβάλλον της περιοχής.

Κάτοικοι του χωριού που εργάζονται στην πόλη: πιστεύουν ότι πρόκειται για μια μοναδική
ευκαιρία να βρουν δουλειά και να μείνουν στο χωριό. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το σπίτι
τους και πιστεύουν ότι η αναμενόμενη ανάπτυξη στην περιοχή τους θα τους επιτρέψει να
βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: αντιδρούν στην επένδυση, είτε επειδή θα χάσουν τις περιουσίες
τους λόγω απαλλοτρίωσης ή επειδή θα μειωθεί η ποιότητα των προϊόντων τους. Θέλουν να
διατηρήσουν το τοπικό περιβάλλον ανέπαφο και να συνεχίσουν μια ήρεμη ζωή κοντά στη
φύση.

Εργαστήριο

Εκπρόσωποι περιβαλλοντικής οργάνωσης: πιστεύουν ότι το ορυχείο χρυσού θα έχει αρνητική
επίδραση στο περιβάλλον και ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα
για την περιοχή. Προσπαθούν να πείσουν τους κατοίκους ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια
εναλλακτική πορεία ανάπτυξης (π.χ. βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ήπιο τουρισμό), η
οποία δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος.

Τοπικοί παραγωγοί και έμποροι: θεωρούν το ορυχείο ευκαιρία αφού, λόγω της αναμενόμενης
ανάπτυξης, θα μπορέσουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Οι ντόπιοι θα κερδίσουν
περισσότερα χρήματα και οι νέοι εργάτες θα φέρουν μια νέα πνοή στο χωριό.
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Άλλοι κάτοικοι: δεν στηρίζουν την επένδυση επειδή φοβούνται τις περιβαλλοντικές συνέπειες
και τις αλλαγές που αυτό θα φέρει στη ζωή του χωριού. Δεν εμπιστεύονται ούτε την εταιρεία
ούτε το κράτος και πιστεύουν ότι το ορυχείο θα υπονομεύσει το μέλλον του χωριού.

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

• Μια επισκόπηση της εξόρυξης και των επιπτώσεών της από τον "Οδηγό Αξιολόγησης
Έργων Εξόρυξης" του ELAW (Παγκόσμια Περιβαλλοντική Νομική Συμμαχία)
https://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Chapter1.pdf
• Μεταλλευτική ρύπανση: Μήπως η εξόρυξη χρυσού εκπέμπει υδράργυρο;
http://www.miningfacts.org/Environment/Mining-pollution-Does-gold-miningemit-mercury/
• Μια περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εξόρυξης στις περιουσίες των ντόπιων στην Τανζανία
http://webfactoryinternational.co.za/preview/womin/images/impact-of-extractiveindustries/land-grabs/AGN Kitula - Socio-Economic and Environmental Impact of
Mining in Tanzania.pdf
• Βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη από το Euromines
http://www.euromines.org/files/publications/sustainable-gold-mining-europeenglish-language-version.pdf
• Περί υπεύθυνης εξόρυξης χρυσού
https://www.gold.org/who-we-are/our-members/responsible-gold
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 9+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

1.1. Η βιοποικιλότητα ως βασικό συστατικό των οικοσυστημάτων
Ερώτηση 1: Η βιοποικιλότητα είναι ο πλούτος της φύσης και περιλαμβάνει έναν μεγάλο
αριθμό διαφορετικών φυτών και ζώων, τα ενδιαιτήματα και τα γονίδιά τους. Δείτε τις
φωτογραφίες και επιλέξτε, πού υπάρχει μεγαλύτερη βιοποικιλότητα.
1.

2.

3.

Πηγή: http://wallpaper-wallpapers.com/; http://www.goodnews.ee/; http://fibir.ut.ee/
Η βιοποικιλότητα είναι μεγαλύτερη στην εικόνα: ………………………..
Ερώτηση 2: Επιλέξτε έναν τίτλο για το σχήμα.
Ροή ενέργειας και κύκλος ύλης στο οικοσύστημα
Η ζωή και ο θάνατος του κυνηγετικού σκύλου
Άγρια ζωή και ήλιος
Απώλειες οικοσυστήματος

Πηγή: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html

Φόρμα Αξιολόγησης

Απώλειες ενέργειας στο οικοσύστημα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
2.1. Περιβαλλοντική δικαιοσύνη

SAME World

σε καθαρό και υγιές περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ερώτηση 3: Διαγράψτε την έκφραση που δεν χαρακτηρίζει την περιβαλλοντική
δικαιοσύνη.

σύμφωνα με τον πολιτισμό τους

Περιβαλλοντική δικαιοσύνη
είναι το δικαίωμα των
πολιτών να ζουν
χωρίς να βλάπτονται από οποιαδήποτε
εγκληματική δραστηριότητα

χωρίς να βλάπτονται από
οποιαδήποτε βιομηχανική
δραστηριότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
3.1. Οι ευθύνες του σημερινού οικονομικού συστήματος

Ερώτηση 4: Σχεδόν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες βασίζονται στη χρήση των
φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, φυσικοί πόροι είναι:
Νερό

Αέρας

Έδαφος

Ηλιακή

ενέργεια
Ξύλο

Ορυκτά

καύσιμα
Φυτά

Ορυκτά

πετρώματα
Μεταλλεύματα

Ζώα

Ποια από αυτά είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι; __________________________

________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

________________________________________________________________________
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3. 2. Αλυσίδες παραγωγής: κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ερώτηση 5: Πώς ονομάζεται η διαδικασία στην εικόνα;

Απλή

αλυσίδα παραγωγής
Απλή

τροφική αλυσίδα
Απλή

αλυσίδα παραγωγής αποβλήτων
Απλή

οικονομική αλυσίδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
4.3. Νέα μοντέλα συμμετοχής

Πρέπει να σχεδιάσουν
προϊόντα που να διαρκούν
περισσότερο

Πρέπει να είναι
δημιουργικοί για να
χρησιμοποιήσουν
πράγματα που ήδη έχουν

Πρέπει να υιοθετήσουν
νόμους ευεργετικούς
για τους ανθρώπους

Πρέπει να σχεδιάσουν
προϊόντα που να δέχονται
επιδιόρθωση

Πρέπει να είναι
δημιουργικοί ώστε να
επισκευάζουν και να
μοιράζουν πράγματα και
υπηρεσίες

Πρέπει να μοιράζουν
δίκαια τις κρατικές
επιχορηγήσεις

Το κέρδος δεν θα πρέπει να
είναι ο πρωταρχικός στόχος

Πρέπει να είναι
δημιουργικοί για να
παράγουν μόνοι τους ή σε
κοινότητες

Πρέπει να λαμβάνουν
τις σωστές αποφάσεις

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 6: Ο μετασχηματισμός του σημερινού μοντέλου παραγωγής απαιτεί μεγάλες
αλλαγές. Στον πίνακα παρατίθενται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Γράψτε στην πάνω
σειρά του πίνακα ποιος πρέπει να πραγματοποιήσει αυτές τις αλλαγές.
1. Οι πολιτικοί
2. Οι καταναλωτές
3. Οι επιχειρηματίες
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 11+
		

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Ερώτηση 1: Απαντήστε στην ερώτηση και ολοκληρώστε το σχεδιάγραμμα.
• Τι είναι η βιοποικιλότητα;

ΕΙΚΟΝΑ: Επίπεδα οργάνωσης της έννοιας της βιοποικιλότητας
Ερώτηση 2: Oι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος; διορθώστε τα λάθη.
Η
 βιοποικιλότητα είναι χωρισμένη σε δύο επίπεδα: την ποικιλομορφία των ειδών και
την ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων.
Σήμερα

έχουν καταγραφεί περίπου 1,9 εκατομμύρια είδη σε όλο τον κόσμο.
Χωρίς

βιοποικιλότητα κανείς από τους θεμελιώδεις οικολογικούς μηχανισμούς (π.χ.
επικονίαση κ.λπ.) δεν θα μπορούσε να υπάρχει.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το
 δικαίωμα των κοινοτήτων και των πολιτών να ζουν σε ένα καθαρό και υγιές
περιβάλλον με πολλές οικονομικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
Το
 δικαίωμα των κοινοτήτων και των πολιτών να ζουν σε ένα καθαρό και υγιές
περιβάλλον, χωρίς να βλάπτονται ή να επηρεάζονται από οικονομικές και βιομηχανικές
δραστηριότητες.
Ερώτηση 4: Δώστε ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής αδικίας.

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 3: Σημειώστε τη σωστή απάντηση. Τι είναι η περιβαλλοντική δικαιοσύνη;
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

SAME World

Ερώτηση 5: Κοιτάξτε το διάγραμμα στην ενότητα 3.1 («πόσο καιρό θα διαρκέσει;»).
Συμπληρώστε τον πίνακα και απαντήστε στην ερώτηση.
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ, ΑΝ..
ο κόσμος καταναλώνει με
τους σημερινούς ρυθμούς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ο κόσμος καταναλώνει στο
μισό από τους ρυθμούς
κατανάλωσης των ΗΠΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΧΡΥΣΟΣ
ΤΑΝΤΑΛΙΟ
		
Ποιο

στοιχείο θα έχει τα περισσότερα αποθέματα αν ο κόσμος συνεχίσει να καταναλώνει
με τους σημερινούς ρυθμούς;
Ερώτηση 6: Δείτε το βίντεο για τον κύκλο ζωής ενός έξυπνου τηλεφώνου. Κατονομάστε
τα προβλήματα που προκύπτουν στο στάδιο παραγωγής ενός έξυπνου τηλεφώνου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
Ερώτηση 7: Τοποθετήστε τις ακόλουθες πηγές ενέργειας στο σωστό κουτάκι.
Ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, πετρέλαιο από ορυκτά καύσιμα, ενέργεια από βιομάζα,
άνθρακας, υδροηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, φυσικό αέριο

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φόρμα Αξιολόγησης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 14+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Ερώτηση 1: Κοιτάξτε τον χάρτη στην Eνότητα 1.2 (εστίες (hotspots) βιοποικιλότητας).
Κατονομάστε τρεις ηπείρους με εστίες βιοποικιλότητας. Εξηγήστε γιατί αυτές οι περιοχές
είναι εστίες βιοποικιλότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ερώτηση 2: Τι είναι η περιβαλλοντική δικαιοσύνη και πώς συνδέεται με τον όρο
«περιβαλλοντικός ρατσισμός»;
Ερώτηση 3: Βρείτε ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στη χώρα σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Ερώτηση 4: Σημειώστε τη σωστή απάντηση.

Ερώτηση 5: Δείτε το βίντεο για τον κύκλο ζωής ενός έξυπνου τηλεφώνου. Κατονομάστε
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία κατά τα διαφορετικά στάδια του
κύκλου ζωής ενός έξυπνου τηλεφώνου.

Φόρμα Αξιολόγησης

Τι είναι το ΑΕΠ;
Το
 ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) μετρά τη χρηματική αξία όλων των αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας σε πέντε χρόνια.
Το
 ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) μετρά τη χρηματική αξία όλων των τελικών
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας ετησίως.
Το
 ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) μετρά τη χρηματική αξία όλων των τελικών
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τους πολίτες μιας χώρας ετησίως.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ερώτηση 6: Αναφέρετε δύο παραδείγματα για να επαληθεύσετε και άλλα δυο
παραδείγματα για να διαψεύσετε την παρακάτω δήλωση: «μας είναι αδύνατο να αφήσουμε
τον πλανήτη σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι μας δόθηκε από αυτούς που βρίσκονταν εδώ
πριν από εμάς»
Ερώτηση 7: Συμπληρώστε τον πίνακα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των
ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ( + )

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (-)

Ηλιακή ενέργεια
Υδροηλεκτρική ενέργεια
Αιολική ενέργεια
Πετρέλαιο από ορυκτά
καύσιμα
Κάρβουνο
Πυρηνική

Φόρμα Αξιολόγησης

Κείμενο αξιολόγησης: Aija Kosk, Λέκτορας Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Οικονομίας
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Ti ειναι το κλίμα

SAME World

Το κλίμα αντιπροσωπεύει ένα σύστημα
καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά
μέσο όρο σε μια συγκεκριμένη περιοχή για
μια σειρά ετών (συνήθως 30), όπως εξηγείται
στην Ενότητα 5.4. Σε μορφή ζώνης και σχήμα
κυκλικό, οι ξεχωριστές κλιματικές ζώνες
μπορούν να ταξινομηθούν κατά γεωγραφικό
πλάτος από τις περιοχές των τροπικών στον
ισημερινό (με υψηλή, σχεδόν κάθετη ηλιακή
ακτινοβολία) μέχρι τις πολικές περιοχές που
λαμβάνουν λιγότερη θερμότητα.
Χωρίς αμφιβολία, το κλίμα φαίνεται να είναι
ένα πολύ περίπλοκο και δυναμικό σύστημα
με δικούς του μηχανισμούς (Σχήμα 5.1.1,
Σχήμα 5.1.2), οι οποίοι εξαρτώνται από
πολλούς παράγοντες φυσικής (π.χ. ηλιακές

αλλαγές, σύστημα νερού, χρήση της γης,
βιοποικιλότητα ή ηφαιστειακή δράση) και
ανθρωπογενούς προέλευσης, όπως η ένταση
του φαινομένου του θερμοκηπίου. Κατά την
αλληλεπίδραση με τη Γη η άμεση ηλιακή
ακτινοβολία υφίσταται έναν ορισμένο βαθμό
τροποποίησης και είτε αντανακλάται στο
διάστημα (λευκαύγεια με 30% αντανάκλαση)
είτε επιστρέφει στη γη λόγω του φαινομένου
του θερμοκηπίου.
Χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου (π.χ.
υδρατμούς,
διοξείδιο
του
άνθρακα,
μεθάνιο) να εμφανίζονται με φυσικό τρόπο
στην ατμόσφαιρα, να απορροφούν και
να εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, η
συνολική επιφάνεια της Γης θα ήταν κατά
μέσο όρο 33o C ψυχρότερη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5.1

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Σχ.5.1.1 Ετήσιο και παγκόσμιο μέσο ενεργειακό ισοζύγιο Γης (πηγή:www.wmo.int)
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SAME World

Σχ.5.1.2 Παράγοντες μεταβολής του κλίματος
(πηγή: http://www.meteorologyclimate.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi)

Η
σύγχρονη
κλιματική
ταξινόμηση
καθορίζεται από πολλές βιοκλιματικές
μεταβλητές που σχετίζονται με τις
μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας και υετού και
αντιπροσωπεύουν τις ετήσιες τάσεις (π.χ.
μέση ετήσια θερμοκρασία), την εποχικότητα,
ακόμη και ακραίες τιμές (π.χ. θερμοκρασία
του ψυχρότερου και θερμότερου μήνα).
Μπορείτε να δείτε (Εικόνα 5.1.3) και να
διαβάσετε περισσότερα σε αυτό το αρχείο
σχετικά με τις βασικές χερσαίες κλιματικές
μεταβλητές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Το
σύγχρονο
σύστημα
κλιματικής
ταξινόμησης καθορίζει 5 είδη κλίματος με
αρκετές υποκατηγορίες, όπως μπορείτε
να δείτε σε αυτόν τον διαδραστικό
χάρτη. Τα τροπικά κλίματα με συνεχώς
υψηλές θερμοκρασίες περιλαμβάνουν τα
τροπικά δάση (υπάρχει μέση βροχόπτωση
τουλάχιστον 60 mm καθ’ όλους τους μήνες),
τους μουσώνες (με ετήσια βροχόπτωση μέχρι
και πάνω από 10.000 mm) και τις σαβάνες.
Τα ξηρά κλίματα με χαρακτηριστική ξηρή
περίοδο (άνυδρα και ημι-άνυδρα κλίματα)

Εικ.5.1.3 Σύστημα κλιματικής ταξινόμησης
(πηγή: Climate classification scheme bing search)
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εμφανίζονται στις ερήμους (με μεγάλο
ημερήσιο και εποχιακό εύρος θερμοκρασιών,
που το καλοκαίρι φτάνει έως και 45°C)
και τις στέπες. Τα εύκρατα κλίματα, που
περιλαμβάνουν το Μεσογειακό (με ζεστά και
ξηρά καλοκαίρια) και τα θερμά εύκρατα ή
ωκεάνια κλίματα (με δροσερά καλοκαίρια και

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ήπιους χειμώνες), κυριαρχούν στην Ευρώπη.

Τα ψυχρότερα πολικά και αλπικά κλίματα
SAME World
εμφανίζονται κυρίως στην τούνδρα.
Κείμενο:
Peter
Fedor,
Περιβαλλοντικής Οικολογίας

Καθηγητής

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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SAME World

Ο άνθρακας είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο
του πλανήτη μας. Όχι μόνο βρίσκεται στον
ωκεανό, τον αέρα και τα πετρώματα αλλά και
όλα τα έμβια όντα είναι κατασκευασμένα από
άνθρακα. Στο περιβάλλον μας ο άνθρακας
δεν είναι ούτε αμετάβλητος ούτε σταθερός,
αλλά, αντίθετα, ακολουθεί μια κυκλική πορεία
– τον κύκλο του άνθρακα. Στην ατμόσφαιρα
ο άνθρακας υπάρχει στην οξειδωμένη μορφή
του CO2, το διοξείδιο του άνθρακα. Οι κύριες
φυσικές πηγές CO2 είναι η ηφαιστειακή
δραστηριότητα (π.χ. ηφαιστειακές εκρήξεις),
οι μεγάλης κλίμακας δασικές πυρκαγιές, οι
καιρικές συνθήκες, η αποσύνθεση και οι
διαδικασίες διαπνοής.
Αν και οι φυσικές διεργασίες συνέβαιναν

για αιώνες, η εντονότερη ανθρώπινη
δραστηριότητα
έχει
επίδραση
στη
συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα,
συνεισφέροντας
στην
αυξημένη
συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου
(δείτε Ενότητα 6.2). Παρόλο που ορισμένες
ηφαιστειακές εκρήξεις απελευθερώνουν
μεγάλες ποσότητες CO2, οι ανθρώπινες
δραστηριότητες εκπέμπουν κατά μέσο όρο
135 φορές περισσότερο CO2 από ό, τι τα
ηφαίστεια ετησίως.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5.2 Τι ρυθμίζει το CO2 στην ατμόσφαιρα;

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Η ταχεία βιομηχανική εξέλιξη της
ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια των
τελευταίων αιώνων έχει αυξήσει σημαντικά
την περιεκτικότητα CO2 στην ατμόσφαιρα
(δείτε Ενότητα 6.2), κυρίως για τρεις λόγους:

Σχ. 5.2.1: Ο κύκλος του άνθρακα
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το ξύλο είναι ένα μακράς διαρκείας υλικό,
επομένως, ακόμη και αν τα δέντρα κοπούν
και μετατραπούν σε προϊόντα, ο άνθρακας
παραμένει δεσμευμένος μέσα στο ξύλο
και ως τέτοιος δεν απελευθερώνεται
στην ατμόσφαιρα. Η καύση του ξύλου ως
καύσιμο θα οδηγήσει σε μηδενικό υπόλοιπο
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς
ο άνθρακας που απελευθερώνεται στην
ατμόσφαιρα είναι ο ίδιος άνθρακας που είχε
κάποτε απορροφηθεί από τα δέντρα.

SAME World

Με άλλα λόγια, ο άνθρακας που ήταν
αποθηκευμένος σε διάφορα ορυκτά και
οργανικές ενώσεις (όπως τα κοιτάσματα
γαιάνθρακα, μεθανίου και πετρελαίου) για
εκατοντάδες
αιώνες,
απελευθερώθηκε
στην ατμόσφαιρα με τη μορφή CO2 μέσα
σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (τα
τελευταία 250 χρόνια, δηλαδή από την αρχή
της βιομηχανικής επανάστασης) μέσω της
καύσης αυτών των ενώσεων, των λεγόμενων
«ορυκτών καυσίμων». Ως εκ τούτου, η
ισορροπία μεταξύ των προαναφερθέντων
πηγών και των δεξαμενών άνθρακα (Σχ.
5.2.1), ρυθμίζει την παρουσία του CO2 στην
ατμόσφαιρα.
Σήμερα, πέρα από τον προβιομηχανικό
«φυσικό» κύκλο του άνθρακα, περαιτέρω
ενώσεις
άνθρακα
από
διάφορες
ανθρωπογενείς πηγές έχουν προστεθεί στον
κύκλο του, δημιουργώντας έτσι τον μεταβιομηχανικό κύκλο του άνθρακα (πηγή).
Σε παγκόσμια κλίμακα, τα δάση, οι υγρότοποι
και οι ωκεανοί είναι σημαντικές δεξαμενές
άνθρακα, που συγκαταλέγονται στα βασικά
οικοσυστήματα για τη ρύθμιση του κλίματος.
Στο πλαίσιο αυτό, τα δάση είναι ιδιαιτέρως
βασικά οικοσυστήματα που λειτουργούν ως
μια μακροπρόθεσμη δεξαμενή άνθρακα.
Καθώς τα δέντρα μεγαλώνουν, τα δάση
δεσμεύουν άνθρακα με τη μορφή υπόγειας
και υπέργειας βιομάζας, φυλακίζοντας
τον άνθρακα που απορροφάται από το
ξύλο για δεκαετίες. Το πλεονέκτημα των
δασών σαν δεξαμενές, σε σύγκριση με άλλα
οικοσυστήματα που απορροφούν διοξείδιο
του άνθρακα, οφείλεται στο γεγονός ότι

Η κλιματική αλλαγή θα έχει άμεσο αντίκτυπο
στον κύκλο του άνθρακα. Υπάρχουν
βραχυπρόθεσμοι (μεταξύ της ατμόσφαιρας,
υδρόσφαιρας
και
βιόσφαιρας)
και
μακροπρόθεσμοι κύκλοι (που περιλαμβάνουν
τη λιθόσφαιρα και τα βαθύτερα στρώματα
των ωκεανών και ιζήματα).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1) καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το
πετρέλαιο, ο γαιάνθρακας, η τύρφη και το
φυσικό αέριο, 2) παραγωγή τσιμέντου, 3)
αλλαγή της χρήσης της γης σε μεγάλη κλίμακα
(π.χ. καταστροφή των δασών).

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Άλλα αέρια του θερμοκηπίου:
Τα υπόλοιπα σημαντικά αέρια του
θερμοκηπίου εκτός από το CO2 είναι οι
υδρατμοί (H2O), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο
του αζώτου (N2O) και τα φθοριούχα αέρια
(γνωστά και ως F-gases).
Υδρατμοί (H2O): Οι υδρατμοί είναι ένα από τα
πιο σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου, καθώς
είναι το πιο κοινό, ευρέως διαδεδομένο
αέριο και υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό,
σε σύγκριση με άλλα αέρια θερμοκηπίου.
Η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης σε
συνδυασμό με τη βιομηχανική εκπομπή
λεπτών σωματιδίων προκαλεί την παραμονή
περισσότερων υδρατμών στην ατμόσφαιρα,
αυξάνοντας στη συνέχεια το φαινόμενο
του θερμοκηπίου. Έτσι, αν και η ανθρώπινη
δραστηριότητα δεν είναι η κύρια πηγή του
σχηματισμού υδρατμών, τα λεπτά σωματίδια
που
εκπέμπονται
από
βιομηχανικές
διαδικασίες θα μπορούσαν να αναγκάσουν
τους υδρατμούς να παραμείνουν στην
ατμόσφαιρα.
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Φθοριούχα αέρια (CFC, HCFC, HFCs, PFCs,
SF6): Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται
συχνά σε ψυγεία, πυροσβεστήρες, διαλύτες,
φυτοφάρμακα, προωθητικά αεροζόλ καθώς
και ως παράγοντες αφρισμού. Σε αντίθεση με
άλλα αέρια του θερμοκηπίου, τα φθοριούχα
αέρια είναι πολύ ανθεκτικά στην ατμόσφαιρα.
Ορισμένες από αυτές τις εκπομπές θα
επηρεάζουν το κλίμα για πολλές δεκαετίες
ή ακόμη και αιώνες, πράγμα που τις καθιστά
πολύ επικίνδυνες ακόμη και σε μικρές
ποσότητες.

SAME World

Υποξείδιο του αζώτου (N2O): Το N2O
απορροφά
τη
θερμική
ακτινοβολία
εκατοντάδες φορές πιο αποτελεσματικά
από το CO2, ενώ η αναλογία του N2O στην
ατμόσφαιρα είναι σχετικά χαμηλή σε
σύγκριση με άλλα αέρια του θερμοκηπίου.
Οι κύριες βιομηχανικές πηγές N2O είναι η
γεωργία, η διαχείριση αποβλήτων και η
παραγωγή ενέργειας.

Πηγή:
• http://w w w.nasa.gov/topic s/ea r th/
features/vapor_warming.html
• http://www.unep.org/vitalforest/Report/
VFG-12-Forests-and-the-carbon-cycle.pdf

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μεθάνιο (CH4): Τα χαρακτηριστικά των αερίων
του θερμοκηπίου ποικίλλουν. Για παράδειγμα,
το μεθάνιο παραμένει στην ατμόσφαιρα
για περίπου 10 έτη, αλλά κατά τη διάρκεια
αυτού του χρόνου απορροφά 20% έως 25%
περισσότερη θερμική ακτινοβολία από όση
θα απορροφήσει το CO2 σε έναν αιώνα. Οι
ανθρωπογενείς πηγές μεθανίου συνδέονται
κυρίως με την παραγωγή ενέργειας, τις
διαρροές φυσικού αερίου, τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και την επεξεργασία αποβλήτων
και λυμάτων. Ωστόσο, απουσία οξυγόνου, το
μεθάνιο απελευθερώνεται επίσης σε φυσικές
διεργασίες αποσύνθεσης. Άλλες φυσικές
πηγές CH4 είναι τα έλη, οι τυρφώνες και οι
υδροβιότοποι.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: Stefano Caserini, Καθηγητής
Μείωσης της κλιματικής αλλαγής, Πολυτεχνείο
του Μιλάνου,
Ylle Napa, Σύμβουλος Περιβάλλοντος
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προσαρμόζεται στην
κλιματική
SAME
World αλλαγή
Τα οικοσυστήματα, το κλίμα και οι ανθρώπινες
κοινωνίες είναι στενά συνδεδεμένα. Τα
οικοσυστήματα στηρίζουν τις ανθρώπινες
κοινωνίες και επιτρέπουν την ανάπτυξή τους,
λόγω των διατροφικών, περιβαλλοντικών,
πολιτισμικών, ψυχαγωγικών και αισθητικών
πόρων που παρέχουν. Όλοι εξαρτόμαστε
άμεσα ή έμμεσα από τα προϊόντα και
τις
υπηρεσίες
των
οικοσυστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών,
της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της ξυλείας,
του καθαρού νερού, του οξυγόνου και των
άγριων ζώων (διαβάστε περισσότερα στην
Ενότητα 1.
Το κλίμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
των οικοσυστημάτων, τα επηρεάζει και
επηρεάζεται από αυτά, τόσο σε τοπικό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (διαβάστε
περισσότερα στην Ενότητα 5.1 και Ενότητα
5.2. Συμβάλλει, επομένως, σημαντικά
στον καθορισμό των όρων διαβίωσης των
ανθρώπινων κοινοτήτων. Η ικανότητά μας
να προσαρμοστούμε και να ευδοκιμήσουμε
σε ποικίλα περιβάλλοντα είναι ένα από τα
χαρακτηριστικά του είδους μας. Από την
παγωμένη Αρκτική μέχρι τη ζεστή Μεσόγειο,
από την Νοτιοανατολική Ασία με τους
μουσώνες μέχρι το άγονο Σαχέλ, οι άνθρωποι
βρίσκονται παντού. Πράγματι, ένας πολύ
υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας θα
μπορούσε να είναι το κύριο χαρακτηριστικό
του ευρύτερου γένους μας, του Homo.
Πρόσφατα,
μια
ομάδα
ερευνητών
προσδιόρισε ότι η ικανότητα των προγόνων
του ανθρώπου να προσαρμόζονται στις
μεταβαλλόμενες
συνθήκες
επέτρεψε

τελικά στα αρχαιότερα είδη του Homo να
ποικίλλουν, να επιβιώσουν και να αρχίσουν
να εξαπλώνονται από την Αφρική προς την
Ευρασία 1,85 εκατομμύρια χρόνια πριν.
Επομένως, η προσαρμογή στις κλιματικές
αλλαγές δεν είναι κάτι καινούργιο. Στο
πέρασμα του χρόνου, οι ανθρώπινες
κοινωνίες έχουν επανειλημμένα αποδείξει
μια ισχυρή ικανότητα για προσαρμογή σε
διαφορετικά κλίματα και περιβαλλοντικές
αλλαγές, είτε μεταναστεύοντας σε νέες
περιοχές, είτε αλλάζοντας τις καλλιέργειές
τους, είτε κατασκευάζοντας διαφορετικά είδη
στέγης, και ούτω καθεξής.
Αυτό ίσχυε, για παράδειγμα, για τους Ινουίτ
της Γροιλανδίας, που αντιπροσωπεύουν το
αποκορύφωμα χιλιάδων ετών πολιτιστικής
ανάπτυξης από λαούς της Αρκτικής που
έμαθαν να επιβιώνουν στις συνθήκες της
Αρκτικής.
Ανέπτυξαν διαφορετικές στρατηγικές για να
προσαρμοστούν στις δύσκολες κλιματικές
συνθήκες και τις κλιματικές αλλαγές, όπως
η κατασκευή ιγκλού από χιόνι κατά τους
χειμωνιάτικους σκοτεινούς μήνες της
Αρκτικής και η καύση λίπους φάλαινας και
φώκιας για καύσιμα και λαμπτήρες φωτισμού,
σε μια περιοχή με λίγο ξύλο διαθέσιμο
για την κατασκευή, τη θέρμανση και τον
φωτισμό σπιτιών. Δεδομένης της απουσίας
ξύλου για την κατασκευή πλοίων, τέντωναν
δέρματα φώκιας πάνω σε πλαίσια για την
κατασκευή καγιάκ, καθώς και για να φτιάξουν
τα λεγόμενα umiaqs, πλοία αρκετά μεγάλα
για πλεύση σε απροστάτευτα νερά κατά το
κυνήγι φάλαινας, πράγμα που τους έδωσε
ένα επιπλέον σημαντικό μέσο εφοδιασμού
τροφίμων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5.3 Η ιστορική ικανότητα του ανθρώπου να 		
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θα δούμε ότι η μικρή παγετωνική περίοδος
του Βόρειου Ημισφαιρίου μεταξύ 15ου και
16ου αιώνα ήταν κακή για τους Σκανδιναβούς
της Γροιλανδίας, αλλά καλή για τους Ινουίτ της
Γροιλανδίας.

SAME World

Η επίδρασή τους στον χώρο (καταστρέφοντας
τη φυσική βλάστηση, προκαλώντας διάβρωση
του εδάφους και με την κοπή χλόης) ήταν
ένας παράγοντας εξ ολοκλήρου δικής τους
απόφασης, που συνέβαλε στο τέλος της
αποικίας των Νορβηγών στη Γροιλανδία. Έτσι,

Εν κατακλείδι, μπορούμε να παρατηρήσουμε
ότι το κλίμα μπορεί να γίνει θερμότερο ή
ψυχρότερο, βροχερό ή πιο ξηρό, περισσότερο
ή λιγότερο μεταβλητό μεταξύ μηνών ή ετών,
λόγω των αλλαγών στις φυσικές δυνάμεις
που το καθορίζουν και που δεν έχουν καμία
σχέση με τους ανθρώπους. Η φυσική αλλαγή
του κλίματος μπορεί να κάνει τις συνθήκες
καλύτερες ή χειρότερες για οποιαδήποτε
συγκεκριμένη ανθρώπινη κοινωνία και μπορεί
να ωφελήσει μια κοινωνία, ενώ βλάπτει μια
άλλη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοφιλές
βιβλίο «Κατάρρευση: Πώς οι κοινωνίες
επιλέγουν να επιτύχουν να αποτύχουν»
του Jared Diamond, η κλιματική αλλαγή
μπορεί να συμπεριληφθεί μεταξύ των
παραγόντων που πρέπει να ληφθούν
υπόψη στην προσπάθεια κατανόησης μιας
ενδεχόμενης περιβαλλοντικής κατάρρευσης,
σε συνδυασμό με μια περιβαλλοντική
καταστροφή, εχθρικούς γείτονες, φιλικούς
εμπορικούς συνεργάτες και τις αντιδράσεις της
κοινωνίας στα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Κάτι τέτοιο συνέβη στη Γροιλανδία, με την
κατάρρευση της κοινότητας των νορβηγών
Βίκινγκς. Αρχικά η κοινότητα αυτή άκμασε
στη Γροιλανδία, χάρις σε ένα ευτυχές σύνολο
περιστάσεων κατά την άφιξή τους. Έφτασαν
σε μια εποχή (986 μ.Χ) με σχετικά ήπιο κλίμα,
όταν η παραγωγή σανού ήταν επαρκής τα
περισσότερα έτη, οι θαλάσσιες διαδρομές για
την Ευρώπη ήταν απαλλαγμένες από πάγο,
υπήρχε ευρωπαϊκή ζήτηση για τις εξαγωγές
τους σε ελεφαντόδοντο θαλάσσιου ίππου και
δεν υπήρχαν ιθαγενείς κοντά στους οικισμούς
τους ή στα εδάφη κυνηγιού. Όλα αυτά τα
αρχικά πλεονεκτήματα στράφηκαν σταδιακά
εναντίον των Νορβηγών, με τρόπους για τους
οποίους φέρουν κάποια ευθύνη. Μπορεί η
κλιματική αλλαγή, η μεταβαλλόμενη ζήτηση
της Ευρώπης για ελεφαντόδοντο και η άφιξη
των Εσκιμώων να ήταν πέρα από τον έλεγχό
τους, ωστόσο ήταν στο χέρι τους το πώς να
αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Σήμερα, το βασικό ζήτημα είναι οι ρυθμοί
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, οι
οποίοι είναι ασυνήθιστα υψηλοί σε σχέση με
τις αλλαγές που έχει βιώσει η κοινωνία στο
παρελθόν και οι οποίοι συνδέονται κυρίως με
ανθρωπογενή και όχι φυσικά αίτια. Σε έναν
όλο και πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο οι
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
σε έναν πληθυσμό ή οικονομικό τομέα μπορεί
να έχουν επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο,
ενώ γίνονται όλο και πιο ισχυρές οι σχέσεις
μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των άλλων
παραγόντων, που προσδιορίζονται από τον
Diamond, σχέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην κατάρρευση ανθρώπινων
κοινοτήτων.

Κείμενο: Anna Brusarosco, Υπεύθυνη έργου
CEVI
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«Η φύση ή Πατσαμάμα (Μητέρα Γη), στην
οποία αναπαράγεται και εκτυλίσσεται η ζωή,
έχει αναφαίρετο δικαίωμα σεβασμού στην
ύπαρξή της και στη διατήρηση και ανάπλαση
του κύκλου ζωής, της δομής, των λειτουργιών
και των εξελικτικών διαδικασιών της. Όλα
τα άτομα, οι κοινότητες, τα έθνη και οι λαοί
μπορούν να απευθύνονται στις δημόσιες
αρχές για την επιβολή των δικαιωμάτων της
φύσης. (...)» Αρθ. 71, Κεφάλαιο 7, Δικαιώματα
της Φύσης – Σύνταγμα Ισημερινού 2008.
Ο Ισημερινός ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο
που συμπεριέλαβε τα δικαιώματα της φύσης
στο Σύνταγμά της το 2008. Την επόμενη
χρονιά ήταν η σειρά της Βολιβίας. Και τα δύο
Συντάγματα προωθήθηκαν από τα κινήματα
περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Η περιοχή των
Άνδεων έχει επιδείξει έντονη δράση σχετικά
με την αναγνώριση των δικαιωμάτων της
φύσης με προτάσεις στη Λατινική Αμερική

και τα Ηνωμένα Έθνη. Το ενδιαφέρον για την
αναγνώριση των δικαιωμάτων της φύσης
διευρύνθηκε παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια
σε περιοχές όπως η Ινδία, το Μεξικό, οι ΗΠΑ,
το Νεπάλ, η Νέα Ζηλανδία και η Τουρκία, σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Τα δικαιώματα της φύσης κατοχυρώνουν
το δικαίωμα των οικοσυστημάτων και των
φυσικών κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένων
των ανθρώπων) να υπάρχουν και να
διατηρούν
τα
χαρακτηριστικά
τους,
χωρίς να θεωρούνται μόνον αγαθά προς
εκμετάλλευση. Από αυτή την άποψη, η
νομολογία της Γης διαφέρει από την κλασική
περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία θεωρεί
ότι η φύση είναι άξια προστασίας μόνο όταν
βάζει την ανθρώπινη ύπαρξη σε κίνδυνο.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5.4 Μπορεί η φύση να έχει δικαιώματα;
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Κείμενο: Alessia Romeo, Υπεύθυνη έργου
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και τον καιρό και τι
είναι τα
ακραία κλιματικά
SAME
World
φαινόμενα;
Ο καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας
σε έναν δεδομένο χώρο και χρόνο. Το κλίμα
είναι η μέση κατάσταση της ατμόσφαιρας
(όπως η θερμοκρασία ή ο υετός) για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Το κλίμα, δηλαδή, είναι
ο μέσος όρος των καιρικών συνθηκών ενός
τόπου.
Ο καιρός βασίζεται σε μια παρατήρηση μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το κλίμα
βασίζεται σε πολλές παρατηρήσεις πολλών
ετών.
Ο καιρός μας επηρεάζει με πολλούς τρόπους.
Επηρεάζει τι κάνουμε και τι φοράμε, πώς
ταξιδεύουμε, ακόμη και τη διάθεσή μας. Οι

μετεωρολόγοι μετρούν τις καιρικές συνθήκες
σε διάφορα μέρη και χρησιμοποιούν αυτές
τις πληροφορίες για να αναφέρουν και
να προγνώσουν τις μελλοντικές καιρικές
συνθήκες.
Η πρόγνωση του καιρού και η πρόβλεψη του
κλίματος, επομένως, είναι πολύ διαφορετικές:
Η πρώτη έγινε αρχικά βασιζόμενη στη μνήμη
και έτσι αναπτύχθηκε σε μια επιστήμη που
επιτρέπει την πρόβλεψη του καιρού για τις
επόμενες ημέρες. Η πρόβλεψη του κλίματος
θα μπορούσε να γίνει μόνο σε δεκαετή
κλίμακα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5.5 Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο κλίμα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Το κλίμα είναι μια ένδειξη του μέσου καιρού του

Σχ.5.5.1 Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις πιθανότητες ακραίων καιρικών φαινομένων (Πηγή : Solomon et al., 2007, Technical
Summary. Στο: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Συμβολή της Ομάδας Εργασίας Ι στην Τέταρτη Έκθεση
Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή)
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Σχ.5.5.2: Η στατιστική κατανομή συχνότητας των ευρωπαϊκών καλοκαιρινών ανωμαλιών στη θερμοκρασία
γης (σχετικά με το χρονικό διάστημα 1970-1999) για την περίοδο 1500 έως 2010. Κάθε κάθετη γραμμή
αντιπροσωπεύει τη μέση καλοκαιρινή θερμοκρασία για ένα μόνο έτος. Επισημαίνονται τα πέντε θερμότερακαι
ψυχρότερα καλοκαίρια. Οι γκρι ράβδοι αντιπροσωπεύουν την κατανομή για την περίοδο 1500-2002, ενώ με μαύρο
απεικονίζεται το μοντέλο Gauss (Πηγή).

έτους αλλά ασχολείται και με την πιθανότητα
εκδήλωσης γεγονότων με χαμηλή συχνότητα
κατά τη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα,
μια μικρή βροχή είναι χαρακτηριστικό του
κλίματος της περιοχής, αλλά η πιθανότητα
για έναν ακραίο παράγοντα, όπως επεισόδια
πολύ δυνατής βροχής που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν πλημμύρες, είναι σημαντική για
τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

πολύ ζεστές ημέρες, πολύ έντονες
βροχοπτώσεις, πολύ ισχυροί άνεμοι) αλλά
έχουν μικρή πιθανότητα.

Η κατανομή των τιμών των παραμέτρων
του κλίματος σε μια περιοχή (π.χ. ημερήσια
ή μηνιαία θερμοκρασία ή υετός) ακολουθεί
μια κανονική καμπύλη (Gauss) που έχει μια
κορυφή στον μέσο αριθμό και είναι επίπεδη ή
λεπτότερη, ανάλογα με την απόκλιση από τις
υπόλοιπες τιμές (Σχ. 5.1.1).

Κάποιες ακραίες αλλαγές έχουν ήδη
παρατηρηθεί στον πλανήτη: για παράδειγμα,
το παρακάτω σχήμα (Σχ. 5.5.2) δείχνει ότι
οι ευρωπαϊκές καλοκαιρινές θερμοκρασίες
το 2003 και 2010 ήταν μακράν εκτός των
φυσιολογικών ορίων.

Οι τιμές που βρίσκονται στα άκρα της
κατανομής ονομάζονται «ακραία καιρικά
φαινόμενα», επειδή είναι ισχυρά (δηλαδή

Κείμενο: Katrin Saart, γεωγράφος, υπεύθυνη
έργου, εκπαιδεύτρια, και Fernando Alves,
Δασολόγος Μηχανικός

Με τις κλιματικές αλλαγές οι κανονικές
καμπύλες των διαφόρων κλιματολογικών
στοιχείων αλλάζουν και η εμφάνιση ακραίων
περιστατικών προκύπτει με αυξανόμενη
συχνότητα.
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Ενδείξεις κλιματικής αλλαγής
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Η μέση θερμοκρασία της Γης αυξάνεται,
αλλά αυτός δεν είναι ο μοναδικός δείκτης
κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τη
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του
Κλίματος, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία
και η στάθμη της θάλασσας έχουν αυξηθεί, οι
ωκεανοί έχουν γίνει θερμότεροι και οι ρυθμοί
τήξης χιονιού και πάγων έχουν επιταχυνθεί.
Οι
επιστήμονες
εξετάζουν
πολλούς
παράγοντες για στοιχεία σχετικά με την
κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, εξετάζουν
ιστορικά αρχεία, συλλέγουν μετρήσεις και
παρατηρούν τις τάσεις της θερμοκρασίας, τις

καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές στη στάθμη
της θάλασσας και άλλα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά.
Μια απεικόνιση των δεικτών κλιματικής
αλλαγής φαίνεται στην Εικόνα 6.1.1.
Παρατηρούνται ορισμένες ανωμαλίες στο
κλίμα ετησίως (δείτε Ενότητα 5.4, όπως
δείχνει και το Σχήμα 6.1.2 για το 2014:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

6.1

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Ατμοσφαιρική θερμοκρασία: από το
1880 η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχει
αυξηθεί περίπου 0,9 °C. Η δεκαετής μέση

Εικ. 6.1.1 Σημάδια της κλιματικής αλλαγής
(πηγή: http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigFAQ2.1-1.jpg)
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Άνοδος της στάθμης της θάλασσας: oι
ωκεανοί και η ατμόσφαιρα συνδέονται
μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, η αύξηση
της θερμοκρασίας επηρεάζει επίσης τη
μέση θερμοκρασία των ωκεανών. Καθώς
το νερό γίνεται θερμότερο, καταλαμβάνει
περισσότερο χώρο. Κατά την περίοδο 19012014 η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε 20
εκατοστά, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,7 χιλιοστά/
έτος. Ο ρυθμός αυτός αυξήθηκε σε 3,3
χιλιοστά/ έτος κατά την περίοδο 1993-2014.
Η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται επίσης
επειδή το λιώσιμο των παγετώνων, ιδίως στη
Γροιλανδία και την Ανταρκτική, και τα φύλλα
πάγου προσθέτουν περισσότερο νερό στους
ωκεανούς.

SAME World

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά
περίπου 1,3°C μεταξύ της προ-βιομηχανικής
εποχής και της δεκαετίας 2002-2011, δηλαδή
περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο
για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Από
το 1850 κάθε μία από τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες ήταν διαδοχικά θερμότερη από
οποιαδήποτε προηγούμενη. Αν και η αύξηση
της θερμοκρασίας ίσως φαίνεται μικρή, στο
βόρειο ημισφαίριο η περίοδος 1983-2012
αποτελεί πιθανότατα τα θερμότερα 30 έτη
των τελευταίων 1.400 ετών. Η συχνότητα των
κυμάτων καύσωνα έχει αυξηθεί σε μεγάλα
τμήματα της Ευρώπης, ενώ ο αριθμός των
βαρέων βροχοπτώσεων έχει αυξηθεί σε
πολλά μέρη του κόσμου.
Η ατμόσφαιρα επηρεάζει τους ωκεανούς και
οι ωκεανοί επηρεάζουν την ατμόσφαιρα.
Καθώς η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται,
οι ωκεανοί απορροφούν το μεγαλύτερο
μέρος αυτής της θερμότητας γα να γίνουν
θερμότεροι.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Αυξημένη οξύτητα των ωκεανών: ο
ωκεανός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση του κύκλου του άνθρακα στη
Γη σε ισορροπία (δείτε Ενότητα 5.2). Από
τότε που οι άνθρωποι ξεκίνησαν την καύση

Σχ. 6.1.2 Επιλεγμένες σημαντικές κλιματικές ανωμαλίες και φαινόμενα του 2014
(πηγή: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201413.gif)
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Λιώσιμο των παγετώνων: οι παγετώνες
είναι μεγάλα στρώματα χιονιού και πάγου
που βρίσκονται στη στεριά όλο τον χρόνο.
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες κάνουν
τους παγετώνες να λιώσουν γρηγορότερα
απ’ ό,τι συσσωρεύουν νέο χιόνι. Στην
πραγματικότητα οι παγετώνες έχουν
συρρικνωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο και
θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται, όσο η
αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού
συστήματος συνεχίζεται. Αυτό με τη σειρά
του θα επηρεάσει τα γύρω οικοσυστήματα και
τα εποχιακά αποθέματα νερού των ποταμών
(συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού).
Παραδείγματα σχετικά με το ζήτημα μπορείτε
να βρείτε στο NASA Global ice viewer.
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Συρρίκνωση θαλάσσιου πάγου: ο Αρκτικός
Ωκεανός γύρω από τον Βόρειο Πόλο είναι
τόσο κρύος, που είναι συνήθως καλυμμένος
με πάγο. Στη διάρκεια του χειμώνα η περιοχή
που καλύπτεται από πάγο μεγαλώνει και το
καλοκαίρι συρρικνώνεται. Αν ο αέρας και το
νερό είναι θερμότερα από το συνηθισμένο,
ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής θα λιώσει
περισσότερο από το συνηθισμένο κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ελάχιστη
έκταση καλοκαιρινού θαλάσσιου πάγου
κατεγράφη το 2012 και ήταν περίπου το μισό
της ελάχιστης έκτασης της δεκαετίας 19791988. Το λιώσιμο των πάγων δεν αυξάνει τα
επίπεδα της θάλασσας πολύ, διότι οι πάγοι
ήδη επιπλέουν στον ωκεανό. Ωστόσο, επειδή
ο λευκός πάγος αντανακλά το φως του
ήλιου πίσω στο διάστημα, ενώ ο σκοτεινός
ωκεανός το απορροφά, το χάσιμο των πάγων
επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο
θαλάσσιος πάγος είναι επίσης σημαντικότατος
βιότοπος άγριας ζωής. Το πιο σημαντικό από
όλα ίσως να είναι ότι ο θαλάσσιος πάγος είναι
ένα πολύ ευαίσθητο όργανο μέτρησης της
συνολικής υπερθέρμανσης. Όταν τα επίπεδα
πάγου έχουν τέτοια πτώση, αυτό αποτελεί
ένδειξη της αλλαγής που συμβαίνει σε όλο το
κλιματικό σύστημα.
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ορυκτών καυσίμων, η οξύτητα της επιφάνειας
των θαλάσσιων υδάτων έχει αυξηθεί
περίπου κατά 30%, λόγω της εκπομπής
όξινων ενώσεων, όπως το διοξείδιο του
άνθρακα, στην ατμόσφαιρα και, ως εκ τούτου,
μεγαλύτερο μέρος τους απορροφάται από
τους ωκεανούς. Στον ωκεανό το διοξείδιο του
άνθρακα αντιδρά με το θαλασσινό νερό για να
σχηματίσει ανθρακικό οξύ κι έτσι οι ωκεανοί
γίνονται πιο όξινοι. Οι συνέπειες και η έκταση
των μεταβολών του pH για τους θαλάσσιους
οργανισμούς και τα οικοσυστήματα δεν είναι
ακόμη πλήρως κατανοητές, αλλά ενδέχεται
να είναι πολύ επικίνδυνες.
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Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ηλιόλουστες
ημέρες, όπως συχνά νομίζουμε. Καθώς
το κλίμα έχει θερμανθεί, ορισμένοι τύποι
ακραίων καιρικών συνθηκών έχουν γίνει πιο
συχνοί, όπως εξηγείται στην Ενότητα 5.5,
για παράδειγμα, η ακραία ζέστη, οι έντονες
βροχοπτώσεις και η ξηρασία των τελευταίων
δεκαετιών.
Σε μια μεγάλη ταλάντευση μεταξύ των άκρων
τα κύματα καύσωνα έγιναν μεγαλύτερα και
θερμότερα, ενώ η ξηρασία πιο έντονη και
πιο διαδεδομένη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις
ή τυφώνες και άλλες τροπικές καταιγίδες
παίρνουν την ενέργειά τους από το ζεστό
νερό των ωκεανών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε πλημμύρες και μείωση της ποιότητας
των υδάτων, αλλά και σε μείωση της
διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων σε
ορισμένες περιοχές.
Επιπλέον, πολλά μέρη έχουν λιγότερο χιόνι
απ’ ό,τι παλαιότερα και αυτό το χιόνι λιώνει
νωρίτερα. Για παράδειγμα, έχει προβλεφθεί
ότι αντ’ αυτού οι χειμώνες στη Βόρεια Ευρώπη
θα καταστούν ηπιότεροι και με περισσότερες
βροχές με μια ασταθή χιονοκάλυψη.
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Κείμενο: Stefano Caserini, Καθηγητής
Μείωσης της Κλιματικής Αλλαγής, Πολυτεχνείο
του Μιλάνου,
Ylle Napa, Σύμβουλος Περιβάλλοντος
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Για να μάθετε περισσότερα:
• Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή
του Κλίματος, Πέμπτη Έκθεση Αξιολόγησης,
Συχνές ερωτήσεις 2.1: «Πώς ξέρουμε ότι ο
κόσμος έχει υπερθερμανθεί;».
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής
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Το CO2 είναι ένα από τα βασικά αέρια του
θερμοκηπίου που προκύπτουν φυσικά στην
ατμόσφαιρα, αλλά η συγκέντρωσή του έχει
αυξηθεί σημαντικά τους δύο τελευταίους αιώνες.
Υπάρχει σαφής απόδειξη αυτής της αύξησης,
ιδίως κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, όταν
οι άνθρωποι άρχισαν να μετρούν απευθείας τα
επίπεδα του CO2 στην ατμόσφαιρα.
Το σχήμα 6.2.1 παρουσιάζει τη γρήγορη αύξηση
των επιπέδων του CO2 στην ατμόσφαιρα από τη
δεκαετία του 1960:
Αυτό το γράφημα, το οποίο ονομάζεται
«καμπύλη του Keeling» από τον επιστήμονα
Charles David Keeling ο οποίος ήταν ο πρώτος
που μέτρησε την συγκέντρωση του CO2 στην
ατμόσφαιρα, δείχνει ότι σε 50 μόλις χρόνια η
συγκέντρωση του CO2 έχει αυξηθεί από 315
ppm σε περίπου 400 ppm το 2015.

Από τα δεδομένα που λαμβάνονται από
φυσαλίδες αέρα που έχουν παγιδευτεί σε πάγο
προκύπτει ότι κατά τα τελευταία 10.000 χρόνια
η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα
παρέμεινε σταθερή σε περίπου 280 ppm έως
την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης στα
τέλη του 18ου αιώνα. Από τότε η συγκέντρωση
έχει αυξηθεί περισσότερο από 40%.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

6.2 Η αύξηση της συγκέντρωσης CO2

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Η αύξηση της συγκέντρωσης CO2 δείχνει
μια σαφώς κυκλική διακύμανση περίπου 5
ppm ετησίως, που αντιστοιχεί σε εποχιακές
μεταβολές της απορρόφησης του CO2 από τη
χερσαία βλάστηση (δείτε Σχήμα 6.2.2).
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βλάστησης
είναι στο Βόρειο ημισφαίριο, δεδομένου ότι
εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος εδάφους.
Με μέγιστο επίπεδο τον Μάιο, το CO2 μειώνεται
κατά τη διάρκεια της βόρειας άνοιξης και

Σχ.6.2.1 CO2 στην ατμόσφαιρα στο Mauna Loa Observatory
(πηγή: https://www.epa.gov/climate-research)
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Σχ. 6.2.2 Πρόσφατη παγκόσμια μηνιαία μέση συγκέντρωση CO2
(πηγή: www.esrl.noaa.gov)

καλοκαιριού, καθώς η νέα ανάπτυξη των φυτών
λαμβάνει το διοξείδιο του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Μετά
την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου τον
Οκτώβριο, οι τιμές ανεβαίνουν και πάλι κατά
το βόρειο φθινόπωρο και χειμώνα, καθώς τα
φυτά και τα φύλλα πεθαίνουν και μαραίνονται,
απελευθερώνοντας το αέριο πίσω στην
ατμόσφαιρα.
Κατά τη διάρκεια της «Ολόκαινου» εποχής
(δηλαδή τα τελευταία 10.000 χρόνια), πριν από
την εκτεταμένη καύση των ορυκτών καυσίμων,
η συγκέντρωση CO2 ήταν αρκετά σταθερή στην
ατμόσφαιρα, επειδή το CO2 που εκπεμπόταν
από φυσικές πηγές (ωκεανό και βλάστηση)
αντισταθμιζόταν από τη φυσική απορρόφηση
(και πάλι από τον ωκεανό και τη βλάστηση).
Ο άνθρωπος άρχισε να αυξάνει το CO2 με τη
μαζική αποψίλωση των δασών για τις γεωργικές
δραστηριότητες. Αλλά η καθοριστική αύξηση
της συγκέντρωσης CO2 συνέβη μόνο μετά τη
βιομηχανική επανάσταση, όταν η μαζική καύση
των ορυκτών καυσίμων διατάραξε τη φυσική
ισορροπία, αυξάνοντας το CO2, σε επίπεδα
που δεν είχαν παρατηρηθεί σε τουλάχιστον

800.000 χρόνια. Όπως φαίνεται στην Ενότητα
5.2, οι φυσικές πηγές άνθρακα ανταλλάσσουν
περισσότερο άνθρακα με την ατμόσφαιρα
απ’ ό,τι οι ανθρωπογενείς πηγές, αλλά το CO2
αυξάνεται επειδή μόνο ένα μέρος (περίπου
40%) του CO2 που εκπέμπεται από τον άνθρωπο
απορροφάται από τον ωκεανό και τη βλάστηση,
ενώ το υπόλοιπο συγκεντρώνεται στην
ατμόσφαιρα. Αυτό οδήγησε στην ποσότητα CO2
που δείχνει η καμπύλη Keeling, προκαλώντας
την περαιτέρω αύξηση του φαινομένου του
θερμοκηπίου.
Δείτε την Ενότητα 5.2 για περαιτέρω εισαγωγή
στις κύριες πηγές CO2 και άλλων αερίων του
θερμοκηπίου, όπως CH4, Ν2Ο, υδρατμοί,
φθοριούχα αέρια.
Για να μάθετε περισσότερα:
• Ο κύκλος του άνθρακα, Earth Observatory,
NASA
Κείμενο: Stefano Caserini, Καθηγητής Μείωσης
της Κλιματικής Αλλαγής, Πολυτεχνείο του Μιλάνου
Veljo Kimmel, Επικεφαλής Ερευνητής,
Ylle Napa, Σύμβουλος Περιβάλλοντος
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Το κλίμα της Γης μεταβάλλεται διαρκώς με
ποικίλους ρυθμούς από την απαρχή του
κόσμου, αλλά οι διακυμάνσεις αυτές υπήρξαν
αργές, σε σύγκριση με τις τρέχουσες. Είναι
σημαντικό να λάβουμε υπόψη την ταχύτητα
αυτής της διακύμανσης, τη λεγόμενη
«χρονική κλίμακα» των αλλαγών, προκειμένου
να
κατανοήσουμε
τις
διαφορετικές
επιδράσεις των φυσικών και ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων στις τρέχουσες κλιματικές
αλλαγές.
Η μέση θερμοκρασία ρυθμίζεται από την
ισορροπία μεταξύ της εισερχόμενης και της
εξερχόμενης ενέργειας, η οποία καθορίζει το
ενεργειακό ισοζύγιο της Γης (βλ. Ενότητα 5.1).
Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε παράγοντας
προκαλεί μια αλλαγή στην ποσότητα της
εισερχόμενης ή εξερχόμενης ενέργειας,
ο οποίος διατηρείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα (δεκαετίες ή περισσότερο), μπορεί
να οδηγήσει σε κλιματική αλλαγή. Ορισμένοι
από τους παράγοντες αυτούς θα μπορούσαν
να είναι φυσικοί ή ενδογενείς στο κλιματικό
σύστημα, όπως οι αλλαγές στην ηφαιστειακή
δραστηριότητα, η ηλιακή παραγωγή ή η
τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Άλλες
αιτίες είναι εξωγενείς στο κλιματικό σύστημα
και αναφέρονται ως «παράγοντες κλιματικής
επιδείνωσης», παραπέμποντας στην ιδέα
ότι το κλίμα τίθεται ή ωθείται προς μια νέα,
μακροπρόθεσμη κατάσταση. Αυτή μπορεί να
είναι θερμότερη ή ψυχρότερη, ανάλογα με
την αιτία της αλλαγής.
Διαφορετικοί παράγοντες επενεργούν σε
διαφορετικές χρονικές κλίμακες και δεν
σχετίζονται όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν

σε αλλαγές στο κλίμα της Γης στο μακρινό
παρελθόν με τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή.
Οι δύο φυσικοί παράγοντες που σχετίζονται με
τη χρονική κλίμακα της σύγχρονης κλιματικής
αλλαγής είναι οι αλλαγές στην ηφαιστειακή
δραστηριότητα και η ηλιακή ακτινοβολία. Οι
παράγοντες αυτοί επηρεάζουν πρωτίστως
την ποσότητα της εισερχόμενης ενέργειας.
Οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις που
εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες σκόνης
και θειικών ενώσεων ψυχραίνουν την
ατμόσφαιρα, αλλά η συμβολή αυτή είναι
σποραδική και έχει σχετικά βραχυπρόθεσμες
συνέπειες στο κλίμα (με διάρκεια από λίγους
μήνες έως κάποια χρόνια). Οι μεταβολές
στην ηλιακή ακτινοβολία έχουν συμβάλει
στις κλιματικές τάσεις κατά τη διάρκεια των
τελευταίων αιώνων, αλλά, από την εποχή
της βιομηχανικής επανάστασης, η επίδραση
των αυξημένων επιπέδων των αερίων του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει συμβάλει
περίπου 10 φορές περισσότερο στον
«κλιματικό εξαναγκασμό» (climate forcing),
από την επίπτωση των διακυμάνσεων της
ηλιακής ακτινοβολίας.
Οι διακυμάνσεις σε ωκεάνια ρεύματα ή στην
ατμοσφαιρική κυκλοφορία (π.χ. το φαινόμενο
Ελ Νίνο – βλ. Ενότητα 5.1) μπορούν, επίσης,
να επηρεάσουν το κλίμα για σύντομα χρονικά
διαστήματα. Παρ’ όλο που οι διακυμάνσεις
αυτές είναι σημαντικές λόγω της επίδρασής
τους στις ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού
προκαλούν θερμότερα έτη και δριμύτερες
ξηρασίες ή εντονότερες βροχοπτώσεις, αυτή
η φυσική εσωτερική μεταβλητότητα του
κλίματος δεν συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη
τάση, η οποία, αντιθέτως, ρυθμίζεται από
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6.3 Διάφορες αιτίες κλιματικής αλλαγής
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Όταν οι φυσικοί και οι ανθρωπογενείς
κλιματικοί παράγοντες συγκρίνονται μεταξύ
τους, η δραματική συσσώρευση του άνθρακα
από ανθρωπογενείς πηγές είναι μακράν ο
σημαντικότερος παράγοντας κλιματικής
αλλαγής των τελευταίων 50 χρόνων.

SAME World

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι φυσικές
αλλαγές και μόνο δεν μπορούν να εξηγήσουν
τις αλλαγές στη θερμοκρασία κατά τα
τελευταία 50 χρόνια. Χρησιμοποιώντας
υπολογιστικά
μοντέλα,
αναπαράγουν
τους διάφορους παράγοντες κλιματικής
επιδείνωσης (φυσικούς και ανθρωπογενείς),
αφού πρώτα εξασφαλίσουν ότι τα μοντέλα
αυτά είναι σε θέση να αναπαραστήσουν τις
αλλαγές θερμοκρασίας που παρατηρούνται
στο πρόσφατο παρελθόν. Όταν τα μοντέλα
περιλαμβάνουν μόνον φυσικούς κλιματικούς
παράγοντες (όπως διακυμάνσεις στην ένταση
του ήλιου και ηφαιστειακές εκρήξεις), δεν
μπορούν να αναπαραγάγουν με ακρίβεια
την αύξηση της θερμοκρασίας που έχει
παρατηρηθεί κατά τον τελευταίο μισό
αιώνα. Όταν στα μοντέλα περιλαμβάνονται
ανθρωπογενείς κλιματικοί παράγοντες (αέρια
του θερμοκηπίου), τότε είναι σε θέση να
αναπαραστήσουν τις πρόσφατες αυξήσεις
της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα και τους
ωκεανούς.

Πηγές:
• Αιτίες της κλιματικής αλλαγής από την
Δράση του Καναδά για την Κλιματική
Αλλαγή
• Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Αλλαγή του Κλίματος - Κλιματική Αλλαγή
2014 Έκθεση, Σύνοψη για Δημιουργούς
Πολιτικών
• Βίντεο «Κλιματική Αλλαγή 2013: Η Βάση
των Φυσικών Επιστημών»
• Κλιματική αλλαγή. Αποδείξεις, Επιδράσεις
και Επιλογή - απαντήσεις σε κοινές
ερωτήσεις για την επιστήμη της κλιματικής
αλλαγής του Διεθνούς Συμβουλίου
Μελέτης
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την ποσότητα ανθρωπογενών παραγόντων
κλιματικής επιδείνωσης και, κυρίως, από τα
αέρια του θερμοκηπίου που προστίθενται
στην ατμόσφαιρα.
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Κείμενο: Stefano Caserini, Καθηγητής Μείωσης
της Κλιματικής Αλλαγής, Πολυτεχνείο του Μιλάνου
Veljo Kimmel, Επικεφαλής Ερευνητής,
Ylle Napa, Σύμβουλος Περιβάλλοντος
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αύξηση των εκπομπών
;
SAMECO
World
2
Ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και ένα από
τα ζητήματα που μοιραζόμαστε με τους
άλλους κατοίκους της Γης είναι ο αντίκτυπος
των εκπομπών που μεταβάλλουν το κλίμα
του πλανήτη (Διαβάστε περισσότερα στην
Ενότητα 6.2), οι οποίες μας οδηγούν με
ταχύτατους ρυθμούς προς την καταστροφή.
Τα αέρια του θερμοκηπίου που επηρεάζουν
την κλιματική αλλαγή εξαπλώνονται
ταχύτατα μέσω της ατμόσφαιρας της Γης.
Επομένως, η κλιματική αλλαγή (Διαβάστε
περισσότερα στις Ενότητες: Ενότητα 6.3,
Ενότητα 6.5, Ενότητα 7.1, Ενότητα 7.4) θα
έχει σοβαρότατες συνέπειες σε ορισμένες
περιοχές της Γης, χωρίς αυτές οι περιοχές να
έχουν άμεση σχέση με τις περιοχές στις οποίες

παράγονται οι εκπομπές. Πώς μπορούμε να
μετρήσουμε την ευθύνη κάθε χώρας για τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις
συνακόλουθες κλιματικές αλλαγές;
Το θέμα δεν είναι να κατηγορήσουμε
οποιονδήποτε (δεδομένου ότι, μέχρι πριν
από 50 χρόνια, λίγοι άνθρωποι γνώριζαν
ή φαντάζονταν ότι η κλιματική αλλαγή
θα γινόταν μια από τις κύριες απειλές της
ανθρώπινης ζωής στη Γη). Παρ’ όλα αυτά,
στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα,
θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η ευθύνη κάθε
χώρας. Όμως ο πραγματικός στόχος είναι
να προσδιοριστούν, κατά τον δικαιότερο
δυνατό τρόπο, τα μέτρα που κάθε κάτοικος
του πλανήτη, κάθε περιοχή και καθεμία
κυβέρνηση θα μπορούσε να λάβει, για να

Σχ. 6.4.1 Οι εκπομπές CO2 κατά κεφαλήν (πηγή: http://www.economicshelp.org)
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Σχ. 6.4.2 Εκπομπή και κατανάλωση (Πηγή: econews.com.au)

μετριάσει και να αντιστρέψει τις τάσεις των
εκπομπών. Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια
αναφορικά με αυτό. Το πρώτο βασίζεται
στην κατά κεφαλήν μέτρηση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κάθε χώρας (βλ.
επίσης: http://unfccc.int/, βλ. Σχ. 6.4.1).
Με την πάροδο του χρόνου, οι αριθμοί αυτοί
θα πρέπει προοδευτικά να γίνονται ολοένα
και πιο ομοιόμορφοι και χαμηλοί, ώστε να
σταματήσουν οι εκπομπές πριν η κατάσταση
φτάσει ένα μη αναστρέψιμο όριο. Όμως,
πώς μπορούμε να μετρήσουμε τις εκπομπές
κάθε χώρας σε σχέση με τον κύκλο ζωής των
προϊόντων; Ορισμένες εκπομπές οφείλονται
στην παραγωγή αγαθών, τα οποία στη
συνέχεια καταναλώνονται σε άλλα μέρη του
κόσμου. Θα πρέπει αυτές οι εκπομπές να
αποδίδονται στη χώρα παραγωγής ή στη
χώρα κατανάλωσης (Σχ. 6.4.2);
Το δεύτερο κριτήριο είναι ιστορικού
χαρακτήρα: η εκβιομηχάνιση, η πηγή των
περισσότερων εκπομπών που συντελούν

στην κλιματική αλλαγή, ξεκίνησε σε
διαφορετικές περιόδους και χώρες (σε
πολλές χώρες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα).
Αυτός είναι ο λόγος που, προκειμένου να
επιτευχθεί σύγκλιση, κατά τον υπολογισμό
του μεριδίου κάθε χώρας σε εκπομπές CO2
που έχει συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα εδώ
και δύο αιώνες (οι εκτιμήσεις είναι, φυσικά,
αρκετά γενικές) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
το στοιχείο της ιστορικής ευθύνης.
Τέλος, κάποιες χώρες σήμερα έχουν
ξεπεράσει την πιο έντονη φάση βιομηχανικής
ανάπτυξης (η μετεγκατάσταση πολλών
ρυπογόνων μεταποιητικών δραστηριοτήτων
στο
εξωτερικό
αποτελεί
απόδειξη
αυτού). Αντιθέτως, αρκετές οικονομίες
εξακολουθούν να βασίζονται στον τομέα
της μεταποίησης για την ανάπτυξή τους
και αυτό δημιουργεί υψηλή ποσότητα
εκπομπών, προκαλώντας κλιματική αλλαγή,
ειδικά όταν δεν μπορούν να βασιστούν σε
τεχνογνωσία και τεχνολογίες φιλικές προς το
περιβάλλον, που αποτελούν μονοπώλιο των
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έχουν μείνει πίσω σε αναπτυξιακό επίπεδο.
Η σύγκλιση που ενισχύει τη δημιουργία
ενός κοινού χάρτη πορείας με μέτρα για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
θα πρέπει να βασίζεται στους τρεις αυτούς
παράγοντες.

SAME World

Επομένως, κατά τον υπολογισμό του
μεριδίου κάθε χώρας στις εκπομπές που
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και της
ποσότητας που θα έπρεπε να επιτρέπεται σε
κάθε χώρα να παράγει, πριν η κατάσταση
γίνει μη αναστρέψιμη, πρέπει να λάβουμε
υπόψη τις οικονομίες που βρίσκονται
ακόμα σε διαδικασία εκβιομηχάνισης ή

Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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τι ακριβώς είναι; SAME World
Το αποτύπωμα άνθρακα μετρά πόσος
άνθρακας (και άλλα αέρια του θερμοκηπίου)
πηγαίνουν στην ατμόσφαιρα εξαιτίας
δραστηριοτήτων του ανθρώπου (όχι από τη
φύση). Ακριβώς όπως το περπάτημα πάνω
στην άμμο αφήνει ένα αποτύπωμα, η καύση
των ορυκτών καυσίμων αφήνει διοξείδιο του
άνθρακα στον αέρα, το οποίο αποκαλείται
αποτύπωμα άνθρακα.
Τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG) (δείτε
επίσης Ενότητα 6.4) εκπέμπονται μέσω
των μεταφορών, των εκχερσώσεων, της
παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων,
καυσίμων, βιομηχανικών προϊόντων, υλικών,
ξύλου, δρόμων, κτιρίων και υπηρεσιών. Για
λόγους απλούστευσης, αναφερόμαστε συχνά
στην ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα
ή του αντίστοιχου αερίου του θερμοκηπίου,
που εκπέμπεται. Οι περισσότερες εκπομπές
άνθρακα για το μέσο νοικοκυριό μιας
αναπτυγμένης χώρας προέρχονται από
«έμμεσες» πηγές, δηλαδή, καύση καυσίμου για
την παραγωγή αγαθών μακριά από τον τελικό
χρήστη. Οι εκπομπές αυτές διακρίνονται από
τις εκπομπές που προέρχονται από την καύση
καυσίμου απευθείας στο αυτοκίνητο ή τη
σόμπα κάποιου, που συνήθως αναφέρονται
ως «άμεσες» πηγές του αποτυπώματος
άνθρακα του καταναλωτή.
Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι μετρητές για
τη μέτρηση του προσωπικού αποτυπώματος
άνθρακα:
• http://w w w.nature.org/greenliving/
carboncalculator/
• http://www3.epa.gov/carbon-footprintcalculator/

• h t t p : / / w w w. c a r b o n f o o t p r i n t . c o m /
calculator.aspx
αλλά όχι πολλοί για τη μέτρηση του
αποτυπώματος από καταναλωτικά αγαθά.
Μήπως θεωρείτε δεδομένα τα καθημερινά
αντικείμενα
που
χρησιμοποιούμε;
Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός τζιν
παντελονιού. Μπορούμε να χωρίσουμε τον
κύκλο ζωής του τζιν σε δύο κύριους τομείς:
κατασκευή και χρήση. Η κατασκευή έχει
πολλές συνιστώσες που πρέπει να λάβουμε
υπόψη: την καλλιέργεια και τη συγκομιδή
του βαμβακιού, τη μεταφορά υλικών, τη
μετατροπή από βαμβάκι σε νήμα, το πλύσιμο
και τη βαφή του νήματος, την κατασκευή
των άλλων συστατικών, όπως επένδυση,
πριτσίνια, φερμουάρ, κουμπιά, επεξεργασία
(φθαρμένη όψη). Μπορούμε να λάβουμε
υπόψη και την αποθήκευση (αποθήκες), τη
μεταφορά σε καταστήματα, την ενέργεια
που χρησιμοποιείται στα καταστήματα κ.λπ.
Στη φάση που το φοράμε (χρήση) θα πρέπει
να σκεφτούμε το πλύσιμο και σιδέρωμα
και την τελική διάθεση (είτε πρόκειται
για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή
απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

6.5 Το αποτύπωμα άνθρακα των ρούχων μου -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Με όλα αυτές τις συνιστώσες συνδέονται
αρκετές
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις,
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης
ενέργειας, της κατανάλωσης νερού και της
παραγωγής οικιακών αποβλήτων μεταξύ
άλλων.
Η διαδικασία παραγωγής πιστεύεται ότι
είναι υπεύθυνη για περίπου 63%- 59%των
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, ενώ
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Εικόνα 6.5.1 Το κείμενο για το τζιν αναφέρει ότι «για την παραγωγή 1 κιλού υφάσματος χρησιμοποιούνται 10.000
λίτρα νερού» (Πηγή: HUMANITAS, 2013)

η χρήση του τζιν και το τέλος της ζωής
του αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 37%-41%.
Οι εκτιμήσεις των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα κατά τον κύκλο ζωής του
τζιν ποικίλουν αρκετά: από 33 μέχρι 415 κιλά
διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια
του μέσου κύκλου ζωής του. Αυτό που είναι
σημαντικό εδώ είναι να συμπεριλάβουμε το
σύνολο των επιπτώσεων.
Τα τζιν δεν είναι απλώς παντελόνια που
φοράμε σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά έχουν
έναν δικό τους κύκλο ζωής με διάφορες
επιπτώσεις που κυμαίνονται από τον τύπο
της γεωργίας και της παραγωγής μέχρι τα
μεταφορικά μέσα και τις συνθήκες εργασίας
για τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διαδρομή
από το βαμβάκι ως τη ντουλάπα μας (από την
αρχή ως το τέλος).
Ορισμένα στοιχεία, εκτός από τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, που συνδέονται με
το βαμβάκι:

1. Στις συμβατικές καλλιέργειες βαμβακιού οι
καλλιεργητές απορροφούν περισσότερο
από το 10% της συνολικής κατανάλωσης
χρήσης φυτοφαρμάκων και σχεδόν το 25%
των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται
ανά τον κόσμο.
2. Υπολογίζεται
ότι
περίπου
8.000
διαφορετικά
συνθετικά
χημικά
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο για
να μετατρέψουν υλικά σε υφάσματα,
πολλά από τα οποία απελευθερώνονται σε
συστήματα πόσιμου νερού.
3. Το υδατικό αποτύπωμα του τζιν στο νερό:
για την παραγωγή ενός τζιν παντελονιού
χρησιμοποιούνται 11.800 λίτρα νερού.
4. Περίπου το 70% των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (GHG) που συνδέονται
με βαμβακερά ρούχα προέρχεται από
τον τελικό καταναλωτή και όχι από την
καλλιέργεια βαμβακιού, τη μεταφορά του
ή την παραγωγή του ρούχου.
Επομένως,

είναι

σημαντικό

εμείς

ως
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•
•
•
•
•
•

Μελέτη: The Carbon Cost Of A Pair Of Jeans
How Green Are Your Jeans?
Carbon footprint
Ecological footprint
Ecologist
The Buddha Jeans

SAME World

Πηγές:
• The Environmental Impact of a Pair of 501s

Κείμενο: Živa Gobbo, πρόεδρος Focus
(http://focus.si), Ένωση για την αειφόρο
ανάπτυξη (Μη Κυβερνητική Οργάνωση)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

καταναλωτές να συνειδητοποιήσουμε τις
επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης
βαμβακιού ως συνέπεια των δικών μας
επιλογών μόδας και να τις μειώσουμε
αλλάζοντας το πώς σκεφτόμαστε για τα είδη
ένδυσης και το πώς αποφασίζουμε τις αγορές
μας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμεςSAME
επιδράσεις
Worldτης
Κλιματικής Αλλαγής
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κλιματική
αλλαγή έχει προκαλέσει ποικίλες επιδράσεις
στα ανθρώπινα και τα φυσικά συστήματα
όλων των ηπείρων. Καθώς η παγκόσμια
θερμοκρασία αυξάνεται, κατά τα επόμενα
χρόνια αναμένονται κι άλλες βραχυπρόθεσμες
επιπτώσεις.
Πολλά χερσαία και υδρόβια είδη των
γλυκών και των θαλάσσιων υδάτων έχουν
ήδη μεταβάλει τις γεωγραφικές τους ζώνες
και τις μεταναστευτικές τους συνήθειες για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής είναι
υψηλότερη από ποτέ (Ενότητα 5.3),
δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την
προσαρμογή των ειδών. Για τον λόγο αυτό, η

υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να
αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό παράγοντα
στον αυξανόμενο ρυθμό εξαφάνισης των
ειδών.
Σε πολλές περιοχές του πλανήτη, οι αλλαγές
στη βροχόπτωση, τη χιονόπτωση ή τη συνοχή
των αλπικών παγετώνων προκαλούν αλλαγές
στα υδρολογικά συστήματα, επηρεάζοντας
την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτινων
πόρων (Ενότητα 7.2). Οι παγετώνες έχουν
συρρικνωθεί σχεδόν σε ολόκληρο τον
πλανήτη, ενώ αυξάνεται η εποχιακή μείωση
των πάγων της Αρκτικής θάλασσας κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

7.1

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Για τις ανθρώπινες κοινωνίες, οι επιπτώσεις

Εικ. 7.1.1 Κάτοικοι σε πλημμύρα που προκλήθηκε από τον τυφώνα Ondoy, ανατολικά της Μανίλα στις Φιλιππίνες,
στις 27 Σεπτεμβρίου του 2009 (Πηγή: Reuters)
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Οι μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής θα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με
την περιοχή. Εξαιτίας διαφόρων παραγόντων,
οι επιπτώσεις δεν θα κατανεμηθούν εξίσου
ή ομοιόμορφα, για παράδειγμα κάποιες
χαμηλές παράκτιες περιοχές και μικρά νησιά
του Ειρηνικού θα υποστούν μεγαλύτερες
συνέπειες από την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα
γεωγραφίας. Οι πλουσιότερες χώρες θα είναι
λιγότερο ευάλωτες στις καταστροφές και
ικανότερες να εκμεταλλευτούν πιθανά οφέλη,
επειδή οι περιοχές αυτές είναι συνήθως
λιγότερο πυκνοκατοικημένες και διαθέτουν
περισσότερους πόρους για να επενδύσουν
στην πρόληψη και την προσαρμογή
(Ενότητα 8.3). Αντίθετα, οι φτωχότερες
χώρες θα πληγούν περισσότερο, δεδομένου
ότι βασίζονται πιο άμεσα στην τοπική
γεωργική παραγωγή και είναι επομένως πιο
ευάλωτες στις συνέπειες της μεταβολής της
θερμοκρασίας και των υδρολογικών κύκλων.

SAME World

Η περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη αυξάνει την πιθανότητα
σοβαρών, εκτεταμένων και μη αναστρέψιμων
επιπτώσεων. Δεδομένης της επίσημα
αναγνωρισμένης αύξησης της παγκόσμιας
θερμοκρασίας (κατά μέσο όρο περίπου 1°C
υψηλότερη από τα προβιομηχανικά επίπεδα),
είναι αναπόφευκτες οι επιπλέον επιπτώσεις,
με τη θερμοκρασία να αναμένεται να
αυξηθεί κι άλλο μεσοπρόθεσμα, δηλαδή
εντός των επόμενων δεκαετιών. Χωρίς
σοβαρά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, η παγκόσμια μέση
θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί κατά 4°C
ή περισσότερο, επιφέροντας σοβαρές και
εκτεταμένες επιπτώσεις στα πιο ευαίσθητα
οικοσυστήματα, σημαντική μείωση της
βιοποικιλότητας και σημαντικές απειλές
για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια
σε πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Οι συνδυαστικές επιπτώσεις των υψηλών
θερμοκρασιών και της υγρασίας καθιστούν
δύσκολη την ομαλή διεξαγωγή πολλών
φυσιολογικών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων,
όπως η εργασία σε εξωτερικούς χώρους σε
κάποιες περιοχές και εποχές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνουν σε
γενικές γραμμές ήδη υπάρχουσες κρίσιμες
καταστάσεις (φτώχεια, έλλειψη τροφής,
κακή διαχείριση γης, μετανάστευση λόγω
πολέμων κ.λπ.), που πλήττουν κυρίως
τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους
λαούς. Συγκεκριμένα, ακραία φαινόμενα
(Ενότητα 5.4), όπως καύσωνες, ξηρασίες και
καταιγίδες, έχουν ήδη άμεσο αντίκτυπο στις
συνθήκες διαβίωσης με πλημμύρες, δασικές
πυρκαγιές, μείωση της γεωργικής σοδειάς
και καταστροφή κατοικιών και υποδομών.
Ωστόσο, στις πιο έμμεσες συνέπειες
περιλαμβάνεται η αύξηση της μετανάστευσης
και της τιμής των τροφίμων.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Για να μάθετε περισσότερα:
• Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή
του Κλίματος (ΔΕΑΚ) - Αλλαγή του Κλίματος
• 2014: Επιπτώσεις, Προσαρμογή και
Ευπάθεια
• Βίντεο της ΔΕΑΚ για την Πέμπτη Έκθεση
Αξιολόγησης
• Παρουσίαση report της ΔΕΑΚ στην Πέμπτη
Έκθεση Αξιολόγησης
• Κλιματική μηχανή του χρόνου (4 χρήσιμα
γραφικά)
• Εικόνες της NASA για τις αλλαγές
(επιβλητικά βίντεο και εικόνες για τις
αλλαγές στην επιφάνεια της Γης) π.χ. Ο
παγετώνας Qori Kalis λιώνει, Περού
• Macromicro Project (ενδιαφέροντα βίντεο
και εικόνες σχετικά με την αλλαγή της
μορφολογίας της έκτασης των παγετώνων)
• Παγκόσμια άνοδος της στάθμης της
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θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης από
το GISS (GISTEMP)

SAME World
Κείμενο:

Stefano Caserini, Καθηγητής
Μετριασμού
της
Κλιματικής
Αλλαγής,
Πολυτεχνείο του Μιλάνου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

θάλασσας
• Στοιχεία για τον θαλάσσιο πάγο της
Αρκτικής
• Εθνικό κέντρο τυφώνων ΗΠΑ
• Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή από τη NASA
• Στοιχεία για τη θερμοκρασία. Ανάλυση της

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

198

SAME World

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της κλιματικής
αλλαγής και του κύκλου του νερού. Η
υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε
εντατικοποίηση του υδρολογικού κύκλου.
Οι πιθανές συνέπειες μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή: η κλιματική αλλαγή
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες
και εντονότερες βροχοπτώσεις, το οποίο
μπορεί να οδηγήσει στην υπερχείλιση
ποταμών, όπως συνέβη σε επτά χώρες της
Ευρώπης το 2013. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις
επηρέασαν επίσης σχεδόν 20 εκατομμύρια
ανθρώπους στο Πακιστάν το 2010. Από την
άλλη, η αλλαγή του κλίματος μπορεί επίσης
να οδηγήσει σε μείωση των βροχοπτώσεων
και αλλοίωση στην κατανομή των
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, όπως
συνέβη σε πολλές περιοχές του κόσμου, οι
οποίες λόγω της αυξημένης εξάτμισης είναι
τώρα ξηρές. Ένα παράδειγμα αποτελεί η
περιοχή Makueni, στην Ανατολική Κένυα,
όπου, εξαιτίας της έλλειψης βροχοπτώσεων, ο
τοπικός πληθυσμός εξασφαλίζει μετά βίας τα
προς το ζην.
Η
αύξηση
της
θερμοκρασίας
της
ατμόσφαιρας θερμαίνει την επιφάνεια της
γης, οδηγώντας σε λιώσιμο των πάγων, το
οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε άνοδο
της στάθμης της θάλασσας. Στο πρόσφατο
παρελθόν αυξήθηκε ο μέσος όρος της τήξης
των παγετώνων κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.
Ταυτόχρονα μειώθηκε η χιονόπτωση κατά
τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας του ότι
η χειμερινή περίοδος ξεκινά αργότερα
και η άνοιξη νωρίτερα. Ως εκ τούτου, οι
αυξανόμενες περίοδοι τήξης το καλοκαίρι δεν

μπορούν πια να εξισορροπηθούν.
Πέρα από το λιώσιμο των πάγων, η θερμική
διαστολή οδηγεί επίσης σε άνοδο της
στάθμης της θάλασσας (δείτε επίσης Ενότητα
6.1). Ο ωκεανός απορροφά θερμότητα και
με την άνοδο της θερμοκρασίας, εξαιτίας
του φαινομένου του θερμοκηπίου, το νερό
θερμαίνεται ακόμη περισσότερο και, ως εκ
τούτου, διαστέλλεται, με αποτέλεσμα την
άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

7.2 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο νερό
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Ιδίως τα νησιωτικά κράτη του Νότιου
Ειρηνικού Ωκεανού, όπως και οι χαμηλές
παράκτιες περιοχές ή οι περιοχές σε
δέλτα ποταμών, όπως το Μπαγκλαντές,
επηρεάζονται από την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας. Η άνοδος ενός μέτρου στη στάθμη
της θάλασσας θα επηρεάσει επίσης τις ακτές
της Ευρώπης, κυρίως τις Κάτω Χώρες, τη
Δανία και τη Γερμανία, περιοχή με πληθυσμό
περίπου 13 εκατομμύρια κατοίκους.
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/
watch?v=dq234w56n2o
Πηγή: Κλιματική Αλλαγή στον Ειρηνικό, 2014.
Του προγράμματος PACC
Οι συνέπειες της τήξης των παγετώνων της
ενδοχώρας, π.χ. στην περιοχή των Ιμαλαΐων,
μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές: οι λίμνες,
οι οποίες προκύπτουν από την τήξη των
παγετώνων, έχουν την τάση να καταρρέουν
ξαφνικά και να υπερχειλίζουν, το οποίο
με τη σειρά του απειλεί το περιβάλλον και
τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις
παραλίμνιες περιοχές. Μακροπρόθεσμα, η
μείωση του χιονιού και του πάγου απειλεί
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Οι συνέπειες που αυτό συνεπάγεται είναι για
πολλούς ανθρώπους ζήτημα επιβίωσης: οι
μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, για παράδειγμα,
οδηγούν σε μείωση των καλλιεργειών. Οι
ισχυρές βροχές και πλημμύρες απομακρύνουν
το γόνιμο έδαφος.
Η βασική παροχή διατροφής απειλείται.
Επιπλέον, οι ασθένειες αυξάνονται λόγω
της έλλειψης ή της μόλυνσης του νερού. Η
τεχνική έκθεση της IPCC για το κλίμα και το
νερό, 2008 εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στους πόρους γλυκού
νερού στον κόσμο και τις κοινότητες που
εξαρτώνται από αυτό.

SAME World

Μια ακόμα επίδραση της αλλαγής του
κλίματος στο νερό είναι η οξίνιση των
ωκεανών. Οι ωκεανοί απορροφούν CO2
από την ατμόσφαιρα. Έτσι, η αύξηση της
απορρόφησης του CO2 έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, το
οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τα κοράλλια
και τα ζώα που ζουν σε αυτούς τους ωκεανούς:
ο ρυθμός ανάπτυξης και αναπαραγωγής των
διαφόρων υδρόβιων ζώων (π.χ. κοράλλια)
μπορεί να μειωθεί, δεδομένου ότι η τροφική
αλυσίδα πολλών ζώων τίθεται σε κίνδυνο
και το οικοσύστημα του ωκεανού απειλείται.
Η μείωση ορισμένων ειδών, όπως τα μύδια,
μπορεί να προκαλέσει επίσης οικονομική
ζημία.
Η πρόβλεψη των επιπτώσεων της
υπερθέρμανσης
του
πλανήτη
στη
διαθεσιμότητα γλυκού νερού σε επιμέρους
περιοχές και εποχές είναι πιο περίπλοκη απ’
ό,τι η πρόβλεψη των παγκόσμιων τάσεων.
Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα είναι η
εντατικοποίηση του υδρολογικού κύκλου,
η οποία θα οδηγήσει σε συχνότερα και
ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες,
καύσωνες, ξηρασίες και καταιγίδες.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

πολλούς ποταμούς, πράγμα που μπορεί να
οδηγήσει σε μια αυξανόμενη έλλειψη νερού
για τον άνθρωπο. Ο χάρτης παρουσιάζει την
τρέχουσα κατάσταση κάποιων παγετώνων σε
κατάσταση τήξης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

H κλιματική αλλαγή, όμως, δεν είναι ο
αποκλειστικός παράγοντας, όταν πρόκειται
για τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού. Ο
αυξανόμενος πληθυσμός που οδηγεί σε
αύξηση της ζήτησης νερού για τη γεωργία και
άλλες χρήσεις, οι υψηλές απαιτήσεις για νερό
του σύγχρονου τρόπου ζωής, η ρύπανση
των υδάτων και η έλλειψη κατάλληλης
τεχνολογίας είναι μερικοί ακόμα παράγοντες
που εντείνουν τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής.
Διαβάστε περισσότερα για τα τρέχοντα
ζητήματα σχετικά με το νερό στην Έκθεση
Παγκόσμιας
Ανάπτυξης
Νερού
των
Ηνωμένων Εθνών, 2015.
Κείμενο: Judith Corbet, εκπαιδεύτρια
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στη γεωργική παραγωγή
SAME World
Η μεταβλητότητα του κλίματος έχει σημαντικό
αντίκτυπο στα συστήματα παραγωγής
τροφίμων. Στη γεωργία οι κλιματικές
μεταβολές και οι συνέπειές τους (όπως
εξηγούνται στην Ενότητα 7.1) αποτελούν
βασική αιτία της μείωσης της γονιμότητας
του εδάφους, η οποία στην πιο ακραία μορφή
της μπορεί να οδηγήσει σε ερημοποίηση. Μια
μικρή αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να
προκαλέσει αυξημένη ανάπτυξη των φυτών
και μεγαλύτερη περίοδο παραγωγής. Στο
αντίθετο άκρο όμως, μια ακραία αύξηση της
θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε μια γενικά
μειωμένη γεωργική παραγωγή (λόγω της
εισαγωγής παρασίτων και παθογόνων και,
όσον αφορά την κτηνοτροφία, προβλήματα
στην
υγεία,
ανάπτυξη,
τροφή
και
αναπαραγωγή των ζώων).
Η κλιματική αλλαγή έχει τεράστιες επιπτώσεις
στα παράσιτα των φυτών (κυρίως σε έντομα
και μύκητες), διευκολύνοντας τη διάδοση και
την αναπαραγωγή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό (όπως εξηγείται σε αυτό το
άρθρο καθώς τα παράσιτα υπονομεύουν την
επιβίωση των λαχανικών (π.χ. η εξάπλωση του
βακτηρίου Xylella fastidiosa στη Νότια Ιταλία
και ο Δορυφόρος της πατάτας).
Η άνοδος της θερμοκρασίας θα στρέψει το
ενδιαφέρον προς την ήδη πιο σημαντική
καλλιέργεια στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.
Αυτό θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τον
έντονο ανταγωνισμό μεταξύ Βορρά και Νότου
και μεταξύ των πόλεων και των αγροτικών
οικονομιών, με μεγάλες διακυμάνσεις στην
παραγωγή και ρευστότητα στις τιμές. Οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην

παραγωγικότητα θα ποικίλουν ανάλογα με
τις γεωγραφικές περιοχές και, στη συνέχεια,
εντός της ίδιας περιοχής, ανάλογα με το
είδος της καλλιέργειας. Σε γενικές γραμμές,
είναι πιθανό να γίνουμε μάρτυρες σοβαρών
ελλείψεων στα νότια και γενικά μεγαλύτερης
παραγωγικής περιόδου και αύξησης της
παραγωγής στα βόρεια.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

7.3 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
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Η καπιταλιστική ανάπτυξη ωθεί προς τη
μέγιστη παραγωγή του εδάφους και τη
γεωργική εκβιομηχάνιση. Για να διατηρηθεί
μια υψηλή απόδοση και να αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή, αυτό το είδος της γεωργίας
έχει την τάση να βασίζεται σε πάρα πολύ
μεγάλο βαθμό στα χημικά λιπάσματα και τη
μηχανοποίηση, συμβάλλοντας στο 14% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (δείτε
επίσης Ενότητα 6.3) και επιταχύνοντας έτσι το
ίδιο το φαινόμενο, κυρίως, μέσω εκπομπών
μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου παρά
CO2 (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη
γεωργία).
Η βιομηχανική γεωργία είναι πιο ευάλωτη στα
περιβαλλοντικά φαινόμενα: οι περιορισμένες
ποικιλίες των προϊόντων, η πρακτική της
μονοκαλλιέργειας και η γενική τυποποίηση
κάνουν τις καλλιέργειες ευάλωτες σε
παράσιτα.
Τα γεωργικά εργαλεία όπως ο εξοπλισμός,
δομές και υποδομές που απαιτούν
μεγάλες επενδύσεις - μεγαλύτερες από την
παραγωγή και τα μέσα ετήσια έσοδα της
υπαίθρου - καταστρέφονται εύκολα από
τις κακές καιρικές συνθήκες. Σήμερα είναι
ολοένα και πιο αναγκαία η απλοποίηση των
κύκλων παραγωγής και η διαφοροποίηση
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δραστηριοτήτων

στα

σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών (όπως
εξηγείται στην Ενότητα 10 και Ενότητα 11). Η
συγκέντρωση του πληθυσμού προσθέτει νέες
πιέσεις στους υπάρχοντες παράγοντες πίεσης
στην περιοχή και σε ευαίσθητες περιοχές
μπορεί να επιδεινώσει τις άθλιες συνθήκες
διαβίωσης και να οδηγήσει σε σύγκρουση
(διαβάστε, για παράδειγμα, αυτή τη μελέτη
για το πώς η ξηρασία του 2007-2010 συνέβαλε
στη σύγκρουση στη Συρία.

SAME World

Οι πλουσιότερες χώρες αποκτούν το
μονοπώλιο στη γεωργική παραγωγή, με
αποτέλεσμα υψηλές εκπομπές ρύπων και
κατανάλωση ενέργειας. Λόγω αυτού του
ανταγωνισμού το παγκόσμιο αγροτικό
σύστημα γίνεται ολοένα και λιγότερο
αειφόρο: οι μικρότεροι αγρότες αναγκάζονται
να πωλούν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες
τιμές και να αγοράζουν ακριβά βιομηχανικά
προϊόντα.
Οι συνθήκες διαβίωσής τους θα γίνουν όλο
και πιο αβέβαιες, με αποτέλεσμα τη φτώχεια
και την εγκατάλειψη της γης (δείτε επίσης:
Ενότητα 3.2, Ενότητα 8.3 και Ενότητα
11.2). Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης
εμποδίζει την αειφορία με τη μείωση
της γεωργίας που στοχεύει στην κάλυψη
των διατροφικών αναγκών των τοπικών
κοινωνιών. Η εγκατάλειψη αυτής της μορφής
γεωργίας σε χώρες του νοτίου ημισφαιρίου
έχει μειώσει δραστικά την ικανότητά μας
να ανταποκριθούμε στις αλλαγές του
περιβάλλοντος και έχει φέρει δυστυχία σε
πολλές περιπτώσεις, αναγκάζοντας τους
ανθρώπους να μεταναστεύσουν για να μην
πεινάσουν.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αγροτικές περιοχές
είναι οι πρώτες που υφίστανται τις συνέπειες
των γεωργικών δυσκολιών που σχετίζονται
με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές
καταστροφές. Οι αγρότες, ιδιαίτερα στις
φτωχότερες χώρες, αρχικά μεταναστεύουν
στα προάστια της πόλης, αναζητώντας μια
καλύτερη ζωή. Σύντομα η χωρητικότητα της
αστικής γης και η οικονομία της καλύπτονται
πλήρως,
καθιστώντας
τις
συνθήκες
διαβίωσης ακόμα πιο δύσκολες απ’ ό, τι στην
ύπαιθρο. Αυτό δημιουργεί συνήθως ένα νέο
μεταναστευτικό ρεύμα προς μακρινές χώρες

Για να μειωθεί η εξάρτηση από το βιομηχανικό
γεωργικό σύστημα (δείτε επίσης Ενότητα
4.5) και να ελαττωθούν οι διακυμάνσεις της
αγροτικής απόδοσης, θα είναι χρήσιμο να
εξεταστεί η επιστροφή σε πιο παραδοσιακές
και βιολογικές καλλιέργειες. Μέσω της
επιλογής των καλλιεργούμενων ποικιλιών,
η βιομηχανική γεωργία αγνοεί θεμελιώδη
χαρακτηριστικά των φυτών που σχετίζονται
με την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική
και
κλιματική
προσαρμοστικότητα.
Ωστόσο, η τοπική γεωργία εξακολουθεί να
επωφελείται από «παραδοσιακά φυτά», τα
οποία αποτελούν πολύτιμη και απεριόριστη
πηγή γενετικών χαρακτηριστικών για τη
βελτίωση της απόκρισης των καλλιεργειών
στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι μικροί
παραγωγοί έχουν μεγάλη ευελιξία και
μεγαλύτερη δυνατότητα να προσαρμόσουν
την παραγωγή τους στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες, καθιστώντας τους περιορισμούς
των βιομηχανικών συστημάτων λιγότερο
σημαντικούς.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια ξηρασίας και
παρόμοιων φαινομένων, τα εδάφη που δεν
έχουν δουλευτεί πολύ εντατικά είναι σε
θέση να ξεπεράσουν τις περιβαλλοντικές
πιέσεις,
συσσωρεύοντας
περισσότερο
νερό απ’ ό,τι τα συμβατικά καλλιεργούμενα
εδάφη και μειώνοντας την ευαισθησία σε
ακραίες βροχοπτώσεις, λιμνάζοντα νερά και
διάβρωση.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

των γεωργικών
αγροκτήματα.
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τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές,
χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, παλιές
και ανθεκτικές ποικιλίες, την αμειψισπορά,
την ανακύκλωση των πόρων και την
ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών
οργανισμών.

SAME World

Κείμενο: Giorgio Colombo, Γεωπόνος και
σχεδιαστής

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σήμερα είναι ζωτικής σημασίας να
τονωθεί η ανθεκτικότητα των αγροτικών
οικοσυστημάτων μέσω της αειφόρου
χρήσης των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος
και παράγωγα πετρελαίου) και η σωστή
διαχείριση της γεωργικής γης, προκειμένου
να διατηρηθεί η προσαρμοστικότητα του
αγροτικού τομέα στις μελλοντικές αλλαγές
(δείτε επίσης Ενότητα 4.3).
Οι αγρότες πρέπει να διερευνήσουν εκ νέου

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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στην υγεία του ανθρώπου;
SAME World
Ποιες είναι οι πιθανότητες προσαρμογής
ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία;
Όπως προκύπτει από μελέτες και εκθέσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
ανεξάρτητους ερευνητές, η αλλαγή του
κλίματος έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπου. Η θερμοπληξία
από κύματα καύσωνα είναι ένα παράδειγμα,
καθώς προκαλεί άμεσα θανάτους από
καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις,
ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.
Υπάρχει κάποια μείωση των θανάτων από το
κρύο σε εύκρατες χώρες όσο η θερμοκρασία
ανεβαίνει, αλλά υπερκαλύπτονται από τους
θανάτους λόγω καύσωνα. Για παράδειγμα,
στον καύσωνα του 2003 στην Ευρώπη
καταγράφηκαν περισσότεροι από 70.000
θάνατοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν
επίσης τα επίπεδα του όζοντος και άλλων
ρύπων
στον
αέρα,
επιδεινώνοντας
τα
καρδιαγγειακά
και
αναπνευστικά
νοσήματα. Τα επίπεδα γύρης και άλλων
αεροαλλεργιογόνων είναι επίσης υψηλότερα
σε υπερβολική ζέστη.
Οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι αλλαγές
στην κατανομή των βροχοπτώσεων μπορεί
να είναι πιο εμφανείς στις εξαρτώμενες
από τη γεωργία χώρες ενώ αυξάνονται
σε συχνότητα και ένταση. Οι πλημμύρες,
καθώς και η μεταβαλλόμενη κατανομή των
βροχοπτώσεων, επηρεάζουν την παροχή
φρέσκου νερού και μολύνουν την παροχή
γλυκού νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο
μεταδοτικών νοσημάτων που μεταδίδονται
με το νερό. Δημιουργούν, επίσης, κατάλληλες
συνθήκες αναπαραγωγής για έντομα που

μεταφέρουν ασθένειες, όπως τα κουνούπια.
Η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός είναι δύο
από τις ασθένειες που θα επεκτείνουν τη
συχνότητα και το εύρος τους όσο αυξάνεται
η θερμοκρασία. Μελέτες δείχνουν ότι η
κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να εκθέσει
2 δισεκατομμύρια ανθρώπους επιπλέον στη
μετάδοση του δάγκειου πυρετού μέχρι το
2080.
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Άλλοι τύποι ιών, όπως ο ιός Έμπολα,
εξαπλώθηκαν πολύ πιο εύκολα και γρήγορα
λόγω των δραστηριοτήτων εξόρυξης και
των κλιματικών συνθηκών. Για παράδειγμα,
πυκνά δάση, που λειτουργούν ως βιότοποι
των νυχτερίδων που φέρουν τον ιό και
άλλων θηλαστικών, αποψιλώνονται και έτσι
τα ζώα μετακινούνται πολύ πιο κοντά στους
ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, δραστηριότητες
όπως η υλοτομία και η εξόρυξη, που έχουν
γίνει μεγάλη επιχείρηση σε πολλές περιοχές,
απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι
ταξιδεύουν τακτικά στα δάση για να φτάσουν
στα ορυχεία και έτσι κολλάνε τον ιό.
Οι υπολογισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, ενώ εξετάζουν μόνο ένα υποσύνολο
των πιθανών επιπτώσεων για την υγεία,
και υποθέτοντας ότι θα υπάρχει συνεχής
οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος της
υγείας παράλληλα με τις σημερινές τάσεις,
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κλιματική
αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει περίπου
250.000 επιπλέον θανάτους ετησίως μεταξύ
το 2030 και 2050: 38.000 λόγω θερμοπληξίας
σε ηλικιωμένα άτομα, 48.000 λόγω διάρροιας,
60.000 λόγω της ελονοσίας και 95.000 λόγω
υποσιτισμού στην παιδική ηλικία.
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βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, την αμείλικτη
κατανάλωση και τις εκπομπές άνθρακα.

SAME World
Κείμενο: Daniela Del Bene, ερευνήτρια στο
Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας (ICTA) Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
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Η υψηλού επιπέδου ιατρική βοήθεια είναι,
συνεπώς, ζωτικής σημασίας σε χώρες και
περιοχές επιρρεπείς σε ακραία φαινόμενα.
Πρέπει να διατεθούν δημόσια κονδύλια και
είναι εξαιρετικά σημαντικό να στραφούμε
ριζικά μακριά από την οικονομία που
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γυναίκες από τηνSAME
κλιματική
αλλαγή;
World
Οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν όλες τις
χώρες, σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Αλλά οι
επιπτώσεις τους κατανέμονται με διαφορετικό
τρόπο μεταξύ των περιοχών, των γενεών,
των ηλικιών, των εισοδηματικών τάξεων,
των επαγγελμάτων και των φύλων (IPCC,
2001). Οι φτωχές γυναίκες και άνδρες στις
αγροτικές περιοχές στην Ασία, την Αφρική και
τη Λατινική Αμερική είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι,
αφού η επιβίωσή τους συχνά εξαρτάται από
τους πόρους του περιβάλλοντος στο οποίο
ζουν.
Οι γυναίκες συγκεκριμένα πλήττονται
περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος,
επειδή δεν διαθέτουν τα εργαλεία για
τον περιορισμό του φαινομένου, την
προσαρμογή και την αντίδραση στις αλλαγές
του περιβάλλοντος. Μάλιστα, η πλειοψηφία
του άπορου πληθυσμού είναι γυναίκες
(διαβάστε εδώ για την αύξηση του ποσοστού
γυναικών μεταξύ των φτωχών).
Η μεγαλύτερη ευπάθεια των γυναικών ως
προς το κλίμα σχετίζεται κυρίως με τις έμφυλες
πτυχές της φτώχειας, που είναι το εισόδημα,
ο φόρτος εργασίας, η εκπαίδευση και οι
ευκαιρίες που κατανέμονται δυσανάλογα
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Από τη μία πλευρά, τα αποτελέσματα της
Κλιματικής Αλλαγής είναι από μόνα τους πιο
καταστροφικά για τις γυναίκες. Η πλειοψηφία
των γυναικών εργάζονται ανεπίσημα στη γη
και τα σπίτια τους για να παρέχουν τροφή,
νερό και στέγη στις οικογένειές τους και,
επομένως, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
τους φυσικούς πόρους. Όταν η κλιματική

αλλαγή επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση των
γυναικών σε αυτούς τους πόρους, δημιουργεί
αρνητικές επιπτώσεις στον φόρτο εργασίας,
την υγεία τους και τη συνολική ευημερία.
Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτικά εμπόδια (έμφυλα στερεότυπα), και
έχουν περιορισμένες ικανότητες και εργαλεία
στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν την
κλιματική αλλαγή. Από οικονομικής άποψης,
οι γυναίκες τείνουν να έχουν πιο περιορισμένη
πρόσβαση σε αποταμιεύσεις από τους
άνδρες, και ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε
επίσημα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Όσον αφορά την εργασία, οι γυναίκες
συνήθως απασχολούνται στον άτυπο τομέα
της οικονομίας, είτε με αμοιβή είτε σε μη
χρηματική εργασία, όπως η φροντίδα
των παιδιών. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες
αποκλείονται πιο συχνά από τις δημόσιες
δραστηριότητες, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση. Συγκριτικά, ο ρόλος των γυναικών
ως μητέρες και εργαζόμενες στο σπίτι
επηρεάζει τη σχολική φοίτηση των κοριτσιών,
δεδομένου ότι τα κορίτσια ενθαρρύνονται
να παντρευτούν και να γεννήσουν, αντί να
επιδιώξουν την εκπαίδευσή τους. Η άνιση
πρόσβαση στους πόρους, καθώς και η
μικρότερη επιρροή στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, επιδεινώνουν περαιτέρω την
ευπάθειά τους.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αυξάνουν εκ
των πραγμάτων την ευπάθεια των γυναικών
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
και τις αποκλείουν από τη πρόσβαση
σε πληροφορίες και ικανότητες που θα
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ανάπτυξη, η επιστήμη, η τεχνολογία και η
χάραξη πολιτικής.

SAME World
Ωστόσο,

Για παράδειγμα, το 77% των θυμάτων του
τσουνάμι της Νοτιοανατολικής Ασίας το
2004 ήταν γυναίκες. Ανάμεσα στις αιτίες
αυτού του υψηλού ποσοστού συγκαταλέγεται
το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές
δεν ήταν σε θέση να αναρριχηθούν σε
δέντρα ούτε να κολυμπήσουν (ικανότητες
που συνήθως διδάσκονται στα αγόρια, αλλά
όχι στα κορίτσια) και ότι οι προσπάθειές
τους να σώσουν τα παιδιά τους επιβράδυναν
τη διαφυγή τους. Είναι χαρακτηριστικό
επίσης ότι οι γυναίκες απαγορευόταν να
επιβιβαστούν σε βάρκες. Στην περίπτωση
των φυσικών καταστροφών οι πολιτισμικοί
περιορισμοί σχετικά με την κινητικότητα των
γυναικών μειώνουν την ικανότητά τους να
αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
Μια άλλη έμμεση επίπτωση της κλιματικής
αλλαγής στην ευπάθεια των γυναικών
σχετίζεται με τη βία με βάση το φύλο.
Στην περίπτωση φυσικών καταστροφών
ή πιεστικών καταστάσεων, όπως οι
παρατεταμένες ξηρασίες ή οι λιμοί, οι γυναίκες
είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν θύματα
ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας.
Σύμφωνα με τους Davis et al. αποφεύγουν
μέχρι και τη χρήση καταφυγίων από φόβο για
σεξουαλική βία.
Αλλά οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν πρέπει να
θεωρούνται ανίσχυρα θύματα της κλιματικής
αλλαγής. Μπορούν να αλλάξουν την
κατάσταση αποτελεσματικά και είναι ζωτικής
σημασίας να ενταχθούν στις πολιτικές για την
κλιματική αλλαγή. Είναι σε θέση να κάνουν
τη διαφορά σε βασικούς τομείς, όπως η
χρήση ενέργειας, η αποψίλωση των δασών,
η αύξηση του πληθυσμού, η οικονομική

οι γυναίκες συχνά αποκλείονται
από τη λήψη αποφάσεων, παρά τις
αυξανόμενες ενδείξεις των συνεργιών μεταξύ
της ισότητας των φύλων, αφενός, και της
κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής
αειφορίας, αφετέρου. Όταν οι γυναίκες
έχουν πιο δυνατή φωνή και συμμετοχή στη
δημόσια διοίκηση, τότε οι δημόσιοι πόροι
είναι πιο πιθανό να διατεθούν για επενδύσεις
σε προτεραιότητεςπου σχετίζονται με την
ανθρώπινη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης
της υγείας των παιδιών, της διατροφής και της
πρόσβασης στην απασχόληση (Γυναίκες των
Ηνωμένων Εθνών, 2014).
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μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την
εφαρμογή μέτρων προσαρμογής ή ακόμα και
κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών.
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Για τους λόγους αυτούς το 2012 το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ειδικό
ψήφισμα σχετικά με τις Γυναίκες και την
αλλαγή του κλίματος και αναγνωρίζει ότι «η
δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και η ισότητα των ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών συμβάλλουν
στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία
του περιβάλλοντος». Αυτό δίνει ελπίδα για
μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και πιο βιώσιμες
αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που
διακυβεύονται στο μέλλον.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω
βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με
τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή:
• Women and Climate change (Πηγή:
Κλιματική αλλαγή και Φύλο, Γυναίκες για την
Κλιματική Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη
της Διεθνούς Γραμματείας του Κινήματος
Δικαιωμάτων της Γυναίκας, Νοέμβριος 2010.
Σκηνοθεσία του Flavio Pazos)
• Climate Change is About...Women
(Διαφημιστικό βίντεο για το έργο
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2010, σ.
31
Γυναίκες, Ισότητα των Φύλων και Κλιματική
Αλλαγή, Δεδομένα, Woman Watch, 2009
Ισότητα των Φύλων και Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Παγκόσμια Έρευνα για τον ρόλο των
γυναικών στην ανάπτυξη,
UN Woman, 2014, σ.13
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 20ης Απριλίου 2012 για τις γυναίκες και
την κλιματική αλλαγή

•
SAME World

Πηγές:
• Περιβαλλοντικές Ανισότητες στην Ευρώπη,
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2012
• Φύλο, Κλιματική Αλλαγή και Υγεία,

•
•
•

Κείμενο: Genoveva Tisheva, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ιδρύματος Φυλετικών Μελετών
Βουλγαρίας (BGRF)
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Democracy Center photo project ‘Climate
Change is About...Women’ (Η Κλιματική
Αλλαγή αφορά... τις Γυναίκες). Περιλαμβάνει
μαρτυρίες από εκπροσώπους του Συλλόγου
Γυναικών Αγροτών (ADEMUC), Περού, 2015.
Φωτογραφία του William Wroblewski)
• Climate Change: What’s Gender Got To
Do With It? (Pachamama Alliance, 2013.
Φωτογραφίες και βίντεο από: The Woman’s
Earth Alliance and Good Jobs, Green Jobs)
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Λύσεις περιορισμού της κλιματικής
αλλαγής σε εθνικόSAME
και παγκόσμιο
World επίπεδο
Ο όρος «περιορισμός/μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής» αναφέρεται σε μέτρα
που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών
CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου
(σύνδεση με Ενότητα 5.1 και στην αύξηση
της απορρόφησης των εκπομπών CO2 από τα
δάση (σύνδεση με Ενότητα 5.1).
Το CO2 που εκπέμπεται από την καύση των
ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο
και φυσικό αέριο) για την παραγωγή των
διαφόρων τύπων ενέργειας (ηλεκτρική
ενέργεια, θέρμανση, μεταφορές) είναι
μακράν η πιο σημαντική εκπομπή αερίων του
θερμοκηπίου (που ισοδυναμεί με περίπου το
80% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου). Για αυτόν τον λόγο οι κύριες
δράσεις μετριασμού επικεντρώνονται στη
μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς
τρόπους:
• εξοικονόμηση ενέργειας: αν εξοικονομούμε
ενέργεια, η ανάγκη για παραγωγή ενέργειας
θα μειωθεί και, ως εκ τούτου, λιγότερα
ορυκτά καύσιμα θα καούν για την παραγωγή
ενέργειας
• πιο αποδοτική παραγωγή ενέργειας: εάν
χρησιμοποιείται ένας πιο αποδοτικός
μετατροπέας ενέργειας (π.χ. μια τουρμπίνα
νέας γενιάς), τότε θα χρησιμοποιηθούν
λιγότερα καύσιμα (και θα εκπέμπεται
λιγότερο CO2) για την παραγωγή της ίδιας
ποσότητας ενέργειας
• πιο αποδοτική κατανάλωση ενέργειας:
αν χρησιμοποιήσουμε μια πιο αποδοτική
συσκευή (π.χ. μια συσκευή «Ενεργειακής
Κλάσης Α» ή ένα λαμπτήρα LED), για την

ίδια απόδοση (π.χ. για το πλυντήριο ή το
φωτισμό), θα χρησιμοποιείται λιγότερη
ενέργεια και, ως εκ τούτου, θα καούν
λιγότερα ορυκτά καύσιμα
• παραγωγή ενέργειας χωρίς τη χρήση
ορυκτών καυσίμων, αλλά με τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών: υπάρχουν πολλά είδη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η
υδροηλεκτρική, η ηλιακή θερμική ενέργεια
(όπου το νερό που χρησιμοποιείται για
οικιακή χρήση ή θέρμανση θερμαίνεται από
τον ήλιο), η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια
(ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την
ηλιακή ακτινοβολία), η αιολική ενέργεια, η
γεωθερμική ενέργεια και η ενέργεια από τα
κύματα και τις παλίρροιες.
Η καύση της βιομάζας είναι άλλη μια μέθοδος
για την παραγωγή ενέργειας χωρίς να
αυξάνεται το ατμοσφαιρικό CO2, αλλά μόνο
αν η βιομάζα χρησιμοποιείται σε ανανεώσιμο
τρόπο. Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο να
διασφαλιστεί ότι το ξύλο που καίγεται για
την παραγωγή ενέργειας δεν προέρχεται
από την αποψίλωση των δασών. Αντ’ αυτού,
αφού το δέντρο κοπεί, ένα νέο δέντρο
πρέπει να φυτευτεί στη θέση του, το οποίο
μέσω της φωτοσύνθεσης κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξής του θα απορροφήσει την
ποσότητα του CO2 που εκπέμπεται κατά την
καύση. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη
ότι κάθε χρήση γης για την καλλιέργεια βίοκαυσίμου φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα
του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων
χρήσεων γης: η χρήση γης για την ενέργεια
βιομάζας συνεπάγεται ότι η γη δεν είναι πλέον
διαθέσιμη για καλλιέργειες ή ζωοτροφές, ή για
μόνιμη αποθήκευση άνθρακα. Η πυρηνική
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Όλοι οι βασικοί τομείς του οικονομικού
συστήματος θα πρέπει να συμβάλουν
στον περιορισμό (μεταφορές, κατασκευές,
βιομηχανικά συστήματα και γεωργία), καθώς
και όλα τα κοινωνικά, πολιτικά και διοικητικά
επίπεδα: κράτη, περιφέρειες, δήμοι, ακόμη
και μεμονωμένοι πολίτες (Ενότητα 8.2).

SAME World

Άλλα μέτρα μετριασμού αφορούν τις
εκπομπές CH4 και N2O, που προέρχονται
από γεωργικές δραστηριότητες και την
κτηνοτροφία. Για παράδειγμα, ο περιορισμός
της κατανάλωσης κρέατος, η παραγωγή του
οποίου συνδέεται με σημαντικές ποσότητες
εκπομπής
αερίων
του
θερμοκηπίου,
κατανάλωσης ενέργειας και κατανάλωσης
νερού μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
Μόνο η γρήγορη απεξάρτηση από τον
άνθρακα κατά την παραγωγή ενέργειας (π.χ.
η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για
την παραγωγή ενέργειας) και η δραστική
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα
επιτρέψουν την επίτευξη φιλόδοξων στόχων
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών. Οι
στόχοι αυτοί είναι αναγκαίοι προκειμένου
να
σταθεροποιηθεί
η
ατμοσφαιρική
συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου
και, ως εκ τούτου, να περιοριστεί η αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Με τις εκπομπές μας συμβάλλουμε όλοι σε
μικρό βαθμό στο πρόβλημα της κλιματικής
αλλαγής. Επομένως, όλοι μπορούμε να
συμβάλουμε στη λύση.
Για να μάθετε περισσότερα:
• Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή
του Κλίματος (IPCC) - Αλλαγή του Κλίματος
2014: Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής
• Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το
περιβάλλον - Μετριασμός
• Χρήσιμες ιστορίες για παιδιά και μαθητές
• Τι είναι ο μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής; BBC News
• Τι είναι ο μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής; Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό
Ταμείο
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ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη ενέργεια,
επειδή τα αποθέματα ουρανίου του πλανήτη
είναι πεπερασμένα. Αυτό το είδος ενέργειας
έχει πολλά προβλήματα που σχετίζονται με
ατυχήματα, τη διάθεση αποβλήτων και το
υψηλό κόστος κατασκευής.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Κείμενο: Stefano Caserini, Καθηγητής
Μετριασμού
της
Κλιματικής
Αλλαγής,
Πολυτεχνείο του Μιλάνου
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περιορισμό της κλιματικής
αλλαγής
SAME World
Η Ενότητα 8.1 επικεντρώνεται σε παγκόσμιες
λύσεις περιορισμού για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο,
οι δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών του
πλανήτη μας και των κοινοτήτων που έχουν
πληγεί δεν αποτελούν ευθύνη μόνο όσων
βρίσκονται σε καίριες πολιτικές, οικονομικές
και διοικητικές θέσεις. Ο καθημερινός τρόπος
ζωής μας είναι επίσης σημαντικός.
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση
των επιπτώσεων των συνηθειών μας στο
περιβάλλον είναι το Οικολογικό Αποτύπωμα,
ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση της ανθρώπινης κατανάλωσης
φυσικών πόρων σε σχέση με την ικανότητα
του πλανήτη να τους αποκαταστήσει.
Αντιπροσωπεύει την παραγωγική έκταση που
απαιτείται για την παροχή των ανανεώσιμων
πόρων που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα και
την απορρόφηση των αποβλήτων της.
Έχουν αναπτυχθεί δύο ακόμα παρόμοιοι
δείκτες: το Υδατικό Αποτύπωμα, ένα μέτρο της
ανθρώπινης χρήσης γλυκού νερού σε όγκους
νερού που καταναλώνονται ή/και ρυπαίνονται,
και το Αποτύπωμα Άνθρακα, δηλαδή το
συνολικό ποσό αερίων του θερμοκηπίου
που παράγονται για να στηρίξουν άμεσα και
έμμεσα τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Μετρώντας τους δείκτες αυτούς για έναν
πληθυσμό -ένα άτομο, μια πόλη, μια
επιχείρηση, ένα κράτος, ή το σύνολο της
ανθρωπότητας- μπορούμε να αξιολογήσουμε
την πίεση που ασκούμε στον πλανήτη,
πράγμα που μας βοηθά να διαχειριστούμε
τα οικολογικά μας στοιχεία με περισσότερη

σύνεση και να αναλάβουμε προσωπική και
συλλογική δράση για την υποστήριξη ενός
κόσμου όπου η ανθρωπότητα θα ζει εντός των
ορίων της Γης. Παράλληλα, συγκρίνοντας τις
τιμές του Οικολογικού και του Υδατικού «μας»
Αποτυπώματος, καθώς και του Αποτυπώματος
Άνθρακα με εκείνες του Νότου, μπορούμε
να επισημάνουμε τις υπάρχουσες ανισότητες
και την ευθύνη μας, ως πολίτες του Βορρά,
προς τις άλλες κοινότητες που πλήττονται
από τις συνέπειες του δικού μας μοντέλου
ανάπτυξης, ενώ ασκούν μικρότερη επίδραση
στα οικοσυστήματα (διαβάστε περισσότερα
στην Ενότητα 2).
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8.2 Καθημερινές ατομικές επιλογές για 		
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Πρέπει να προωθήσουμε το μήνυμα ότι η
αλλαγή είναι δυνατή και οφείλουμε όλοι
να δράσουμε τοπικά για τον περιορισμό
της κλιματικής αλλαγής, ξεκινώντας από
τις καθημερινές μας επιλογές. Παρακάτω
μπορείτε να βρείτε μερικές καλές καθημερινές
πρακτικές για τη μείωση των επιπτώσεων
στην κλιματική αλλαγή.
Μεταφορές:
• Όποτε είναι δυνατόν, πηγαίνετε με ποδήλατο
ή με τα πόδια
• Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
αν δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε με
ποδήλατο ή με τα πόδια
• Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο,
συνδυάστε το ταξίδι σας με άλλους
• Κρατήστε το αυτοκίνητό σας σε καλή
κατάσταση και με αποδοτική λειτουργία
• Αγοράστε τοπικά προϊόντα, αν είναι δυνατόν:
η μεταφορά των αγαθών με αεροπλάνο,
φορτηγό κ.λπ. απαιτεί ενέργεια και εκπέμπει
CO2.
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εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερο νερό,
κλείστε τη βρύση κατά το βούρτσισμα ή το
ξύρισμα. Αυτές οι απλές αλλαγές και βήματα
μπορούν να σώσουν πολλές χιλιάδες λίτρα
νερού ετησίως.

SAME World

Κατανάλωση και απόβλητα:
• Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση: η παραγωγή προϊόντων
απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την
ανακύκλωσή τους
• Καταναλώστε λιγότερο κρέας: ένας
χορτοφάγος
εξοικονομεί
40%
του
Αποτυπώματος Άνθρακα ανά γεύμα. Αν
δεν είστε χορτοφάγος, μπορείτε απλώς
να αυξήσετε τον αριθμό χορτοφαγικών
γευμάτων που τρώτε κάθε εβδομάδα από
ένα σε δύο. Επίσης, τα πουλερικά είναι
λιγότερο ενεργοβόρα από το βόειο κρέας.
• Μην σπαταλάτε φαγητό: στην ΕΕ περίπου
89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων πετιούνται
ετησίως, παράγοντας μεθάνιο σε χώρους
υγειονομικής ταφής, καθώς και εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα από τη μεταφορά
των πεταμένων τροφίμων.
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Στο σπίτι και στο γραφείο/σχολείο:
• Κατά τη διάρκεια του χειμώνα διατηρείστε
τη θερμοκρασία του θερμοστάτη στους
20°C μέγιστο κατά τη διάρκεια της ημέρας
και 16°C μέγιστο κατά τη διάρκεια της νύχτας
• το καλοκαίρι μην κάνετε κατάχρηση του
κλιματισμού
• Η θερμομόνωση των κτιρίων εξοικονομεί
ενέργεια
• Κρατήστε τα συστήματα ψύξης και
θέρμανσης συντονισμένα
• Αν έχετε παράθυρα που μπορείτε να
ανοίξετε, χρησιμοποιήστε τα για έξυπνη
εξοικονόμηση ενέργειας
• Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
εξοικονομούν περισσότερο από το 70%
της ενέργειας σε σχέση με τους απλούς
λαμπτήρες πυρακτώσεως
• Σβήστε τα φώτα και τα ηλεκτρονικά είδη
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε: αν φεύγετε
ή δεν χρησιμοποιείτε ένα αντικείμενο για
λίγο, αποσυνδέστε το για να αποφύγετε
την απώλεια ενέργειας από τη χρήση
ηλεκτρισμού σε κατάσταση αναμονής
• Δώστε προσοχή στο συνολικό κόστος
ζωής των συσκευών, όταν τις αγοράζετε,
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας - όχι
μόνο της τιμής τους!
• Μπορείτε να μειώσετε το κόστος νερού και
θέρμανσης ακόμη και στο μπάνιο σας. Για να

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Κείμενο: Anna Brusarosco, Υπεύθυνη έργου
CEVI
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αλλαγή

SAME World

Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα
και στο πιο φιλόδοξο σενάριο μείωσης
των εκπομπών απαιτούνται σημαντικές
προληπτικές και διορθωτικές προσπάθειες
προσαρμογής σε όλο τον κόσμο, προκειμένου
να μειωθεί η ευπάθεια και να αυξηθεί η αντοχή
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Οι δράσεις Προσαρμογής στοχεύουν στη
διευκόλυνση των τοπικών και περιφερειακών
φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα να αναπτύξουν οικονομικά αποδοτικές
λύσεις. Οι οικονομικοί τομείς που εξαρτώνται
από τις καιρικές συνθήκες, όπως η γεωργία,
η αλιεία, η δασοκομία και ο τουρισμός, είναι
εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο κίνδυνο από
άλλους τομείς, επομένως, έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη προσαρμογής στην αλλαγή του
κλίματος. Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής

αλλαγής περιλαμβάνουν:
• Πολλαπλασιασμό των ακραίων καιρικών
συνθηκών (τυφώνες, πλημμύρες, ξηρασίες,
καύσωνες και ούτω καθεξής)
• Άνοδο της στάθμης της θάλασσας (Εικ.
8.3.1), που ακολουθεί μετά την τήξη των
πολικών πάγων και παγετώνων
• Σταδιακή επέκταση του εύκρατου κλίματος
προς τους δύο πόλους της Γης και του
τροπικού και ερημικού κλίματος προς τις
πρώην εύκρατες περιοχές
• Διαφορετική κατανομή των υδάτινων
πόρων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

8.3 Προσαρμογή στην κλιματική
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(Διαβάστε περισσότερα: Ενότητα 6.3,
Ενότητα 7.1, Ενότητα 7.2, Ενότητα 7.3)
Η πρώτη επίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί

Εικ. 8.3.1 Άνοδος της στάθμης της θάλασσας (πηγή: NPS Climate Change Response)
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Εικ. 8.3.2 Καταστροφή κτιρίων
(πηγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/CasaDestruidaFriburgo2011.jpg
Του Valter Campanato/ABr [CC BY 3.0 br], μέσω Wikimedia Commons)

με δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη της
συσσώρευσης πιεστικών παραγόντων, όπως
η καταστροφή των οχθών και η έκπλυση του
εδάφους. Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν ότι
αυτοί που ζουν στις περιοχές θα ασχοληθούν
με τη διαχείριση της γης τους σε ημερήσια
βάση. Φυσικά, τα κυβερνητικά όργανα, σε
στενή συνεργασία με τους πολίτες, πρέπει να
κάνουν το καθήκον τους. Οι δράσεις αυτές θα
πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς και πού
πρέπει να κατασκευαστούν νέα κτίρια (όχι σε
περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε πλημμύρες
ή κατολισθήσεις) και πώς να γίνουν τα κτίρια
ασφαλέστερα (Εικ. 8.3.2).
Η δεύτερη επίδραση μπορεί να αντιμετωπιστεί
μόνο με την προστασία των παράκτιων
περιοχών στο επίπεδο της θάλασσας, με
τη βοήθεια έργων άμυνας• αυτό όμως
συνεπάγεται τεράστιες επενδύσεις τις οποίες
πολλές χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν

μπορούν να αντέξουν οικονομικά.
Άλλη εναλλακτική λύση είναι να αποτρέψουμε
τις συνέπειες της εξαφάνισης ολόκληρων
περιοχών με τη σταδιακή και προσεκτικά
σχεδιασμένη εκκένωσή τους και οι κάτοικοί
τους να μετακινηθούν σταδιακά προς άλλες
περιοχές. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες
θα συμβούν μαζικές περιβαλλοντικές
μεταναστεύσεις. Όλες οι χώρες, και ιδιαιτέρως
οι χώρες προορισμού των περιβαλλοντικών
προσφύγων, πρέπει να προετοιμαστούν για
αυτό εγκαίρως.
Η τρίτη επίπτωση μπορεί να αντιμετωπιστεί
με την υιοθέτηση νέων ειδών φυτών, που
είναι πιο κατάλληλα για τις νέες καιρικές
συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι ένα οικοσύστημα δεν μπορεί να
αναγκαστεί να προσαρμοστεί στις νέες
κλιματικές συνθήκες στο σύνολό του, αλλά
μόνο μέσω της προσαρμογής των επιμέρους
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και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
πληθυσμών τόσο λιγότερη θα είναι η
πίεση και η σύγκρουση για αυτούς και
τόσο καλύτερη η ικανότητα των τοπικών
κυβερνήσεων να εφαρμόσουν τις πλέον
κατάλληλες λύσεις. Οι πολίτες και η διεθνής
κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμοι να
εργαστούν σε ένα πλαίσιο που απαιτεί
μεγάλο μέρος πόρων και να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους για να βρουν κοινές λύσεις.
Επιπλέον, θα πρέπει να δεσμευτούν για την
αποφυγή επιδείνωσης των συγκρούσεων όσο
το δυνατόν περισσότερο — το αντίθετο από
αυτό που κάνουμε τώρα.

SAME World

Τέλος, η διαφορετική κατανομή των
υδάτινων πόρων θα απαιτήσει μια πιο
ορθολογική χρήση του νερού. Ακόμη και
σε χώρες πλουσιότερες σε αυτόν τον πόρο,
η διαθεσιμότητα του νερού μπορεί να γίνει
διακοπτόμενη, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων χιλιετιών.
Σε όλες τις περιπτώσεις στο σημείο 1, όπου
τα γεγονότα μπορεί να συμβούν ξαφνικά,
ο ρόλος της πολιτικής προστασίας είναι
ουσιαστικός. Και στις τέσσερις περιπτώσεις,
όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθητοποίηση
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ειδών (συμπεριλαμβανομένων παράσιτων
και αρπακτικών). Αυτό είναι βέβαιο ότι θα
προκαλέσει κάποια διαταραχή των τροφικών
αλυσίδων που υποστηρίζουν το οικοσύστημα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Κείμενο: Guido Viale, Οικονομολόγος
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για μείωση των εκπομπών
CO2;
SAME World
Προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη θα πρέπει
να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό
τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά τις επόμενες δεκαετίες.
Για παράδειγμα, για να σεβαστούμε τον
«στόχο των 2°C» (δηλ τη συγκράτηση της
ανόδου της θερμοκρασίας στους 2°C πάνω
από τα προβιομηχανικά επίπεδα), θα πρέπει
να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές
τουλάχιστον κατά 50% μέχρι το 2050 και να
εξαλειφθούν κατά τις επόμενες δεκαετίες.
Για να πετύχουμε έναν ακόμα πιο φιλόδοξο
στόχο (<1,5°C), οι μειώσεις των εκπομπών θα
είναι ακόμη μεγαλύτερες.
Οι μέγιστες παγκόσμιες εκπομπές κατά τα
προσεχή έτη (δηλαδή οι συσσωρευμένες
εκπομπές σε όλες τις χώρες), αν παραμείνουμε
εντός των παραμέτρων μιας δεδομένης
μέγιστης αύξησης της θερμοκρασίας του
πλανήτη, καθορίζουν το συνολικό ποσό
CO2, που διατίθεται για τις εκπομπές κατά τα
προσεχή έτη και για τις μελλοντικές γενιές.
Εάν ο περιορισμός της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη προϋποθέτει
τον περιορισμό των εκπομπών, αύξηση
των εκπομπών κατά τις επόμενες δεκαετίες
συνεπάγεται ακόμα χαμηλότερες εκπομπές
στο μέλλον. Σε αριθμητικούς όρους, σύμφωνα
με την IPCC, για να υπάρχει καλή πιθανότητα
συγκράτησης της υπερθέρμανσης του
πλανήτη εντός των +2°C, οι συνολικές
εκπομπές CO2 από όλες τις ανθρωπογενείς
πηγές πρέπει να είναι μικρότερες από
1.000 δισεκατομμύρια τόνους (Gt) CO2. Οι
τρέχουσες εκπομπές CO2 είναι περίπου 35

Gt/έτος. Δηλαδή, με το σημερινό ρυθμό ο
προϋπολογισμός θα εξαντληθεί σε λιγότερο
από 30 χρόνια, οπότε δε θα απομείνει τίποτα
για τα επόμενα έτη.
Ως εκ τούτου, προκύπτουν τρία ζητήματα:
• πώς να αποφασίσουμε τι συνιστά ένα ανεκτό
επίπεδο αύξησης της θερμοκρασίας
• πώς να διαθέσουμε το ποσό CO2 στις
σημερινές και μελλοντικές γενιές
• πώς να διαθέσουμε το ποσό CO2 στις
σημερινές και μελλοντικές γενιές σε
διάφορες χώρες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

8.4 Πώς μοιράζονται οι χώρες τις προσπάθειες
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Δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση
στο πρώτο ερώτημα. Γνωρίζουμε ακόμη
πολύ λίγα σχετικά με τις επιπτώσεις της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, ώστε να
μπορούμε να πούμε τι επίπεδο θερμοκρασίας
θα μπορούσε να θεωρηθεί «αποδεκτό».
Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε
ότι οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται εξίσου
(δείτε Ενότητα 7.1). Δεδομένης αυτής της
αβεβαιότητας, μπορούμε να πούμε ότι οι
διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα έχουν
ορίσει μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά
2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα ως
αποδεκτή, ακόμα και αν ορισμένες από τις πιο
πληγείσες χώρες απαιτούν ένα πιο φιλόδοξο
στόχο θεωρώντας ότι μια αύξηση του 1,5°C
θα είναι αφόρητη.
Τα δύο πρώτα ερωτήματα σχετίζονται με την
περιβαλλοντική δικαιοσύνη και ισότητα.
Ένα από τα σημεία αναφοράς στον τομέα
αυτό είναι η αρχή της ισότητας με βάση
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την
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εκφράστηκαν από τις χώρες στο βόρειο
ημισφαίριο είναι ότι οι οικονομικοί πόροι
που διατίθενται για τις αναπτυσσόμενες
και τις φτωχότερες χώρες θα δαπανηθούν
σε μη διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου,
δεν θα δοθούν για τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής, αλλά αντ’ αυτού θα
χρησιμοποιηθούν για άλλες δραστηριότητες,
όπως η αγορά όπλων.

SAME World

Οι διαφορές μεταξύ των αναπτυγμένων
και των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν
γίνει όλο και πιο θολές με την πάροδο του
χρόνου. Επομένως, σήμερα οφείλουμε να
ερμηνεύσουμε αυτή την αρχή με τρόπο που
να είναι συνεπής με έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο.
Ένα άλλο θέμα που συζητείται είναι η κατανομή
του κόστους των πολιτικών περιορισμού της
κλιματικής αλλαγής, ειδικότερα των μέτρων
για τη μείωση των εκπομπών (βλέπε Ενότητα
8.1). Ενώ στη θεωρία υπάρχει συναίνεση
ότι οι πλουσιότερες χώρες ευθύνονται
περισσότερο για την επίδραση και πρέπει
να συμβάλλουν περισσότερο, για πολλά
χρόνια υπήρξε μια συνεχής συζήτηση για
το πώς να μεταφραστούν αυτές οι αρχές σε
συγκεκριμένους αναλώσιμους οικονομικούς
πόρους.
Οι λειτουργικές και δεσμευτικές συμφωνίες
για τα ποσά και τους μηχανισμούς
χρηματοδότησης δεν έχουν προχωρήσει
αρκετά. Μία από τις ανησυχίες που

Το αίτημα για οικονομική βοήθεια από τις
χώρες του νοτίου ημισφαιρίου αιτιολογείται
από το γεγονός ότι η φτώχεια και η έλλειψη
οικονομικών πόρων εμποδίζουν την
καινοτομία και την υιοθέτηση πολιτικών
για καθαρές τεχνολογίες. Προς στήριξη
των αιτημάτων τους, τα κράτη του νότου
επισημαίνουν ότι οι πλουσιότερες χώρες
είναι υπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση.
Οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες έχουν
παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών
που προκαλούν κλιματική αλλαγή κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Οι
πλούσιες χώρες έχουν απολαύσει τα οφέλη
ενός ευρέος ενεργειακού συστήματος και
πολλών υποδομών που συνέβαλαν στον
πλούτο και την ευημερία τους. Ωστόσο, κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έκαναν
τις κλιματικές και περιβαλλοντικές δαπάνες
που έχουν έκτοτε αφεθεί για τις μελλοντικές
γενιές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κλιματική Αλλαγή (άρθ. 3. «τα συμβαλλόμενα
μέρη να προστατεύουν το κλιματικό σύστημα
προς όφελος των σημερινών και των
μελλοντικών γενεών της ανθρωπότητας, με
βάση την ισότητα και σύμφωνα με τις κοινές
αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες τους και
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. […]»).
Βάσει αυτής της αρχής (γνωστής ως ΚΑΔΕ
- Κοινές αλλά Διαφοροποιημένες Ευθύνες)
το Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997 έλαβε
υπόψη μόνο τις δεσμεύσεις για μείωση
των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών
(αναγνωρίζοντας ότι αυτές είναι ιστορικά
υπεύθυνες για το πρόβλημα), για παράδειγμα,
τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την
Ιαπωνία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες δεν είχαν
δεσμεύσεις.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Το σημερινό οικονομικό σύστημα αποτελεί
αναμφίβολα μια κινητήρια δύναμη για την
τεχνολογική καινοτομία αλλά δεν ήταν σε
θέση να ευνοήσει την ανάπτυξη καθαρών
μορφών ενέργειας αρκετά γρήγορα. Τα
«εξωτερικά κόστη» που απορρέουν από
τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του
πλανήτη δεν λαμβάνονται υπόψη στους
προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων και
των κρατών. Αυτό δημιουργεί σοβαρές
γενεαλογικές και γεωγραφικές ανισορροπίες
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τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες με
υψηλότερες κατά κεφαλήν εκπομπές.

Η συμφωνία-πλαίσιο για την αλλαγή του
κλίματος και που εγκρίθηκε στην 21η
Διάσκεψη του ΟΗΕ (COP21) στο Παρίσι τον
Δεκέμβριο του 2015, δεν προβλέπει μια τέτοια
αυστηρή διάκριση μεταξύ των βιομηχανικών
και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά προβλέπει
δεσμεύσεις - ακόμα και αν αυτές είναι πολύ
διαφοροποιημένες - για πολλές αναδυόμενες
οικονομικά χώρες.

για το κλίμα παρεμποδίζεται από την άρνηση
ορισμένων πλουσιότερων χωρών, που είναι
περισσότερο υπεύθυνες για την τρέχουσα
κατάσταση (μέσω προηγούμενων και τωρινών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δεχτούν
μια απόκλιση από την αρχή της «ισότητας»
στην κατανομή των προσπαθειών για τη
μείωση των εκπομπών κατά τρόπο που δεν
θα είναι μόνο για δικό τους όφελος.

SAME World
Η δυνατότητα μιας φιλόδοξης συμφωνίας

Η συμφωνία αυτή είναι πολύ πιο σύνθετη
και φιλόδοξη από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο το ότι προβλέπει
δεσμεύσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα (2020-2030) όσο και σε ένα
μακρύτερο χρονικό διάστημα (μέχρι το 2050).
Η ουσία της συμφωνίας είναι η συμμετοχή
και το επίπεδο δέσμευσης των αναδυόμενων
χωρών (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Μεξικό),
αν και με διαφορετικές δεσμεύσεις από

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

όσον αφορά την απόλαυση των παροχών
που συνδέονται με τη διαθεσιμότητα των
ορυκτών πόρων και το σταθερό κλίμα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κλιματική αλλαγή. Αποδείξεις, Επιδράσεις
και Επιλογή - απαντήσεις σε κοινές
ερωτήσεις για την επιστήμη της κλιματικής
αλλαγής του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών

Κείμενο: Stefano Caserini, Καθηγητής
Μετριασμού
της
Κλιματικής
Αλλαγής,
Πολυτεχνείο του Μιλάνου
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στην κλιματική αλλαγή;
SAME World
Σύμφωνα με ορισμένες εκθέσεις της
Παγκόσμιας Τράπεζας, το κλίμα αλλάζει με
ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι προβλεπόταν. Οι
κλιματικές αλλαγές πλήττουν την ανάπτυξη
όλων των χωρών, αλλά ο Νότος φαίνεται
να είναι πιο ευάλωτος στις επιπτώσεις
τους, επειδή δεν έχει την ικανότητα να τις
αντιμετωπίσει και να προσαρμοστεί σε αυτές.
Η οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών
βασίζεται συχνά σε τομείς που εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από το κλίμα, όπως η γεωργία,
η αλιεία, ο τουρισμός. Στο πλαίσιο της αλλαγής
του κλίματος δεν έχουν την ικανότητα και τους
πόρους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
με επαρκή ευελιξία.
Αυτή η ανικανότητα να αντιδράσουν μπορεί

να επηρεάσει σοβαρά το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), το ισοζύγιο πληρωμών,
το επίπεδο χρέους, την κατάσταση των
δημόσιων οικονομικών και μπορεί να
εκτρέψει τις επενδύσεις από σημαντικούς
στόχους ανάπτυξης.
Επιπλέον, η ανεπαρκής προσαρμογή
προκαλεί αυξημένη ευπάθεια σε ακραία
καιρικά φαινόμενα, προσθέτοντας και
τον κίνδυνο συγκρούσεων, κοινωνικών
αναταραχών, πολιτικής αστάθειας και
πολέμων λόγω της μείωσης των φυσικών
πόρων. Η περιβαλλοντική μετανάστευση
είναι επίσης μια πιθανή έκβαση, ιδίως όταν
η υποβάθμιση του εδάφους ή η απώλεια
γης επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα
των ανθρώπων. Όλα αυτά αποτελούν πιθανά

Εικ. 8.5.1 Χάρτης του Δείκτη Παγκόσμιας Προσαρμογής Notre Dame (πηγή: washingtonpost.com/)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

8.5 Γιατί ο Νότος είναι πιο ευάλωτος

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Η χαμηλή ακτογραμμή του, η υψηλή
πληθυσμιακή πυκνότητα, η οικονομική
εξάρτηση από τη γεωργία και οι συχνοί
κυκλώνες το καθιστούν το «τέλειο θύμα» των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

SAME World

Πολλές χώρες του Νότου δεν είναι έτοιμες να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Είναι ο Νότος αυτός που θα υποστεί
τις κύριες επιπτώσεις από τις πλημμύρες, τις
καταιγίδες και τις ξηρασίες. Αυτές οι χώρες
τείνουν να έχουν λιγότερες άμυνες και πόρους
έκτακτης ανάγκης ενώ μεγαλύτερο μέρος της
οικονομίας τους θα βρεθεί σε κίνδυνο από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ο Δείκτης Παγκόσμιας Προσαρμογής Notre
Dame (Εικ. 8.5.1) δείχνει ποιες χώρες είναι
πιο ευάλωτες στην Κλιματική Αλλαγή και
ποιες είναι λιγότερο προετοιμασμένες να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της. Σύμφωνα
με τον δείκτη, η Νορβηγία, η Νέα Ζηλανδία,
η Σουηδία και η Φινλανδία είναι οι καλύτερα
εξοπλισμένες χώρες για να αντιμετωπίσουν
τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ η
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Ερυθραία,
το Μπουρούντι και το Τσαντ είναι οι λιγότερο
εξοπλισμένες χώρες. Το Βιετνάμ, η Γκάνα,
η Ρουάντα, η Ναμίμπια και η Μποτσουάνα
είναι χώρες ευάλωτες, αλλά σχετικά καλύτερα
εξοπλισμένες. Οι χώρες με κίτρινο χρώμα
είναι λιγότερο ευάλωτες αλλά και λιγότερο
προετοιμασμένες.
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Germanwatch, η
Ονδούρα, η Μιανμάρ και η Αϊτή ήταν οι
χώρες που επλήγησαν περισσότερο κατά την
περίοδο 1993 - 2012. Εντός της ίδιας περιόδου
έπονται η Νικαράγουα, το Μπαγκλαντές και
το Βιετνάμ.
Το Μπαγκλαντές είναι τυπική περίπτωση
χώρας επιρρεπούς στην κλιματική αλλαγή.

Ενώ είναι δύσκολο να καθοριστεί από τώρα
η κλίμακα των ζημιών που η κλιματική
αλλαγή θα προκαλέσει, είναι σαφές πλέον
ότι ο αντίκτυπος θα ποικίλλει από χώρα σε
χώρα, ανάλογα με την ένταση της αλλαγής
και τη γεωγραφική, κοινωνική, πολιτιστική,
οικονομική και πολιτική κατάσταση. Ως εκ
τούτου, οι χώρες πρέπει να προσδιορίσουν
διάφορα μέτρα προσαρμογής, τα οποία να
αντικατοπτρίζουν τη δική τους κατάσταση.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

κόστη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο
σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε
ανθρώπινη δυστυχία.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Για την ανάπτυξη της προσαρμοστικής
ικανότητας των χωρών του Νότου ώστε να
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, η Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή
(UNFCCC) ασχολείται με το ζήτημα.
Επιπλέον, έχουν παγκοσμίως συμφωνηθεί
και υπογραφεί σχετικοί στόχοι στο πλαίσιο
της σύμβασης του ΟΗΕ. 189 έθνη έχουν
αποφασίσει να μειώσουν κατά το ήμισυ την
ακραία φτώχεια μέχρι το 2015, υπογράφοντας
το Διάγγελμα της νέας Χιλιετίας. Το 2015
οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης (SDGs)
αναπτύχθηκαν για να ορίσουν μια βιώσιμη
κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη για τις χώρες
τόσο του Βορρά όσο και του Νότου.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω
βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με
τις χώρες του Νότου και την κλιματική αλλαγή:
Effect of climate change on developing
countries (Επίδραση της κλιματικής αλλαγής
στις χώρες του Νότου. Πηγή: EUintheWorld,
2009. Σκηνοθεσία by EUintheWorld)
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τα Ακραία Καιρικά Φαινόμενα; Καιρικά
Φαινόμενα με θανάτους το 2012 και από το
1993 έως το 2012, σ. 5.
• Η κλιματική αλλαγή και οι πιο ευάλωτες
χώρες: η επιτακτική ανάγκη να δράσουμε,
Κείμενο Εργασίας, Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών, 8 Ιουλίου 2008.
• Εγχειρίδιο για τα Κράτη Μέλη και τους
Κυβερνητικούς Υπαλλήλους της Ένωσης
Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για την
Κλιματική Αλλαγή και Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών, Φόρουμ
Ασίας - Ευρώπης για το Περιβάλλον, 2014.

SAME World

Κείμενο: Genoveva
Σύμβουλος BGRF

Tisheva,

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πηγές:
• Φτώχεια και Κλιματική Αλλαγή. Μείωση
της Ευπάθειας των Φτωχών μέσω
της Προσαρμογής. Ανακοίνωση του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 2002, σ. 6-10-11.
• Η Κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους
φτωχότερους στις αναπτυσσόμενες χώρες,
3 Μαρτίου 2014
• Αυτές είναι οι χώρες που είναι πιο
ευάλωτες στην Κλιματική Αλλαγή,
www.fastcoexist.com
• Ana Swanson. Οι πιο ευάλωτες χώρες
στην κλιματική αλλαγή, σε 3 χάρτες, The
Washington Post, 3 Φεβρουαρίου 2015.
• Δείκτης Κινδύνου Κλίματος του Πλανήτη
2014. Ποιος υποφέρει περισσότερο από

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Διευθύνων
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Τυπολογία της δραστηριότητας: ηθικό δίλημμα
Θέμα: κλιματική αλλαγή
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 3 σχολικές ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γλώσσα, φυσική, χημεία, ηθική και πολιτική
αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας:
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Γεωργία Λιαράκου και Κώστας Γαβριλάκης

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

δραστηριοΤΗΤΕΣ

14+

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η τσιμεντοβιομηχανία ρυπαίνει!

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Η παραγωγή τσιμέντου είναι μια ενεργοβόρα διαδικασία που συμβάλλει στην κλιματική
αλλαγή. Η τσιμεντοβιομηχανία ευθύνεται για περίπου το 5% των εκπομπών CO2 σε διεθνές
επίπεδο. Από τις εκπομπές αυτές, το 60% προκύπτει από τη θερμική αποσύνθεση του
ανθρακικού ασβεστίου, που αποτελεί το κύριο συστατικό του μίγματος των πρώτων υλών,
και το 40% προκύπτει από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται. Ανά τόνο παραγόμενου
τσιμέντου καταναλώνονται 3 με 3,5 GJ θερμικής ενέργειας και 100 με 120 KWh ηλεκτρικής
ενέργειας.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια η Ευρωπαϊκή βιομηχανία τσιμέντου έχει βελτιώσει την
ενεργειακή της απόδοση κατά 30% αλλά, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση είναι πολύ περιορισμένα. Η τσιμεντοβιομηχανία
χρησιμοποιεί κυρίως στερεά ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρελαϊκό κοκ κ.λπ.),
δεδομένου ότι η χρήση των υγρών και αέριων καυσίμων είναι οικονομικά απαγορευτική.
Τον τελευταίο καιρό προωθείται η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως ελαστικά
αυτοκινήτων, πλαστικά, χαρτί, ξύλο, χρησιμοποιημένα λάδια, λυματολάσπη, γεωργικά
κατάλοιπα, RDF (καύσιμο από απορρίμματα) και άλλα υλικά. Η χρήση εναλλακτικών
καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία είναι σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθυντήριες
γραμμές της ΕΕ και σε πολλές χώρες έχει ενσωματωθεί στην πολιτική διαχείρισης
αποβλήτων.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 6.2
Μεταβείτε στην Ενότητα 8.1
Μεταβείτε στην Ενότητα 8.2
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το σενάριο «Το δίλημμα του Πέτρου» στους
μαθητές και φροντίζει να έχουν γίνει κατανοητές όλες η πτυχές του. Στη συνέχεια, ζητά
από τους μαθητές να μπουν στον ρόλο του πρωταγωνιστή της ιστορίας και να σκεφτούν
τι θα έκαναν, αν ήταν στη θέση του. Κάθε μαθητής σημειώνει τις αυθόρμητες απαντήσεις
του (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σε ένα χαρτί.
2ο Βήμα: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα αναλύει τους

δραστηριοΤΗΤΕΣ

SAME World

Αναλύοντας ένα ηθικό δίλημμα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντικρουόμενες αξίες
που συχνά αναδύονται κατά την επεξεργασία ζητημάτων σχετικών με την κλιματική
αλλαγή. Αρχικά αναλύονται οι αξίες που σχετίζονται με το δίλημμα και κατόπιν οι μαθητές
καλούνται να απαντήσουν οι ίδιοι στο δίλημμα και να διευκρινίσουν τις προσωπικές τους
αξίες.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

λόγους για τους οποίους ο πρωταγωνιστής θα επιλέξει τη μία ή την άλλη απόφαση,
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τις συνέπειες που προκύπτουν από κάθε
απόφαση. Καταγράφουν όσο το δυνατό περισσότερα επιχειρήματα για να στηρίξουν τις
δύο εναλλακτικές επιλογές που έχει ο πρωταγωνιστής, ενώ κάθε επιχείρημα ανάγεται στη
βασική αξία που το στηρίζει (π.χ. αξία της φιλίας, επιστημονική αξία κλπ.).
Στην περίπτωση του συγκεκριμένου σεναρίου, οι μαθητές αναζητούν επιχειρήματα για
να υποστηρίξουν: α) την απόφαση να καταγράψουν τα νέα στοιχεία στη βάση δεδομένων
(π.χ. καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προστασία της πόλης από μια πιθανή
γενική διακοπή ρεύματος, ευκαιρία να πάρουν την υποτροφία, αποφυγή παράνομης
δραστηριότητας κ.λπ.) και β) την απόφαση να μην τα καταγράψουν (θα μείνει άνεργος
ο πατέρας και άλλοι εργαζόμενοι, εμπιστευτικότητα, φιλία του πατέρα με τον ιδιοκτήτη,
σεβασμός για την απόφαση του πατέρα κ.λπ.).
Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί το έργο της κάθε ομάδας, κάνει παρατηρήσεις σχετικά με
τα επιχειρήματα και τις αξίες που καταγράφονται από τους μαθητές και θέτει κατάλληλες
ερωτήσεις. Η τακτική αυτή πυροδοτεί τη συζήτηση στην ομάδα και βοηθά τους μαθητές
να αναλύσουν το δίλημμα με ισορροπημένο τρόπο, ώστε να προσδιορίσουν όσο το
δυνατόν περισσότερες από τις αξίες που εμπλέκονται.

3ο Βήμα: Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν την καταγραφή των επιχειρημάτων και των
αξιών, τα παρουσιάζουν στην τάξη. Κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της και
οι άλλες ομάδες μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να θέσουν ερωτήματα. Οι ομάδες
ενσωματώνουν επιχειρήματα για κάθε μία από τις λύσεις του διλήμματος και σταδιακά
δημιουργείται μια λίστα με όλες τις σχετικές αξίες που αναφέρθηκαν από όλες τις ομάδες.
Αν ο δάσκαλος κρίνει ότι λείπουν σημαντικά επιχειρήματα και αξίες (που κανονικά θα
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να σκεφτούν εκ νέου την αρχική τους θέση και να αποφασίσουν αν θα επιμείνουν
στην αρχική τους απόφαση ή αν θέλουν να την τροποποιήσουν ή να την αλλάξουν. Ο
δάσκαλος καλεί τους συμμετέχοντες να εξετάσουν και να αξιολογήσουν όλες τις αξίες
που αναλύθηκαν στο προηγούμενο βήμα πριν τη λήψη της τελικής τους απόφασης. Οι
μαθητές παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν την τελική τους απόφαση για το δίλημμα
ενώ παράλληλα τεκμηριώνουν ποια είναι η κύρια αξία ή το κύριο επιχείρημα που οδήγησε
στην απόφαση αυτή. Σε αυτή τη φάση είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί ένα
κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού για την άποψη του άλλου. Ο δάσκαλος θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι η άποψη του κάθε μαθητή είναι σεβαστή από τους άλλους. Μόνο τότε θα
μπορούν οι μαθητές να κάνουν την απαραίτητη ενδοσκόπηση, που θα τους επιτρέψει να
ιεραρχήσουν τις προσωπικές τους αξίες και να τις εκφράσουν δημοσίως. Τόσο ο δάσκαλος
όσο και οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στον μαθητή που κάνει
την παρουσίαση, αν και συνιστάται να αποφεύγεται η κριτική των αξιών και οι προσωπικές
αντιπαραθέσεις.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

SAME World

4ο Βήμα: Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος, οι μαθητές καλούνται

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

έπρεπε να είχαν ήδη δοθεί στο προηγούμενο βήμα), μπορεί να συζητήσει νέες προτάσεις
με όλη την τάξη, ώστε η λίστα να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

5ο Βήμα: Η δραστηριότητα τελειώνει με αναστοχασμό, ο οποίος βοηθά να αποφορτιστεί
η ατμόσφαιρα. Σε αυτό το βήμα ο δάσκαλος επικεντρώνεται στη διαδικασία, η οποία
ακολουθείται από ερωτήσεις, όπως:
• τι σας άρεσε πιο πολύ;
• τι νομίζετε ότι δεν πήγε καλά;
• πώς νιώσατε όταν αναλύσατε τις αξίες που εμπλέκονται στο δίλημμα;
• ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν σας ζητήθηκε να δώσετε τη γνώμη σας;
Καθ’ όλη τη φάση ανάλυσης του διλήμματος ο δάσκαλος θα πρέπει να φροντίσει να
αναδειχθούν μία ή περισσότερες από τις τέσσερις βασικές αξίες που απαντώνται σε πολλά
περιβαλλοντικά θέματα: το άτομο έναντι της κοινότητας, το βραχυπρόθεσμο έναντι
του μακροπρόθεσμου, η αλήθεια έναντι της αφοσίωσης και η δικαιοσύνη έναντι της
συμπόνιας. Η αντίθεση μεταξύ αυτών των θεμελιωδών αξιών καθοδηγεί σε μεγάλο βαθμό
τις προσωπικές και συλλογικές μας επιλογές και τις αποφάσεις μας σχετικά με θέματα που
αφορούν το περιβάλλον και την αειφορία.

224

Ο Γιώργος, ο πατέρας του Πέτρου, έχει μόλις κλείσει το μικρό του εμπορικό κατάστημα
λόγω της οικονομικής κρίσης και είναι αντιμέτωπος με την ανεργία. Η ανεργία στην περιοχή
φτάνει το 25% και τα πάντα φαίνεται να οδηγούν σε αδιέξοδο. Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης
της μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας της περιοχής και παλιός συμμαθητής και φίλος του
Γιώργου, τον προσλαμβάνει ως εργατικό δυναμικό μαζί με 10 άλλους συμπολίτες του για
να στελεχώσουν τη μονάδα, η επέκταση της οποίας μόλις ολοκληρώθηκε.
Για τη λειτουργία της μονάδας τσιμέντου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες άνθρακα
και, συνεπώς, η μονάδα αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών CO2. Επιπλέον, καθώς τα
ενεργειακά αποθέματα στην περιοχή δεν επαρκούν, τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού η
μονάδα τσιμέντου πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία των μηχανημάτων, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η έλλειψη ενέργειας στην περιοχή. Συχνά αυτό δεν συμβαίνει εγκαίρως, με
αποτέλεσμα να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη, κάτι που μπορεί
να διαρκέσει αρκετές ώρες. Στα σχέδια που υποβλήθηκαν προς έγκριση της επέκτασης
της μονάδας προβλεπόταν η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και συγκεκριμένα γεωργικών
κατάλοιπων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγκρίθηκε η επέκταση του εργοστασίου.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

SAME World

Ο Πέτρος, ο οποίος είναι 16 ετών, έχει εκλεγεί ως ο συντονιστής όλων των σχολείων της
χώρας που συμμετέχουν στο διεθνές δίκτυο «Επιθεωρητές CO2». Το δίκτυο ιδρύθηκε από
τον κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) και έχει
στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες
που βασίζονται στις καταγραφές μαθητών σχετικά με τις τοπικές εκπομπές CO2 (πηγές). Ως
κίνητρο για συμμετοχή στο δίκτυο, ο UNFCC προσφέρει υποτροφίες στους καλύτερους
συμμετέχοντες και ο Πέτρος φιλοδοξεί να πάρει μία από αυτές.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το δίλημμα του Πέτρου

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Ένα απόγευμα ο Γιώργος αποκαλύπτει στην οικογένειά του πληροφορίες που του
εκμυστηρεύτηκε ο έμπιστος φίλος του: ότι η εναλλακτική πηγή καυσίμου είναι
ανεπαρκής. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε όμως να συνεχίσει τη λειτουργία της νέας μονάδας,
τροφοδοτώντας την με άνθρακα αντί του εναλλακτικού καυσίμου και χωρίς να το
αναφέρει σε κανέναν. Αν κάτι τέτοιο διαπιστωθεί, δεν τίθεται σε κίνδυνο μόνο η λειτουργία
της μονάδας, αλλά και η εταιρία κινδυνεύει να τιμωρηθεί με ένα μεγάλο πρόστιμο.
Εκείνο το βράδυ ο Πέτρος ήρθε αντιμέτωπος με ένα τεράστιο δίλημμα. Να εισάγει τα νέα
στοιχεία στη διεθνή βάση δεδομένων ή να κάνει μια εξαίρεση και να τα κρύψει;
Μια εργασία για να μάθετε περισσότερα.
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δραστηριοΤΗΤΕΣ

SAME World

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηθικές συγκρούσεις δεν έχουν εύκολη λύση, η ανάλυση των
αξιών απαιτεί κριτική σκέψη, ικανότητες ερμηνείας και αξιολόγησης όλων των στοιχείων
διλήμματος, και ικανότητα διερεύνησης και αξιολόγησης των συνεπειών της κάθε λύσης.
Όλες αυτές οι ικανότητες είναι πολύ σημαντικές για έναν πολίτη. Επιπλέον, η αναγνώριση
και αξιολόγηση δεδομένων, η κατανόηση και η διαμόρφωση επιχειρηματολογίας και η
εφαρμογή κριτηρίων και κριτικής σκέψης είναι σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται
για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Τυπολογία της δραστηριότητας: παιχνίδι
Θέμα: Κλιματική αλλαγή
Ηλικία: 9+
Διάρκεια: 15 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, φυσική
Σχεδιασμός δραστηριότητας: arche noVa e.V.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το παγκόσμιο κλίμα πάντα καθοριζόταν από φυσικές διακυμάνσεις που εξελίχθηκαν
σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια η αλλαγή του κλίματος
εξελίσσεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σήμερα σχεδόν κανένας κλιματολόγος δεν κάνει
λόγο για φυσική εξέλιξη. Τα σημερινά δεδομένα αποδεικνύουν την αποκαλούμενη
«ανθρωπογενή» κλιματική αλλαγή, δηλαδή την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη
που προκαλείται από την ανθρώπινη δράση. Αέρια του θερμοκηπίου αποδεσμεύονται
στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι πιο
σημαντικές πτυχές αυτών των δραστηριοτήτων είναι η κατανάλωση πόρων και ορυκτών
καυσίμων, η δημογραφική ανάπτυξη, η εξελισσόμενη παγκοσμιοποίηση και η τεχνική
πρόοδος της παγκόσμιας οικονομίας.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

9+

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Κλιματικό Μπίνγκο

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 6
Μεταβείτε στην Ενότητα 7
Μεταβείτε στην Ενότητα 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το Κλιματικό Μπίνγκο είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι για να γνωρίσετε τους άλλους και
να ακούσετε τις απόψεις και τις γνώσεις τους για την κλιματική αλλαγή. Η δραστηριότητα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να ξεκινήσει ένα θέμα είτε για να το συνοψίσει.
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Παράδειγμα «δελτίου Μπίνγκο» με 16 πεδία (4x4):
Βρείτε κάποιον που...
...γνωρίζει δύο
...αγοράζει
λαχανικά που
...μπορεί να εξηγήσει
αναπτύσσονται στην περισσότερο από 5
την κλιματική
ρούχα ανά μήνα.
περιοχή αυτή τη
αλλαγή.
στιγμή.

...γνωρίζει τη σχέση
μεταξύ των αερίων
των αγελάδων και
της κλιματικής
αλλαγής.

...έκανε ταξίδι με
αεροπλάνο.

...τρώει κρέας
μόνο μια φορά την
εβδομάδα.

...γνωρίζει τον τόπο
...μπορεί να
διεξαγωγής της
κατονομάσει
Διάσκεψης των
δύο επιπτώσεις
Ηνωμένων Εθνών
κλιματικής αλλαγής.
για το
κλίμα, το 2015.

...είδε μια ταινία
για την κλιματική
αλλαγή.

…γνωρίζει τι είναι
το CO2.

...ήρθε με τα πόδια ή ...δεν έχει φάει ποτέ
με ποδήλατο.
βιολογικά τρόφιμα.

...ήρθε με το
λεωφορείο ή το
τρένο.

...αφήνει τις
ηλεκτρικές
συσκευές σε
κατάσταση
αναμονής.

...έχει δει πολική
αρκούδα.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

SAME World

1ο Βήμα: Κάθε μαθητής στην τάξη λαμβάνει ένα «δελτίο Μπίνγκο». Εάν είναι απαραίτητο,
ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τις δηλώσεις των «δελτίων Μπίνγκο» στις
ανάγκες της ομάδας στόχου του, προτού τα μοιράσει.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

...δεν πιστεύει στην
κλιματική αλλαγή.

2ο Βήμα: Κάθε μαθητής παίρνει ένα «δελτίο Μπίνγκο». Τα πεδία περιλαμβάνουν γραπτές
δηλώσεις/ερωτήσεις σχετικά με το κλίμα. Μετά το σήμα της εκκίνησης οι μαθητές
σηκώνονται από τις καρέκλες τους και περπατούν στην αίθουσα για να βρουν άλλους
μαθητές που μπορούν να απαντήσουν στις δηλώσεις/ ερωτήσεις στο «δελτίο Μπίνγκο».
Όταν βρουν κάποιον, γράφουν το όνομα του ατόμου αυτού στο σχετικό πεδίο. Κάθε
όνομα επιτρέπεται να αναγραφεί μόνο μία φορά στο «δελτίο Μπίνγκο».
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SAME World

4ο Βήμα: Αφότου ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ο εκπαιδευτικός συζητά τις δηλώσεις και τις
πτυχές του «δελτίου Μπίνγκο» μαζί με τους μαθητές.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Το παιχνίδι προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια καλή εικόνα για τις γνώσεις των μαθητών
σχετικά με το θέμα και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στην τάξη.
Ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρατηρεί, οι μαθητές ενεργούν μόνοι τους και
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Χωρίς να νιώθει ότι κρίνεται από τον εκπαιδευτικό, είναι
ευθύνη του κάθε μαθητή να ανταλλάξει και να συλλέξει πληροφορίες και απόψεις. Ένα
άλλο παράπλευρο όφελος του παιχνιδιού είναι η σωματική κίνηση των μαθητών.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

διαγώνια γραμμή πεδίων με τα ονόματα των μαθητών. Όποιος τελειώσει πρώτος, φωνάζει
«Μπίνγκο»! Το παιχνίδι μπορεί να σταματήσει ή να συνεχιστεί για μερικά λεπτά ακόμη.

Γραπτή Έκφραση

3ο Βήμα: Σκοπός του παιχνιδιού είναι να συμπληρωθεί μια οριζόντια, κατακόρυφη ή

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Άσκηση/Παιχνίδι ρόλων
Θέμα: Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα ενημέρωσης
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45-60 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: κλιματική αλλαγή, περιβάλλον
Σχεδιασμός δραστηριότητας: BGRF

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιφέρει πολλές επιδράσεις στον άνθρωπο και τα φυσικά
συστήματα σε όλες τις ηπείρους, ενώ αναμένονται και άλλες επιπτώσεις στο κοντινό
μέλλον, μέσα στα επόμενα χρόνια, από την αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η
μεταβλητότητα του κλίματος έχει σημαντική επίδραση στο νερό, τα συστήματα παραγωγής
τροφίμων και την οικονομία γενικότερα. Επηρεάζει την υγεία, την κοινωνική θέση και
τον τρόπο ζωής πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για τις ανθρώπινες κοινωνίες οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γενικά επιδεινώνουν καταστάσεις οι οποίες είναι
ήδη κρίσιμες (φτώχεια, έλλειψη τροφίμων, κακή διαχείριση της γης, μετανάστευση λόγω
πολέμων κ.λπ.), με τις πιο αρνητικές επιπτώσεις να πλήττουν τα φτωχότερα και πλέον
ευάλωτα άτομα. Η γνωστοποίηση των διαφόρων πτυχών του προβλήματος της κλιματικής
αλλαγής σε καθημερινό επίπεδο θα μπορούσε να αγγίξει περισσότερους ανθρώπους,
μεταφράζοντας τα γενικά μηνύματα με έναν αποδεκτό τρόπο. Τέτοιου είδους μηνύματα
συνήθως μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης που προσφέρουν πολλές διαφορετικές
απόψεις.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

14+

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Συνέντευξη - Ας μιλήσουμε πράσινα

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: Stefano Caserini
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι ρόλων που αναπαριστά μια δημοσιογραφική
συνέντευξη. Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία όχι μόνο ενθαρρύνει τη
δημιουργικότητα και αναπτύσσει τη φαντασία των συμμετεχόντων, αλλά και προάγει
την κοινωνική συμμετοχή σε δραστηριότητες κατά της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη
διαδικασία εξέτασης του προβλήματος σε επίπεδο καθημερινότητας.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1ο Βήμα: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε μικρές ομάδες των δύο ή

τριών ατόμων. Κάθε ομάδα πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με το ποιον ρόλο θα πάρει
κάθε μέλος της: δημοσιογράφος και πολίτης(-ες).
Σε χαρτιά, που έχετε κόψει προηγουμένως, σημειώστε τους τίτλους των εκπροσώπων των
διαφόρων κοινωνικών ομάδων και στη συνέχεια διπλώστε τα χαρτιά, ώστε να μην φαίνεται
τι έχετε γράψει. Κάθε ομάδα θα πάρει ένα χαρτί, θα δει τι γράφει και θα κατανοήσει τον
ρόλο του. Τα επαγγέλματα/ κοινωνικοί ρόλοι μπορούν να είναι ως εξής (ή άλλα):
• Ένας εκπρόσωπος οικολογικής ΜΚΟ
• Ένας δάσκαλος Γεωγραφίας
• Ένας αγρότης
• Ένας μαθητής από μια φτωχή οικογένεια που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σχολείο
για να δουλέψει στο χωράφι και να θρέψει τον εαυτό του και την ηλικιωμένη μητέρα του
• Μια νοικοκυρά
• Ένας επιστήμονας, που ζει στο Νησί Λίβινγκστον

δραστηριοΤΗΤΕΣ

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Για τους νέους που συμμετέχουν στη δραστηριότητα ο στόχος είναι να βάλουν τους
εαυτούς τους στη θέση των διαφόρων ρόλων-ατόμων από διαφορετικά επαγγέλματα που
παρουσιάζουν τις επιπτώσεις που έχουν διάφοροι τομείς στην αλλαγή του κλίματος. Μέσα
από αυτούς τους ρόλους, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα τρέχοντα προβλήματα και
τις πιθανές λύσεις σχετικά με τη συμβολή της κοινωνίας στην κλιματική αλλαγή.

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

2ο Βήμα: Μετά από αυτό δίνετε σε όλους τους συμμετέχοντες 5 λεπτά να σκεφτούν. Οι

συμμετέχοντες που έχουν τον ρόλο κάποιου συνεντευξιαζόμενου πρέπει να σκεφτούν τη
νέα τους προσωπικότητα, να φανταστούν τη νέα τους κατάσταση και τις περιστάσεις, να
σκεφτούν τις ευκαιρίες τους, τα προβλήματα, τα κοινωνικά δικαιώματα ως αποτέλεσμα
της κλιματικής αλλαγής και τους προβληματισμούς τους για την επαγγελματική και/ή
προσωπική τους ζωή. Θα πρέπει να σκεφτούν σχετικά με την απόφασή τους να μοιραστούν
όλα αυτά με τον εκπρόσωπο των μέσων ενημέρωσης.
Ο εκπαιδευτικός, αν είναι απαραίτητο, μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
εστιάσουν στον ρόλο τους, δίνοντάς τους απλές συμβουλές και βοηθώντας τους να
συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις στη νέα τους προσωπικότητα με έναν πολύ πρακτικό
τρόπο, π.χ. «Δεν έχεις τρεχούμενο νερό στο σπίτι», «Συμμετέχεις ενεργά σε διαδηλώσεις
ενάντια στην κλιματική αλλαγή» κ.λπ.
Οι άλλοι συμμετέχοντες που είναι «Δημοσιογράφοι» καταγράφουν ζητήματα για τα
οποία θα ρωτήσουν, προσπαθώντας να επικεντρωθούν στην πρακτική πλευρά του
θέματος. Ακόμη και αν τα θέματα δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον συμμετέχοντα
που έχει τον ρόλο του δημοσιογράφου, μπορεί να αναφερθεί σε αρκετά βασικά σημεία
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τα πρόσφατα γεγονότα/
ατυχήματα, τους θεσμούς που εργάζονται πάνω στο θέμα, το δίκιο του θιγόμενου ατόμου,
τις προβλέψεις και προτάσεις για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
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Αναμενόμενο αποτέλεσμα: αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σε συγκεκριμένες
καταστάσεις της πραγματικής ζωής, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων
της κλιματικής αλλαγής. Βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των νέων και επέκταση των
ενδιαφερόντων τους σε παγκόσμια θέματα, μεταφέροντας τις βασικές τους επιπτώσεις σε
επίπεδο καθημερινής ζωής. Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους. Υπογράμμιση
του ρόλου των θεσμικών οργάνων στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής και οικολογικά
ισορροπημένης κοινωνίας.

δραστηριοΤΗΤΕΣ

οι «Δημοσιογράφοι» καταγράφουν συνοπτικά τις απαντήσεις των ερωτηθέντων/
συνεντευξιαζόμενων, ώστε να μπορούν να κοινοποιηθούν αργότερα στην υπόλοιπη
ομάδα που θα παίξει τον ρόλο της «Κοινωνίας».
Μετά το τέλος του χρόνου για συζήτηση, ζητήστε από κάθε ομάδα να περιγράψει πώς
ήταν στο σύνολό της η συνέντευξη και ποιες ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες/χρήσιμες/
προβληματικές στιγμές. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ο εκπαιδευτικός/συντονιστής ρωτά
κάθε ομάδα πώς ένιωσαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας
προσοχής. Η ομάδα που αντιπροσωπεύει την «Κοινωνία» θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε
να θέσει ερωτήματα/ζητήματα και να αναλύσει την κατάσταση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί
να φροντίσει για τις τεχνικές εγκαταστάσεις (μικρόφωνα, φώτα, κάμερες) προκειμένου να
εμπνεύσει τους συμμετέχοντες.

Γραπτή Έκφραση

3ο Βήμα: Διεξαγωγή της συνέντευξης (15 λεπτά). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Η δραστηριότητα προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Δίνει
ερέθισμα στους νέους να εκφράσουν την άποψή τους. Ενθαρρύνει την αλλαγή ρόλων
προκειμένου να επικεντρωθούν οι μαθητές στην αμοιβαία κατανόηση και την ανταλλαγή
ιδεών.
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Βαρόμετρο Απόψεων
«Λόγοι της κλιματικής
αλλαγής»
SAME World
Τυπολογία της δραστηριότητας: διαδραστικό βαρόμετρο
Θέμα: Κλιματική αλλαγή
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 15 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, ηθική, φυσική
Σχεδιασμός Δραστηριότητας: ARCHENOVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μαθηματικά

14+

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Από τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ερευνών προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία
για την αποκαλούμενη «ανθρωπογενή» κλιματική αλλαγή, δηλαδή την αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δράση. Η Διακυβερνητική
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) - μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή
που αποτελείται από εκατοντάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο - επιβεβαιώνει αυτή
τη θεωρία και εκδίδει τακτικές εκθέσεις επί του θέματος. Εντούτοις, εξακολουθούν να
υπάρχουν οι αποκαλούμενοι «σκεπτικιστές του κλίματος». Άνθρωποι που είτε αρνούνται
γενικώς το ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, ή αμφισβητούν τη θεωρία της ανθρωπογενούς
αλλαγής του κλίματος, ή αμφιβάλουν για τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη,
όπως τουλάχιστον αυτές προβλέπονται από τους επιστήμονες. Οι τοποθετήσεις των
εν λόγω «σκεπτικιστών του κλίματος» ποικίλλουν από το «δεν υπάρχει καμία απόδειξη
υπερθέρμανσης του πλανήτη» ή «μια περίοδος εκατό ετών δεν αρκεί για την εξαγωγή
συμπερασμάτων» ή «δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε αναπόδεικτα υπολογιστικά
μοντέλα», μέχρι «η εξάτμιση του νερού ευθύνεται σχεδόν για το σύνολο του φαινομένου
του θερμοκηπίου» και «το κλίμα του πλανήτη αλλάζει διαχρονικά». Μια καλή επισκόπηση
με περίπου 300 πιθανές απαντήσεις στα επιχειρήματα των «σκεπτικιστών του κλίματος»,
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://grist.org/series/skeptics/.
Το επιμέρους υπόβαθρο και οι λόγοι αμφισβήτησης των «σκεπτικιστών του κλίματος»
μπορεί να ποικίλουν κατά περίπτωση, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι από αυτούς
σχετίζονται στενά με, ή οι καμπάνιες τους χρηματοδοτούνται από, τον κλάδο του
άνθρακα και του πετρελαίου, που ανησυχεί για οικονομική απώλεια λόγω των μέτρων
για την προστασία του κλίματος. Η περίπτωση της Exxon Mobil είναι μόνο ένα διάσημο
παράδειγμα.
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Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 6
Μεταβείτε στην Ενότητα 7
Μεταβείτε στην Ενότητα 8

SAME World

Η δραστηριότητα αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές απόψεις μέσα στην τάξη. Στόχος είναι
η ανίχνευση των γνώσεων και των απόψεων των μαθητών σχετικά με τους λόγους της
κλιματικής αλλαγής. Η μέθοδος αποτελεί εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για ένα εργαστήριο ή
ένα νέο θέμα.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια δήλωση σχετικά με τους λόγους της κλιματικής
αλλαγής και καθορίζει έναν χώρο, τόσο για την επιβεβαίωση της δήλωσης («συμφωνώ»)
όσο και για τη διαφωνία («διαφωνώ»), εντός των ορίων της τάξης. Για να καθορίσει τον χώρο
για τις δύο πιθανές απαντήσεις, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει είτε δύο διαφορετικές
γωνίες της τάξης ή να τοποθετήσει δύο κομμάτια χαρτί, με γραμμένες τις απαντήσεις
«συμφωνώ»/«διαφωνώ», στο πάτωμα της αίθουσας.

Μαθηματικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

2ο Βήμα: Οι μαθητές έχουν χρόνο να σκεφτούν τη δήλωση και στη συνέχεια θα πρέπει είτε

να μετακινηθούν σε μία από τις γωνίες ή στο ένα χαρτί, ανάλογα με την άποψή τους σχετικά
με τη δήλωση. Οι μαθητές που δεν είναι σίγουροι για την απάντησή τους, θα πρέπει να βρουν
μια θέση «ανάμεσα» στις δύο τοποθεσίες.

3ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές της κάθε ομάδας γιατί επέλεξαν να
συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους.

4ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την επόμενη δήλωση. Και ούτω καθεξής. Ο

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερες από τέσσερις δηλώσεις κατά τη
διάρκεια της άσκησης.
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5ο Βήμα: Στην τελική φάση ο δάσκαλος και οι μαθητές αξιολογούν το φάσμα των απόψεων

που υπάρχουν μέσα στην τάξη: Υπάρχουν επικρατούσες απόψεις, και αν ναι, γιατί; Θα
μπορούσαν κάποιοι μαθητές να πειστούν από τα επιχειρήματα των άλλων μαθητών; Για
ορισμένες από τις δηλώσεις μπορεί να απαιτείται χρήση του διαδικτύου, ώστε να αναζητηθούν
σχετικές πληροφορίες προς επαλήθευση των στοιχείων.

Πιθανές Δηλώσεις:
• «Η κλιματική αλλαγή είναι μια φυσική διαδικασία και ήταν σε εξέλιξη πολύ πριν
εμφανιστεί ο άνθρωπος».
• «Η κλιματική αλλαγή επιτελείται από τον άνθρωπο».
• «Το CO2 δεν παράγεται από τους ανθρώπους, αλλά από τους ωκεανούς».
• «Τα ηφαίστεια εκπέμπουν περισσότερο CO2 από ό,τι οι ανθρώπινες δραστηριότητες».
• «Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλείται από τον ήλιο και την εξάτμιση του νερού»
• «Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει την καθημερινή μου ζωή».
• «Θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους τους ανθρώπους να εκπέμπουν την ίδια ποσότητα CO2».
• «Θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλες τις χώρες να εκπέμπουν την ίδια ποσότητα CO2».
• «Θα πρέπει να επιβληθεί ποσόστωση για την εκπομπή CO2 σε κάθε χώρα».
• «Θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε επιχειρηματίες να ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Δεν θα
επιτρέπεται πια στους τουρίστες να χρησιμοποιούν αεροπλάνο».
• «Ο τρόπος ζωής στις πλούσιες χώρες πρέπει να αλλάξει».
• «Εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
• «Η μείωση των εκπομπών CO2 περιορίζει την κλιματική αλλαγή».
• «Σήμερα είμαστε πολύ πιο ενημερωμένοι σχετικά με τον καιρό και το κλίμα από ότι
ήμασταν διακόσια χρόνια πριν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρατηρούμε τις
διακυμάνσεις του κλίματος».
• «Θα πρέπει να απαγορευτεί η εκτροφή βοοειδών».
• «Το μεθάνιο παράγεται από τα ζώα και, ως εκ τούτου, δεν έχει καμία σχέση με τις
ανθρώπινες δραστηριότητες».

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Μεταξύ άλλων, το μεθάνιο δημιουργείται στο στομάχι των μηρυκαστικών (π.χ. αγελάδες) και
εκπέμπεται μέσω των αερίων που παράγουν. Η αυξανόμενη κατανάλωση κρέατος οδηγεί
σε αύξηση της κτηνοτροφίας παγκοσμίως και, κατά συνέπεια, σε αύξηση των εκπομπών
μεθανίου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Ο εκπαιδευτικός ανιχνεύει τις απόψεις των μαθητών του και μπορεί να συνδέσει τις
απόψεις τους αυτές με άλλα θέματα. Οι μαθητές συνεχίζουν από το σημείο που βρίσκονται
και οι απόψεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η μέθοδος είναι προσαρμόσιμη σε
άλλα θέματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αναστοχασμού σχετικά με την
ατομική δέσμευση, την κατανάλωση κ.λπ., καθώς και για να ολοκληρώσει/συνοψίσει ένα
εργαστήριο.
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Διαφορετικές εκπομπές,
διαφορετικές ευθύνες
SAME World
Τυπολογία της δραστηριότητας: μαθηματικά
Θέμα: εκπομπές, μερίδιο, κατά κεφαλήν, ευθύνες
Διάρκεια: 6 ώρες (2 ώρες ανάλυση δεδομένων + 2 ώρες γραφή + 2 ώρες συζήτηση στην τάξη)
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: μαθηματικά, φυσική
Σχεδιασμός δραστηριότητας: ISTITUTO OIKOS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αν θέλουμε να συζητήσουμε για την κλιματική δικαιοσύνη και την ισότητα στην
προσπάθεια κατανομής της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει
να έχουμε κατά νου κάποια βασικά δεδομένα σχετικά με τη συμβολή των διαφόρων
χωρών στο πρόβλημα, τόσο σήμερα όσο και στο παρελθόν. Η εξέταση της σημερινής και
σωρευτικής εκπομπής CO2 (του βασικού αερίου του θερμοκηπίου) επιτρέπει την ανάδειξη
ενδιαφερουσών διαφορών, όχι μόνο μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών,
αλλά και εντός των δύο ομάδων. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν χρησιμοποιείται συχνά
ως δείκτης πλούτου, συνεπώς, έχει ενδιαφέρον να κατανοήσουμε αν υπάρχει συσχετισμός
μεταξύ των κατά κεφαλήν εκπομπών και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Μαθηματικά

14+

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: Stefano Caserini
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 7.4
Μεταβείτε στην Ενότητα 8.4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συνήθως βλέπουμε γραφήματα που εξηγούν τα φαινόμενα, αλλά είμαστε λιγότερο
εξοικειωμένοι με την εύρεση πληροφοριών και τη δημιουργία διαγραμμάτων από
εμάς τους ίδιους. Στη δραστηριότητα αυτή προτείνουμε στους μαθητές να φτιάξουν
δύο γραφήματα κατά κεφαλήν εκπομπών CO2 για έναν αριθμό χωρών (π.χ. 10, 20 ή
30, κάθε μαθητής διαλέγει μια χώρα). Το πρώτο γράφημα αποτελεί «φωτογραφία» των
κατά κεφαλήν εκπομπών για το 2012 (ή του τελευταίου έτους σύμφωνα με τα διαθέσιμα
δεδομένα). Το δεύτερο γράφημα είναι οι σωρευτικές κατά κεφαλήν εκπομπές για την
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περίοδο 1971 - 2012 (ή του τελευταίου έτους σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα).
Η ικανότητα ανάλυσης των δεδομένων εκπομπής CO2 είναι πολύ σημαντική, διότι η
σύγκριση πραγματικών ή ιστορικών εκπομπών επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο
διαφορετική είναι η συμβολή των χωρών στο πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Όλοι οι υπολογισμοί και τα γραφήματα μπορούν να γίνουν με ένα συνηθισμένο λογισμικό
υπολογιστικών φύλλων, δηλαδή το MS Excel.

ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ
GHG emissions_DATA1971-2012.xls

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 0: Σχετικά με τα δεδομένα προς χρήση σε αυτή τη δραστηριότητα: Σε αυτή τη
δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσετε δεδομένα που αφορούν τις εκπομπές CO2 και τον
πληθυσμό από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κάθε χρόνο δωρεάν και ενημερωμένα δεδομένα, υπό τη μορφή υπολογιστικών φύλλων
(excel), είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του IEA. Μπορείτε να τα ελέγξετε στην ιστοσελίδα
στατιστικών του ΙEA, κάνοντας αναζήτηση «Ετήσια δεδομένα CO2» [Annual CO2 data]
στην ενότητα «Πρόσφατα στατιστικά» [Latest statistics]. Κάντε κλικ σε αυτό και στη νέα
ιστοσελίδα αναζητήστε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο δεδομένων, υπό τη
μορφή υπολογιστικών φύλλων (excel), που συνήθως ονομάζεται «CO2 Highlights 201x Excel tables» (όπου το x μεταβάλλεται ανάλογα με το έτος).
Τον Μάιο του 2015 ήταν διαθέσιμο ένα αρχείο με τα δεδομένα για την περίοδο 19712012, με ονομασία αρχείου CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.
XLS. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ. Θα βρείτε τα ίδια δεδομένα στο αρχείο «GHG
emissions_DATA1971-2012.xls» στη λήψη υλικού αυτής της δραστηριότητας. Σημειώστε
ότι στο ίδιο αρχείο μπορείτε επίσης να βρείτε έτοιμες δραστηριότητες υπολογισμού και
γραφήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό.
Σημείωση 1: Τα δεδομένα του IEA που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη δραστηριότητα
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση «CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION IEA
STATISTICS - HIGHLIGHTS», όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα
και τις τάσεις τους.
Σημείωση 2: Ίσως αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα δεδομένα στην
ιστοσελίδα του CAIT Climate Data Explorer - World Resources Institute. Αυτή η ιστοσελίδα
παρέχει απευθείας γραφήματα και χάρτες των κατά κεφαλήν εκπομπών, αλλά απαιτεί την
κατανόηση κάποιων βασικών στοιχείων που δεν μπορούν να εξηγηθούν στην παρούσα
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δραστηριότητα. Όλες οι διευκρινίσεις είναι πάντως διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του CAIT.
Εδώ είναι τα βήματα για τη δραστηριότητα στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν
μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες.

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

1ο Βήμα: Κατεβάστε το αρχείο και βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών έχουν
το αρχείο δεδομένων.
2ο Βήμα: Κάθε μαθητής ή ομάδα επιλέγει μια χώρα για να εξετάσει και δημιουργεί ένα

αρχείο Excel, αναφέροντας τα δεδομένα για τη χώρα αυτή (τα εξάγουν από το αρχείο
δεδομένων):
• ετήσια δεδομένα για τις εκπομπές CO2 από το φύλλο «CO2 SA» (τα δεδομένα είναι σε
εκατομμύρια τόνους)
• ετήσια δεδομένα πληθυσμού από το φύλλο «POP» (τα δεδομένα είναι σε εκατομμύρια
κατοίκων)

3ο Βήμα: Στο αρχείο Excel ο κάθε μαθητής ή ομάδα αξιολογεί:

• ετήσιες κατά κεφαλήν εκπομπές (Εκπομπές/POP = τόνοι/κάτοικο)
• κατά κεφαλήν σωρευτικές εκπομπές (άθροισμα Εκπομπών της περιόδου 1997-2012/
άθροισμα POP της περιόδου 1997-2012)
Ως παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τους υπολογισμούς που έγιναν για την Ιταλία και
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την Κίνα στις σελίδες «Graph1 - Italy» και «Graph 1 - China» του αρχείου λήψης «GHG
emissions_DATA1971-2012.xls».

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

4ο Βήμα: Κάθε μαθητής ή ομάδα δημιουργεί ένα γράφημα για τη χώρα του σε αρχείο
Excel, που θα δείχνει την ετήσια τάση εκπομπών την περίοδο 1971-2012 και την τάση των
κατά κεφαλήν σωρευτικών εκπομπών την περίοδο 1971-2012. Παρακάτω θα βρείτε ένα
παράδειγμα για την Ιταλία και την Κίνα (βλ. επίσης στις σελίδες «Graph1 - Italy» και «Graph
1 - China» του αρχείου λήψης «GHG emissions_DATA1971-2012.xls».
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Μαθηματικά

SAME World

5ο Βήμα: Μοιράστε τα δεδομένα όλων των μαθητών και συγκρίνετε τις κατά κεφαλήν

εκπομπές CO2 των διαφορετικών χωρών για το 2012. Μπορείτε να δημιουργήσετε
ιστογράμματα, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα 25 χωρών (βλέπε σελίδα «Graph2 - 25
countries» στο αρχείο λήψης «GHG emissions_DATA1971-2012.xls»):

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

6ο Βήμα: Συγκρίνετε τις κατά κεφαλήν σωρευτικές εκπομπές CO2 διαφορετικών χωρών

για την περίοδο 1971-2012, μοιράζοντας τα δεδομένα όλων των μαθητών. Μπορείτε να
δημιουργήσετε ιστογράμματα, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα 25 χωρών (βλέπε σελίδα
«Graph2 - 25 countries» στο αρχείο λήψης «GHG emissions_DATA1971-2012.xls»):
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SAME World

7ο Βήμα: Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε το ιστόγραμμα που δείχνει μαζί (το ένα δίπλα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

στο άλλο) τις κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 του 2012 και τις κατά κεφαλήν σωρευτικές
εκπομπές CO2 της περιόδου 1971-2012. Ένα παράδειγμα (βλέπε σελίδα «Graph2 - 25
countries» στο αρχείο λήψης «GHG emissions_DATA1971-2012.xls»):
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8ο Βήμα: Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν ένα σύντομο κείμενο για να περιγράψουν

τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τα δεδομένα. Ζητήστε τους να βάλουν
έναν τίτλο στην έκθεσή τους και να προσπαθήσουν να απαντήσουν κάποιες ερωτήσεις,
όπως:
Ποιες χώρες εκπέμπουν περισσότερο και ποιες λιγότερο CO2;
Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών;
Πώς η συμβολή για το 2012 διαφέρει από την «σωρευτική» συμβολή της περιόδου 19712012;
Για να μάθετε περισσότερα:
Έχουν οι πλούσιες χώρες απαραιτήτως υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;

9ο Βήμα: Κάθε μαθητής ή ομάδα θα κάνει μια δημόσια παρουσίαση του κειμένου του. Θα

ακολουθήσει σύγκριση και συζήτηση σχετικά με το θέμα. Μπορείτε να αποφασίσετε να
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο διαδίκτυο ή σε άλλα κείμενα.
Σημείωση: Το γράφημα του Βήματος 5 και Βήματος 6 μπορεί να είναι μια πιο εξελιγμένη
γραφική παράσταση, όπως αυτή, όπου ο άξονας Χ ορίζει το μέγεθος του πληθυσμού της κάθε
χώρας (ή ομάδας χωρών). Αυτό ενδείκνυται μόνο για προχωρημένους μαθητές.

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

(πηγή: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ gure-1-4.html)
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Παράλληλα, η σύγκριση παγκόσμιων δεδομένων βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν
ότι ορισμένα φαινόμενα είναι αξιολογήσιμα μόνο με την υιοθέτηση ενός παγκόσμιου
πλαισίου, όπως στην περίπτωση των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων. Αυτό το
φαινόμενο μας επιτρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές να αντιληφθούν ότι ο κόσμος
είναι μόνο ένας. Όλα τα φαινόμενα είναι αλληλένδετα και είμαστε όλοι μέρος της ίδιας,
μεγάλης κοινότητας.

Μαθηματικά

SAME World

Η ανάγνωση πινάκων δεδομένων αποτελεσμάτων από μόνη της είναι κάτι το αφηρημένο,
ενώ τα γραφήματα βοηθούν στην οπτικοποίηση των τάσεων μέσα στην πάροδο των ετών
και καθιστούν εμφανή κάποια από τα φαινόμενα που σημειώνονται. Η υλοποίηση των
γραφημάτων, που αποτελούν ένα διαδεδομένο εργαλείο έρευνας και ανάλυσης, είναι ένα
πρώτο βήμα ώστε τα παιδιά να συνηθίσουν να επαληθεύουν, συγκρίνουν και αναλύουν
πληροφορίες, ακόμη και πληροφορίες που είναι φαινομενικά πιο σύνθετες. Προτείνεται
η πραγματοποίηση εκθέσεων, προκειμένου τα παιδιά να συνηθίσουν την επιστημονική
γραφή, και η ενθάρρυνση των συζητήσεων στην τάξη (δημόσια παρουσίαση). Η έρευνα,
ανάλυση και σύγκριση επιστημονικών δεδομένων αναπτύσσει την κριτική σκέψη των
παιδιών.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Πώς να φτιάξετε ένα κλιματικό γράφημα
SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: μαθηματικές ικανότητες
Θέμα: κλιματική αλλαγή (διαφορές μεταξύ κλίματος και καιρού)
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, μαθηματικά
Σχεδιασμός δραστηριότητας: PEIPSI CTC

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μαθηματικά

14+

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κάθε μέρος στη Γη έχει «καιρό». Ωστόσο, διαφορετικά μέρη στη Γη έχουν διαφορετικά
είδη χαρακτηριστικών καιρικών συνθηκών. Κάποια μέρη είναι ξηρά, άλλα υγρά, άλλα
θερμά, άλλα ψυχρά και υπάρχουν μέρη που είναι λίγο από όλα! Με τη λέξη καιρός
εννοούμε τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική κατακρήμνιση (βροχή και χιόνι) και την
κατεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου. Οι επιστήμονες που μελετούν τον καιρό συλλέγουν
πληροφορίες από διαφορετικά μέρη της Γης, ώστε να καταλήξουν σε μέσους όρους για ένα
συγκεκριμένο τόπο. Αυτός ο μέσος όρος, ή το χαρακτηριστικό είδος καιρού που υπάρχει
κατά τη διάρκεια του έτους, ονομάζεται «κλίμα». Για να δείξουν τη μέση θερμοκρασία και
βροχόπτωση ενός τόπου κατά τη διάρκεια του έτους, οι επιστήμονες δημιουργούν ένα
κλιματογράφημα (ή κλιματικό γράφημα).
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 5.4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η καταγραφή πληροφοριών σε ένα κείμενο δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για
να αποδοθούν οι πληροφορίες. Οι κλιματολόγοι χρησιμοποιούν συχνά τα γραφήματα
επειδή αποτελούν έναν απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο εμφάνισης των στατιστικών
δεδομένων. Η δραστηριότητα βοηθά τους μαθητές να διαχειριστούν κλιματικά δεδομένα
και να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ κλίματος και καιρού, καθώς και να καταλάβουν
τι σημαίνει «χαρακτηριστικό» κλίμα και πότε μπορούμε να μιλήσουμε για κλιματικές
αλλαγές.
Ένας γρήγορος τρόπος για να αντιληφθεί κανείς την έννοια του κλίματος ενός
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συγκεκριμένου τόπου είναι να δει ένα «κλιματικό γράφημα» ή «κλιματογράφημα».
Υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία: η ατμοσφαιρική κατακρήμνιση και η θερμοκρασία.
Η ατμοσφαιρική κατακρήμνιση περιλαμβάνει όλες τις μορφές υγρασίας που πέφτουν
στην επιφάνεια της γης. (Παραδείγματα: βροχή, χιονόνερο, χιόνι, χαλάζι). Η θερμοκρασία
δείχνει πόσο θερμός ή ψυχρός είναι ο αέρας στο περιβάλλον. Για να σχεδιάσετε ένα
κλιματικό γράφημα, χρειάζεστε τα συγκεκριμένα δεδομένα.
Μερικές από τις ιστοσελίδες για το παγκόσμιο κλίμα, όπου θα βρείτε κλιματικά δεδομένα
για την πόλη της επιλογής σας: http://www.climate-charts.com/world-index.html ή
http://www.worldclimate.com/ ή Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κλιματικό γράφημα - πρότυπο (template)

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

1ο Βήμα: (Ο εκπαιδευτικός έχει/δίνει συνδέσμους δεδομένων σε ένα σύντομο πλαίσιο

εισαγωγικής περιγραφής). Βλέπετε δύο σύνολα δεδομένων: τη μέση μηνιαία βροχόπτωση
σε χιλιοστά (mm) και τη μέση μηνιαία θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (°C) για κάθε
μήνα.

2ο Βήμα: Σχεδιάστε ένα σύστημα αξόνων που να ταιριάζει στα παραπάνω δεδομένα.

Σημειώστε τους μήνες στον οριζόντιο άξονα μεταξύ των κατανομών, τη θερμοκρασία
στον αριστερό κάθετο άξονα και τη βροχόπτωση στον δεξιό κάθετο άξονα. (Για τον
εκπαιδευτικό - Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο κλιματικό διάγραμμα ως υλικό λήψης ή
στην ιστοσελίδα http://images.nationalgeographic.com)

3ο Βήμα: Με ένα μολύβι φτιάξτε ένα ραβδόμορφο γράφημα που να δείχνει τη μέση
μηνιαία βροχόπτωση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη δεξιά κατακόρυφη κλίμακα για
να σχεδιάσετε τα δεδομένα σας.
4ο Βήμα: Χρωματίστε προσεκτικά τις ράβδους με μπλε μολύβι.
5ο Βήμα: Με ένα μολύβι σχεδιάστε τα σημεία που δείχνουν τη μέση μηνιαία θερμοκρασία.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την αριστερή κατακόρυφη κλίμακα και, κυρίως, ότι βάζετε
τη μικρή κουκκίδα για κάθε μήνα στη μέση της κάθε στήλης.
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
6ο Βήμα: Ενώστε τις κουκκίδες με μια ομαλή καμπύλη με ένα κόκκινο μολύβι για να

σχηματίσετε ένα γραμμικό διάγραμμα. Μην χρησιμοποιείτε χάρακα. Επεκτείνετε τα δύο
άκρα της γραμμής προς την άκρη του γραφήματος συνεχίζοντας την τάση που εμφανίζεται
από το γράφημα.

SAME World

8ο Βήμα: Αναλύσεις του κλιματικού γραφήματος. Για τις αναλύσεις του γραφήματος
μπορείτε να κάνετε πολλές ερωτήσεις:
• Ποιο μέρος έχει τη χαμηλότερη μέση θερμοκρασία για το έτος;
• Ποιο μέρος έχει τον ψυχρότερο/θερμότερο χειμώνα (Ιανουάριος, Φεβρουάριος,
Μάρτιος);
• Ποιο μέρος έχει την υψηλότερη μέση θερμοκρασία για το έτος;
• Ποιο μέρος έχει το θερμότερο/ψυχρότερο καλοκαίρι (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος);
• Ποιο μέρος έχει την υψηλότερη ετήσια ατμοσφαιρική κατακρήμνιση;
• Ποιο μέρος έχει το υγρότερο καλοκαίρι (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος);
• Ποιο μέρος έχει τον υγρότερο χειμώνα (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος);
• Ποιο μέρος έχει κλίμα που μοιάζει περισσότερο με το κλίμα της δικής σας πόλης;

Μαθηματικά

προσθέτοντας έναν κατάλληλο τίτλο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

7ο Βήμα: Ολοκληρώστε το κλιματικό γράφημα κατονομάζοντας κάθε άξονα και

Για τον εκπαιδευτικό:
• Η χρήση κλιματικών γραφημάτων ενδείκνυται για τη σύγκριση του κλίματος
διαφορετικών πόλεων ανά τον κόσμο ή της δικής σας και μιας άλλης πόλης.
• Οι μαθητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μια μηχανή αναζήτησης για να βρουν
εικόνες που είναι αντιπροσωπευτικές του είδους του κλίματος.
Μπορείτε να βρείτε/να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες:
• http://fcweb.limestone.on.ca/~stridef/G9%20Ac%20Geography/Unit%203%20
Lesson%205%20Climate%20Graph.pdf
• http://www.nationalgeographic.com/geobee/study-corner/activity-5/
• http://www.geogspace.edu.au/core-units/years-7-8/inquiry-and-skills/years-7-8/
y78-is-illus1.html

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Αποτελεί μια καλή ενσωμάτωση μαθηματικών και γεωγραφίας. Οι μαθητές αναπτύσσουν
τις ικανότητες ανάγνωσης δεδομένων, σχεδιασμού γραφημάτων και ανάλυσης δεδομένων.
Είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με διάφορα είδη γραφημάτων, αφού
καθένα από αυτά είναι καταλληλότερο για την απεικόνιση συγκεκριμένων πληροφοριών.
Αυτό το κεφάλαιο δείχνει στους μαθητές πώς να ερμηνεύσουν και να σχεδιάσουν

246

δραστηριοΤΗΤΕΣ

ραβδογράμματα, ιστογράμματα, γραμμικά, κλιματικά και αναλογικά γραφήματα.
Οι μαθητές εξασκούνται στην ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή των βασικότερων
πληροφοριών από αυτά. Επίσης, γίνονται δημιουργικοί, προκειμένου να κάνουν πιο
ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες, αλλά και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
Μπορούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους στην τάξη.

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Νικητές ή χαμένοι

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: πείραμα
Θέμα/λέξεις-κλειδιά: Κλιματικές αλλαγές / Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 4x45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, βιολογία, μαθηματικά, φυσική,
πολιτική αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας: SCCD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μαθηματικά

11+

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κάνει κρύο και ανάβετε τον λέβητα. Χρησιμοποιώντας κάρβουνο, ένα κομμάτι της ιστορίας
εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια σας. Χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο για να μαγειρέψετε
μια σούπα, μέρος μιας ιστορίας πολλών εκατομμυρίων ετών χάνεται κάθε λεπτό. Το
κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι ορυκτά καύσιμα και είναι οι λεγόμενες
μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια: η
ποσότητα που διαθέτουμε σήμερα είναι όλη όση έχουμε. Όση έχουμε χρησιμοποιήσει δεν
θα αντικατασταθεί. Και τι θα κάνουμε όταν εξαντληθούν;
Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται με σύνεση: εξοικονομούν ενέργεια και χρησιμοποιούν
άλλες πηγές ενέργειες που είναι ανεξάντλητες. Η φύση προσφέρει μια σειρά από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
• Νερό
• Άνεμος
• Γεωθερμία
• Βιομάζα
• Ήλιος
Η ποσότητα ηλιακής ενέργειας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης ετησίως είναι
10.000 φορές μεγαλύτερη από την σημερινή παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Η
χρήση εναλλακτικών λύσεων στην κατασκευή σπιτιών μπορεί να μας βοηθήσει να
εξοικονομήσουμε ενέργεια και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον και
καλύτερο κλίμα σε πόλεις και χωριά. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η φύτευση δέντρων
έχει επίσης καλό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή.
Οι πιο σύγχρονες τεχνικές κατασκευής έχουν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα
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υψηλότερα επενδυτικά κόστη εξισορροπούνται από μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση
χρημάτων στους λογαριασμούς ενέργειας. Υπάρχουν κατοικίες στις οποίες η ηλεκτρική
ενέργεια παράγεται από τον άνεμο, το νερό θερμαίνεται από ηλιακούς συλλέκτες και οι
υπολογιστές ελέγχουν τη θέρμανση και τον εξαερισμό. Μπορεί και εσείς να έχετε έναν
ηλιακό φορτιστή ή κομπιουτεράκι.
Κατασκευάζοντας σπίτια με καλύτερη μόνωση οι άνθρωποι εξοικονομούν χρήματα από
τη θέρμανση. Επίσης, η φύτευση δέντρων γύρω από το σπίτι σε συγκεκριμένες θέσεις ή η
χρήση ανοικτών χρωμάτων για το εξωτερικό βάψιμο του σπιτιού μπορεί να βοηθήσει στη
μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στόχος της δραστηριότητας είναι να εξοικειώσει τα παιδιά με τα βασικά είδη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, ιδίως με την ηλιακή ενέργεια και τις δυνατότητες χρήσης της. Η εστίαση
γίνεται σε δύο σχετικά απλούς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας: τη φύτευση
δέντρων και τη χρήση ανοικτών χρωμάτων στα σπίτια των πόλεων.

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει μια περιοχή κοντά στο σχολείο. Η περιοχή αυτή
θα πρέπει να έχει δρόμους, σπίτια ή πολυκατοικίες, καταστήματα και μερικά δέντρα.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 και κάθε ομάδα σχεδιάζει έναν χάρτη της
περιοχής. Στον χάρτη αυτόν καταγράφουν τον κεντρικό δρόμο, τους παράδρομους, τα
σπίτια με ξεχωριστές εισόδους και τα καταστήματα. Είναι απαραίτητο να αναφέρεται ο
προσανατολισμός Βορρά-Νότου.
2ο Βήμα: Οι μαθητές σε ομάδες βρίσκουν ποιο μέρος του δρόμου (κατοικίες) είναι

θερμότερο, δηλαδή πιο μέρος εκτίθεται στο φως του ήλιου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρόκειται για τα ανατολικά, νότια και δυτικά τμήματα των κτιρίων και τα βόρεια τμήματα
των δρόμων. Οι μαθητές σημειώνουν με κίτρινο χρώμα αυτά τα μέρη των σπιτιών και των
δρόμων.

3ο Βήμα: Οι μαθητές σε ομάδες σχεδιάζουν πράσινους κύκλους στον χάρτη για να
δείξουν τα δέντρα που βρίσκονται κοντά σε σπίτια.
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4ο Βήμα: Οι μαθητές σε ομάδες σημειώνουν στον χάρτη τα μέρη των σπιτιών και των

δρόμων, τα οποία:
Το καλοκαίρι σκιάζονται λόγω των δέντρων από το φως του ήλιου (με κόκκινο χρώμα),
Τον χειμώνα προστατεύονται λόγω των δέντρων από τον άνεμο και το κρύο (με μπλε
χρώμα), δημιουργώντας ανεμοφράκτες ή μικρόκλιμα, αν πρόκειται για αρκετά μεγάλα
δέντρα ή συστάδα δέντρων.

5ο Βήμα: Σημειώστε στον χάρτη με ένα αστέρι (*) τα σπίτια με φωτεινά χρώματα.

Παράδειγμα σχεδιασμένου χάρτη:

Μαθηματικά

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

6ο Βήμα: Οι μαθητές σε ομάδες μετρούν τον αριθμό των παραθύρων στα σπίτια (τόσο

τα παράθυρα κατοικιών όσο και τις βιτρίνες καταστημάτων) και συμπληρώνουν τον
ακόλουθο πίνακα:
(Σημείωση: σε ψηλά κτίρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά: να μετρήσουν
τον αριθμό των ορόφων και να πολλαπλασιάσουν με τον αριθμό παραθύρων ανά όροφο)
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Συνολικός αριθμός
παραθύρων

SAME World

Ποσοστό παραθύρων
στο σύνολο

Αριθμός παραθύρων που
βλέπουν Βορρά

…….. %

Αριθμός παραθύρων που
βλέπουν Νότο

…….. %

Αριθμός παραθύρων που
προστατεύονται τον χειμώνα

…….. %

Αριθμός παραθύρων που
προστατεύονται το καλοκαίρι

…….. %
Αριθμός Σπιτιών

Ποσοστό σπιτιών στο
σύνολο

Μαθηματικά

Αριθμός Παραθύρων

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Συνολικός αριθμός σπιτιών
Αριθμός σπιτιών με ανοικτά
χρώματα

…….. %

Αριθμός σπιτιών με σκούρα
χρώματα

…….. %

Υπάρχουν παράθυρα στα ανοιχτόχρωμα σπίτια τα οποία να προστατεύονται τόσο τον
χειμώνα όσο και το καλοκαίρι; Πρόκειται για σπίτια με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
σε σχέση με τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πολλά από αυτά; Υπάρχουν και τέτοια καταστήματα;

7ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός προτείνει στην ομάδα να πάρει συνέντευξη από τους ιδιοκτήτες
των καταστημάτων, να τους συναντήσει, να τους ενημερώσει για τα όσα διαπίστωσε και
να τους ρωτήσει αν εξοικονομούν ενέργεια και στα σπίτια τους.

Συμπέρασμα
Δουλεύοντας μέσα στην ομάδα απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:
Σκεφτείτε μια ιστορία με ανθρώπους που ζουν σε σπίτια με παράθυρα τα οποία δεν
προστατεύονται ούτε το καλοκαίρι ούτε τον χειμώνα. Τι θα τους προτείνατε για να κάνουν τα
σπίτια τους πιο άνετα και λιγότερο ενεργοβόρα;
Οι μαθητές μπορούν να κάνουν αυτή την εργασία ως αφήγηση μπροστά σε άλλους συμμαθητές
ή σε γραπτή μορφή.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Μαθηματικά

SAME World

Οι μαθητές, μέσα από μια δραστηριότητα στο πεδίο, εξερευνούν τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και προτείνουν λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με απλές αλλαγές.
Οι μαθητές βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στη χαρτογράφηση, τον προσανατολισμό
στον χώρο, τη γεωγραφία.
Δουλεύοντας σε ομάδες έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά και να δουν τι
απαιτείται για να υπάρχουν καλά αποτελέσματα.
Βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, τις
οικοδομικές τεχνολογίες, τον αντίκτυπο της φύτευσης δέντρων.
Η προετοιμασία ερωτήσεων για τη συνέντευξη είναι μια καλή άσκηση στην επικοινωνία
και την επιχειρηματολογία.
Οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για το τοπικό τους περιβάλλον.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Ψάχνοντας στο μυαλό

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: ομαδική άσκηση
Θέμα: Κλιματικές αλλαγές
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: σύνδεση με άλλα μαθήματα: γεωγραφία,
βιολογία, κοινωνική και πολιτική αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σύμφωνα με τη θεωρία των συστημάτων, η βιόσφαιρα, ως το πιο πολύπλοκο οικοσύστημα,
αντιπροσωπεύει ένα απέραντο δίκτυο αλληλεπιδράσεων, όπου κάθε στοιχείο συνδέεται
με τα άλλα. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συνεπώς, έχουν ήδη αντίκτυπο στους
Ευρωπαίους καθημερινά και τα αποτελέσματά τους θα έχουν αυξανόμενη τάση. Η
κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο μελέτης των επιστημόνων, αλλά έχει
αντίκτυπο σε όλους μας. Όλους εκείνους που αναπνέουν τον ρυπασμένο αέρα, εκείνους
που πίνουν ακατάλληλο νερό, λιμοκτονούν και υποφέρουν από την κατεστραμμένη γη.

Φυσικές Επιστήμες

Σχεδιασμός δραστηριότητας: SCCD

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: Silvia Szaboova, SCCD
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η δραστηριότητα επικεντρώνεται στη συστημική σκέψη. Επιλέγοντας μια έννοια ως
κεντρική, οι μαθητές διερευνούν τα αίτια και τις συνέπειες της έννοιας αυτής σε παγκόσμιο
και τοπικό επίπεδο. Δουλεύοντας σε ομάδα, έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τόσο τις
συνέπειες όσο και τα αίτια υπό το πρίσμα τις δικής τους καθημερινότητας.
Πλαίσιο νέας αναζήτησης - είναι σημαντικό να επανασχεδιαστούν λύσεις, όχι μόνο στην
επαγγελματική ζωή, αλλά και λύσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή. Εάν γνωρίζετε το
πλαίσιο, προτείνουμε λύσεις που θα έχουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο. Με αυτό τον
τρόπο, τα προβλήματα μπορούν να αποτραπούν.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Φυσικές Επιστήμες

1ο Βήμα: Σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει έναν κύκλο και γράφει
στη μέση μια ιδέα, φράση ή ένα γεγονός. Στην περίπτωσή μας μπορεί να είναι «Κλιματικές
αλλαγές». Δείτε την παρακάτω εικόνα ως παράδειγμα. Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει ισάριθμα
κομμάτια χαρτιού με τις ομάδες.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

2ο Βήμα: Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5. Η εργασία τους θα είναι να ψάξουν

για πιθανές συνέπειες που συνδέονται με την έννοια του κύκλου και να τις διατυπώσουν με
την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συζητήσουν
το κεντρικό θέμα ή τις συνέπειες σε βάθος και όχι μόνο επιφανειακά. Η προκύπτουσα
διατύπωση γράφεται στο χαρτί στον επόμενο κύκλο και συνδέεται με το αίτιο (το γεγονός)
και τη συνέπεια (δικός τους σχεδιασμός). Κάθε ομάδα δουλεύει ανεξάρτητα στο ίδιο
γεγονός / φράση.
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Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, πηγαίνοντας από ομάδα σε
ομάδα και κάνοντας ερωτήσεις σε περίπτωση που κάτι πάνω στο χαρτί δεν είναι σαφώς
καθορισμένο. Μέσα από τη συζήτηση και τη διευκόλυνση στηρίζει τους μαθητές να
σκέφτονται κριτικά και εντός πλαισίου.

SAME World

3ο Βήμα: Ομοίως, η ομάδα συνεχίζει να προτείνει συνέπειες για τη δεύτερη, τρίτη
σειρά και τις καταγράφει στο χαρτί, σε κύκλους που συνδυάζουν δύο ή τρεις γραμμές. Η
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με τις συνέπειες της 3ης, 4ης, 5ης σειράς.
4ο Βήμα: Τέλος, οι ομάδες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους μπροστά στις άλλες

5ο βήμα: Συζήτηση: Η τελική κοινή συζήτηση μπορεί να εστιάσει στις διαφορές που έχουν

οι προτάσεις της κάθε ομάδας. Συζητήστε για τη σημασία που έχουν τα γεγονότα που
αναφέρθηκαν, συμπληρώστε τις πιθανές συνέπειες και αναζητήστε τις πιθανές σχέσεις
μεταξύ των συνεπειών των διαφορετικών επιπέδων.
Πηγή: G. Pike, D. Selby: Global education, Grada 1994

Φυσικές Επιστήμες

και θα συγκρίνουν τις διαδικασίες σκέψης τους με άλλες ομάδες.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Για τους μαθητές είναι σημαντικό να επιχειρηματολογούν, να ξεκινήσουν να σκέφτονται
με κριτικό τρόπο και να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους μέσα από σχέσεις
αλληλεξαρτήσεων. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους μαθητές να δουν τον τρόπο με
τον οποίο ενεργούν στην καθημερινή τους ζωή και να αντιληφθούν τις συνέπειες των
ενεργειών τους.
Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να μην διδάσκονται μόνο γεγονότα, αλλά και τον
τρόπο με τον οποίο θα ψάξουν για τις συνδέσεις μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Για να
μπορέσουν να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τη σχέση μεταξύ όσων συμβαίνουν γύρω
τους, πρέπει να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα γεγονότα.
Μια καλή έναρξη για τη δραστηριότητα αυτή θα ήταν μια προσεκτικά επιλεγμένη ταινία
μικρού μήκους ή κάποιο ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα και για κάποιο άλλο θέμα, ανάλογα με την
εστίασή τους: βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικοί μετανάστες κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να διαλέξουν μια άλλη φράση για τον κεντρικό κύκλο.
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Δέντρα στην πόλη

9+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: φυσική, πείραμα, χαρτογράφηση
Θέμα: Κλιματική αλλαγή, Αστικό πράσινο, Περιβαλλοντικός προσανατολισμός,
Λειτουργίες των δέντρων, Υπερθέρμανση του πλανήτη
Ηλικία: 9+
Διάρκεια: μακροπρόθεσμο έργο, 1 σχολικό έτος
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, βιολογία, μαθηματικά, πολιτική
αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο πλανήτης αστικοποιείται ραγδαία. Όλοι μας νιώθουμε την εσωτερική συναισθηματική
ανάγκη να συνδεθούμε με τη φύση. Ακόμη και στις μεγάλες πόλεις. Οι αστικοί χώροι
πρασίνου έχει αναγνωριστεί ως μια βασική φυσική πηγή για τη βιοποικιλότητα αλλά και για
την υψηλή ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης. Πράγματι, οι πιο «πράσινες» υποδομές δεν
πρέπει να απασχολούν μόνο τους ειδικούς αστικού πρασίνου, αλλά ιδίως τους πολιτικούς
εκπροσώπους και τις δημοτικές αρχές που πρέπει να βρουν έναν τρόπο να φέρουν τη ζωή
μας σε ισορροπία με τη Γη, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Φυσικές Επιστήμες

Σχεδιασμός δραστηριότητας: SCCD

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Το πρασίνισμα των πόλεων, η δεντροφύτευση, όπου είναι απαραίτητο και πρόσφορο,
έχει μεγάλο αντίκτυπο στο τοπικό κλίμα και τον μικρό υδρολογικό κύκλο (τοπικός
αντίκτυπος), καθώς και στον ευρύτερο υδρολογικό κύκλο (παγκόσμιος αντίκτυπος). Τα
δέντρα προσφέρουν μια αναντικατάστατη λειτουργία στην ποιότητα της ανθρώπινης
ζωής: προστατεύουν, καθαρίζουν και λειτουργούν ως λίπασμα για το έδαφος, ρυθμίζουν
τη ροή και το επίπεδο του νερού κατά τη διάρκεια ξαφνικών καταιγίδων, ρυθμίζουν και
βελτιώνουν την υγρασία και την ποιότητα του αέρα, επηρεάζουν το κλίμα, προσφέρουν
καταφύγιο στην πανίδα, παρέχουν αισθητικά και ιατρικά οφέλη - όλοι αυτοί οι λόγοι
υποστηρίζουν τη διατήρηση των δέντρων στο αστικό περιβάλλον. Με δυο λόγια: τα
δέντρα αναπνέουν για εμάς. Απορροφούν CO2 και απελευθερώνουν O2. Καθώς το CO2 είναι
ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου, με τη λειτουργία τους αυτή τα δέντρα επηρεάζουν την
υπερθέρμανση του πλανήτη.
Κείμενο: Silvia Szaboova, SCCD
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 8
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση με τη ζωή των αστικών δέντρων και με τους
παράγοντες της υγείας τους - τι ωφελεί και τι απειλεί την ανάπτυξή τους. Τα δέντρα στις
πόλεις εκτίθενται σε υψηλότερο επίπεδο επιβλαβών κινδύνων από ό,τι αν βρίσκονταν σε
φυσικό περιβάλλον. Σε μια επιλεγμένη περιοχή οι μαθητές θα διερευνήσουν το πράσινο
και θα μάθουν περισσότερα σχετικά με την υγεία και τις λειτουργίες των δέντρων.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
σχολείο. Το καλύτερο θα ήταν η περιοχή να μην αποτελείται μόνο από δρόμους, σπίτια
και πολυκατοικίες, αλλά και από πάρκα ή κήπους. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες
των 3-4 και κάθε ομάδα θα σχεδιάσει με μολύβι τον δικό της χάρτη όλης της υπάρχουσας
βλάστησης.

2ο Βήμα: Οι μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικά χρώματα για διαφορετικά είδη δέντρων:

για τα φυλλοβόλα δέντρα, τα κωνοφόρα δέντρα, τους θάμνους. Βρίσκουν και καταγράφουν
τα αντίστοιχα ονόματά τους και τη συστηματική τους ταξινόμηση, ανατρέχοντας σε πηγές
και κατόπιν καταγράφουν τη μέση ηλικία των δέντρων, ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
Η ηλικία ενός δέντρου υπολογίζεται κατά προσέγγιση ως εξής:
Μετρήστε την περιφέρεια του δέντρου, διαιρέστε τον αριθμό αυτό αρχικά δια δύο και στη
συνέχεια διαιρέστε την περιφέρεια και πάλι δια τρία. Για παράδειγμα, η περιφέρεια του
δέντρου είναι 90 εκατοστά.
90: 2 = 45
90: 3 = 30
Η ηλικία του δέντρου είναι 30-45 έτη.

Φυσικές Επιστήμες

1ο Βήμα: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει μια περιοχή, που μπορεί να βρίσκεται κοντά στο

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

3ο Βήμα: Συμπληρώστε τον πίνακα:
Αριθμός δέντρων:
Μέση ηλικία των δέντρων
Αριθμός θάμνων:
Περιοχή γκαζόν:
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4ο Βήμα: Σχεδιάστε όλα τα χαραγμένα μονοπάτια - παρακάμψεις που έχουν γίνει από το
περπάτημα.
Ο εκπαιδευτικός κάνει στις ομάδες τις παρακάτω ερωτήσεις:
«Θα θέλατε να κάνετε πράσινα αυτά τα μονοπάτια;
Πώς θα το κάνατε αυτό;»

SAME World

5ο Βήμα: Τώρα οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν την οικονομική και περιβαλλοντική

Ποιότητα αέρα: καθαρίστε με ένα λευκό πανί την επιφάνεια των φύλλων του δέντρου.
Γέμισε σκόνη; Αν ναι, τότε τα φύλλα είναι σκονισμένα, πράγμα που σημαίνει ότι το δέντρο
συσσωρεύει επιβλαβή σωματίδια από την ατμόσφαιρα. (1 - το πανί παραμένει καθαρό /
2 - το πανί είναι λίγο σκονισμένο / 3 - το πανί είναι βρώμικο)
Έλεγχος ροής νερού: επισκεφθείτε το δέντρο σας κατά τη διάρκεια ή μετά από μια βροχή
και παρατηρήστε το έδαφος γύρω του. Το χώμα είναι περισσότερο ή λιγότερο υγρό από
ό,τι η γύρω του περιοχή; Αν είναι λιγότερο υγρό, αυτό σημαίνει ότι το δέντρο επιβραδύνει
τη ροή του νερού βελτιώνοντας την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους και, ως εκ
τούτου, βοηθά στην πρόληψη πλημμυρών και διάβρωσης του εδάφους. (1 - το χώμα
κάτω από το δέντρο είναι λιγότερο υγρό από το χώμα στη γύρω περιοχή / 2 - δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ του χώματος κάτω από το δέντρο και του χώματος στη γύρω περιοχή /
3 - το χώμα κάτω από το δέντρο είναι πιο υγρό από το χώμα στη γύρω περιοχή).

Φυσικές Επιστήμες

αξία ενός δέντρου.
«Υιοθετήστε» το δέντρο που σας αρέσει περισσότερο. Τι είδος είναι; Αξιολογήστε το
επιλεγμένο δέντρο βάσει των ακόλουθων κριτηρίων, σε κλίμακα από το 1 έως το 3 (1 - το
καλύτερο/ 3 - το χειρότερο):

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Καταφύγιο ζώων: Παρατηρήστε το δέντρο σας και βρείτε αν το δέντρο (τα κλαδιά, ο
κορμός ή οι ρίζες του) προσφέρουν καταφύγιο σε ζώα. Αν ναι, σε ποια; Μπορείτε να τα
ταξινομήσετε; Τα ζώα ζουν μόνιμα ή προσωρινά στο δέντρο; Και τι συμβαίνει στην γύρω
χλωρίδα; Υπάρχει μόνο γρασίδι ή και άλλα είδη φυτών; (1 - φωλιές και ζώα που ζουν
μόνιμα στο δέντρο, πάνω από 3 διαφορετικά είδη φυτών στον περιβάλλοντα χώρο / 2 1-3 διαφορετικά είδη ζώων επισκέπτονται το δέντρο, 1-3 διαφορετικά είδη φυτών στον
περιβάλλοντα χώρο / 3 - κανένα ζώο δεν παρατηρήθηκε στο δέντρο, μόνο γρασίδι στον
περιβάλλοντα χώρο)
Έλεγχος θερμοκρασίας: Καθίστε κάτω από το δέντρο σας το καλοκαίρι. Είναι πιο δροσερά
ή πιο ζεστά από ό,τι αν βρισκόσασταν στον ήλιο; Τι συμβαίνει τον χειμώνα; Μάθετε αν
το δέντρο σας κάνει ηπιότερες τις καιρικές συνθήκες και τις ακραίες θερμοκρασίες στην
πόλη. (1 - το καλοκαίρι είναι πιο δροσερά κάτω από το δέντρο, τον χειμώνα πιο ζεστά (για
παράδειγμα, το χιόνι λιώνει κάτω από το δέντρο νωρίτερα από ό,τι στον περιβάλλοντα
χώρο) / 2 - το καλοκαίρι πιο δροσερά κάτω από το δέντρο, τον χειμώνα καμία διαφορά,
3 - καμία διαφορά το καλοκαίρι ή τον χειμώνα)
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Απόδοση ξυλείας: Υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθούν τα πεσμένα κλαδιά/φύλλα του
δέντρου σας; Υπάρχει κάποια χρήση για τους καρπούς του; ((1 - οι καρποί είναι βρώσιμοι
για ανθρώπους και ζώα / 2 - οι καρποί είναι βρώσιμοι για ζώα ή τα πεσμένα κλαδιά/φύλλα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν / 3 - καμία χρήση))

SAME World

Χρησιμοποιήστε τη βαθμολογία σας για να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση: Τι θα
συνέβαινε αν ξαφνικά κοβόταν το δέντρο σας;

άνθρακα) και βοηθούν να μειωθεί η ποσότητα βλαβερών σωματιδίων και ουσιών
στον αέρα. Ένα υγιές ενήλικο δέντρο μπορεί να απορροφήσει 21 κιλά CO2 ετησίως - ο
άνθρακας «αποθηκεύεται» στο ξύλο, το οξυγόνο επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Φυσικά
χρησιμοποιούμε αυτό το νούμερο μόνο για να δείξουμε τη μέση απορρόφηση CO2. Στην
πραγματική ζωή τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα: Η απορρόφηση CΟ2 εξαρτάται από
τα χαρακτηριστικά του είδους του δέντρου, τις συνθήκες ανάπτυξής του, καθώς και την
ηλικία του, κάτι που σημαίνει ότι το ετήσιο απορροφημένο CO2 δεν είναι το ίδιο.
Υπολογίστε την ποσότητα CO2 που έχει ήδη απορροφήσει το δέντρο σας στη διάρκεια της
ζωής του (μηδενική απορρόφηση τα πρώτα δύο χρόνια).
Εργασία: Ένα αυτοκίνητο απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα κατά μέσο όρο 0,28 κιλά CO2
ανά χιλιόμετρο. Πόσα χιλιόμετρα οδήγησης «καθάρισε» το δέντρο σας σε έναν χρόνο;

Φυσικές Επιστήμες

6ο Βήμα: Τα δέντρα είναι σαν σφουγγάρια που απορροφούν CO2 (διοξείδιο του

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Συμπέρασμα
Δουλεύοντας μέσα στην ομάδα απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:
• Τι ηλικία έχει το δέντρο σας; (χρησιμοποιήστε τον υπολογισμό του βήματος 2)
• Είναι μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς;
• Σκεφτείτε μια ιστορία που θα μπορούσε να είχε δει το δέντρο στη διάρκεια της ζωής του.
• Είναι το δέντρο σας υγιές; Πώς το καταλάβατε;
• Τι θα κάνετε για να εμποδίσετε την κοπή του δέντρου;
Μπορείτε να κάνετε αυτή την εργασία ως αφήγηση μπροστά σε άλλους συμμαθητές ή σε
γραπτή μορφή.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη
χαρτογράφηση μιας περιοχής, καθώς και στη γεωγραφία και τη βοτανική.
Δουλεύοντας με τη φύση, θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές
μεθόδους: την παρατήρηση, τη χαρτογράφηση, τον υπολογισμό.

Φυσικές Επιστήμες

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ικανότητα των μαθητών να
σκέφτονται εντός πλαισίου και να μιλούν για συνέπειες και αίτια. Οι μαθητές θα εργαστούν
σε ομάδες, με δυνατότητα περαιτέρω εργασίας για να χτιστεί η ομάδα. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί να στηρίξει τις ομάδες στην ομαδική εργασία.
Μέρος της εργασίας είναι η επίλυση προβλημάτων, με έμφαση σε λύσεις οι οποίες θα
έχουν επιπτώσεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Η μέτρηση του καιρού

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Φυσικές επιστήμες
Θέμα: κλίμα, διαφορές μεταξύ κλίματος και καιρού
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 45-60 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, φυσική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο καιρός μας επηρεάζει με πολλούς τρόπους. Επηρεάζει τι κάνουμε και τι φοράμε, πώς
ταξιδεύουμε, ακόμη και τη διάθεσή μας. Οι μετεωρολόγοι μετρούν τις καιρικές συνθήκες
σε διάφορα μέρη και χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αναφέρουν και να
προβλέψουν τις μελλοντικές καιρικές συνθήκες. Τα βασικά όργανα είναι: θερμόμετρο,
βαρόμετρο, ανεμόμετρο, βροχόμετρο, ανεμοδείκτης, μετεωρολογικός δορυφόρος.

Φυσικές Επιστήμες

Σχεδιασμός δραστηριότητας: PEIPSI CTC

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Η ανάλυση των στοιχείων του καιρού μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την πρόγνωση
του καιρού και τον καθορισμό του κλίματος. Τα ίδια στοιχεία αποτελούν επίσης τη βάση
της μελέτης της κλιματολογίας, για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε δεδομένο τόπο και χρόνο και βασίζεται
στην παρατήρηση που γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κλίμα είναι οι μέσες
καιρικές συνθήκες ενός τόπου και βασίζονται σε πολλές παρατηρήσεις που γίνονται επί
σειρά ετών.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 5.5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές χρησιμοποιούν προηγούμενες γνώσεις για να ανταλλάξουν ιδέες για τα
όργανα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, για να μετρήσουν τον καιρό. Παίζουν ένα
παιχνίδι, στο οποίο πρέπει να ταιριάξουν τις εικόνες των οργάνων που μετρούν τον
καιρό με τις περιγραφές του κάθε οργάνου. Για να ελέγξουν τις απαντήσεις τους μπορούν
να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ή μπορεί να τους δείξει εικόνες ο εκπαιδευτικός. Τα
βασικά όργανα είναι: θερμόμετρο, βαρόμετρο, ανεμόμετρο, βροχόμετρο, ανεμοδείκτης,
μετεωρολογικός δορυφόρος.
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Οι μαθητές αναλύουν τα όργανα βάσει του πόσο πολύτιμα θα ήταν για τη μέτρηση
του καιρού σε άλλους πλανήτες ή ποιες τροποποιήσεις μπορεί να χρειάζονται ώστε να
αντεπεξέλθουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

SAME World

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Ανακαλέστε προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τα όργανα που χρησιμοποιούνται
για τη μέτρηση του καιρού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει: Τι είναι ο καιρός;
Πώς περιγράφουμε τον καιρό; (τι είδους στοιχεία χρησιμοποιούμε;) Ποια όργανα
χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να μετρήσουν τον καιρό;
Καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε δεδομένο τόπο και χρόνο και βασίζεται
στην παρατήρηση που γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πέντε είναι τα κυριότερα
στοιχεία: η θερμοκρασία, η πίεση, ο άνεμος, η υγρασία και η ατμοσφαιρική κατακρήμνιση
(σύννεφα). Αυτό είναι χρήσιμο, γιατί προειδοποιεί τον κόσμο για τυχόν επικίνδυνες
καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες και πλημμύρες. Οι μαθητές, πιθανώς, θα είναι σε θέση
να κατονομάσουν ένα θερμόμετρο, αλλά μπορεί να μην είναι σε θέση να κατονομάσουν
άλλα όργανα που μετρούν τον καιρό. Εξηγήστε στους μαθητές ότι υπάρχουν πολλά άλλα
εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τη μέτρηση του καιρού. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ακόμη και τα μάτια τους ως σημαντικά όργανα για τη μέτρηση της
ορατότητας και για να κάνουν παρατηρήσεις.

Φυσικές Επιστήμες

1ο Βήμα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

2ο Βήμα

Οι συμμετέχοντες βγαίνουν έξω και αρχίζουν τη μέτρηση. Κάθε ομάδα έχει όργανα:
θερμόμετρο, βαρόμετρο, ανεμόμετρο, βροχόμετρο, ανεμοδείκτη ή μόνο κάποια από αυτά.
Το θερμόμετρο πρέπει να σκιάζεται από το άμεσο ηλιακό φως και να υπάρχει κυκλοφορία
αέρα γύρω από αυτό. Η ατμοσφαιρική κατακρήμνιση μετράται με βροχόμετρο. Πρόκειται
για ένα χωνί μέσα σε ογκομετρικό συλλέκτη (δοχείο). Το βάθος της βροχής σε χιλιοστά
αναγράφεται στο πλάι του συλλέκτη.
Η διεύθυνση του ανέμου αναφέρεται βάσει της διεύθυνσης που φυσά, σύμφωνα με την
πυξίδα. Ο άνεμος που πνέει από τα δυτικά προς τα ανατολικά ονομάζεται δυτικός άνεμος,
όχι ανατολικός άνεμος. Η ταχύτητα του ανέμου μετράται με ανεμόμετρο.
Η πίεση του αέρα είναι μικρή, αλλά επειδή υπάρχει τόσος πολύς αέρας από πάνω μας, ασκεί
πίεση και σε εμάς. Η πίεση μετριέται με βαρόμετρο. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται
είναι τα millibars. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένδειξη τόσο υψηλότερη είναι η πίεση.
Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, θα μπορούσατε να περιγράψετε κατάλληλα και τα
διαφορετικά είδη νεφοκάλυψης.
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3ο Βήμα

Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες. Μοιράστε ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας
(τμήματα) «Όργανα που Μετρούν τον Καιρό» σε κάθε ομάδα (βλέπε Παράρτημα). Ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει προηγουμένως να έχει κόψει τα τμήματα του φύλλου εργασίας.

SAME World

Οι μικρές ομάδες ταιριάζουν τις εικόνες με τις περιγραφές.
Ζητήστε από τους μαθητές να κοιτάξουν όλες τις εικόνες των οργάνων που μετρούν τον
καιρό. Πείτε σε κάθε ομάδα να επιλέξει έναν μαθητή για να ξεκινήσει η δραστηριότητα.
Ο μαθητής που ξεκινά θα διαβάσει τα στοιχεία της κάρτας. Ο μαθητής που πιστεύει ότι
έχει την εικόνα που ταιριάζει θα την δώσει στον πρώτο μαθητή και θα εξηγήσει γιατί
πιστεύει ότι ταιριάζει. Στη συνέχεια, ο μαθητής προς τα αριστερά διαβάζει τα στοιχεία της
επόμενης κάρτας και το παιχνίδι συνεχίζεται σε κύκλο έως ότου δοθούν οι περιγραφές που
ταιριάζουν σε όλες τις κάρτες απεικόνισης. Η ομάδα ταιριάζει τις κάρτες έως ότου μαζέψει
ένα πλήρες σετ 7 καρτών για να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικές κάρτες (ashcards).

5ο Βήμα

Οι μαθητές ελέγχουν τις απαντήσεις (μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ή να
κάνουν τον έλεγχο από κοινού με τον εκπαιδευτικό). Γίνεται έτσι μια συζήτηση σε ολόκληρη
την τάξη για τον έλεγχο των απαντήσεων της ομάδας. (Όργανα: θερμόμετρο, βαρόμετρο,
ανεμόμετρο, βροχόμετρο, ανεμοδείκτης, μετεωρολογικός δορυφόρος, παρατηρήσεις)

Φυσικές Επιστήμες

4ο Βήμα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Αυτό το βήμα αποτελεί και μια αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις:
• καθορίστε και περιγράψτε τα όργανα μέτρησης του καιρού
• περιγράψτε τις μονάδες μέτρησης για διαφορετικά είδη οργάνων μέτρησης του καιρού.
Βλέπε επίσης: http://www.naturalhistoryonthenet.com/Weather/measuring_weather.
htm

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Πρόκειται για μια πρακτική και ενεργητική εργασία, από τη στιγμή που μαθητές βγαίνουν
έξω από την τάξη και πραγματοποιούν τη μέτρηση. Οι μαθητές εργάζονται μαζί με άλλους
για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη και μελετούν
τρόπους για να εξηγήσουν τη μέτρηση ώστε να την κατανοήσουν καλύτερα. Μαθαίνουν
πώς να συλλέγουν πληροφορίες για τον καιρό και να συγκρίνουν τις ομοιότητες και
τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων θεμάτων. Δίνουν τον ορισμό μιας έννοιας
καθορίζοντας τη σημασία της ή περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά της.
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Φύλλο εργασίας

World
Όργανα που μετρούνSAME
τον Καιρό

Θερμόμετρο

Πρόκειται για μια
συσκευή που μετρά τη
θερμοκρασία.
Θα πρέπει να τοποθετηθεί
1,25-2 μέτρα πάνω από το
έδαφος.
Η θερμοκρασία μετράται
σε κλίμακες Κελσίου ή
Φαρενάιτ.

Εικόνα

https://de.wikipedia.org/wiki/
Thermometer#/media/File:Thermometer.JPG

Βαρόμετρο

Ψυχρόμετρο ή
Υγρόμετρο

Μετρά την πίεση του
αέρα και βάση της τάσης
μπορούν να προβλεφθούν
βραχυπρόθεσμες αλλαγές
του καιρού. Η πίεση
μετράται σε χιλιοστά
υδραργύρου ή ίντσες
υδραργύρου.

Πρόκειται για ένα όργανο
το οποίο χρησιμοποιείται
για τη μέτρηση της
υγρασίας.
Η υγρασία είναι η
ποσότητα των υδρατμών
στον αέρα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Περιγραφή

Φυσικές Επιστήμες

Όνομα

https://en.wikipedia.org/wiki/Barometer#/
media/File:Barometer.JPG

https://et.wikipedia.org/wiki/
iiskusm%C3%B5%C3%B5tur#/media/
File:Sling_psychrometer.JPG
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Όνομα

Περιγραφή

Εικόνα

SAME World

Ανεμοδείκτης

Μετεωρολογικός
δορυφόρος

Πρόκειται για ένα όργανο
που προβάλλει την
κατεύθυνση του ανέμου.
Η κατεύθυνση του ανέμου
συνήθως εκφράζεται με
βάση την κατεύθυνση από
την οποία προέρχεται. Για
παράδειγμα, ένας βόρειος
άνεμος φυσάει από τον
βορρά προς τον νότο
Είναι ένας τύπος
δορυφόρου που
χρησιμοποιείται κυρίως για
την παρακολούθηση του
καιρού και του κλίματος
της Γης.
Οι δορυφόροι αυτοί
παρακολουθούν κάτι
παραπάνω από σύννεφα
και νεφικά συστήματα.
Συλλέγονται διάφορα
είδη περιβαλλοντικών
πληροφοριών, όπως:
πυρκαγιές, επιπτώσεις
της ρύπανσης, καταιγίδες
σκόνης και αμμοθύελλες,
χιονοκάλυψη και
χαρτογράφηση πάγου.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3AElliptic-Anemometer-2-DirectionVane-Animation-175x175px.gif

Φυσικές Επιστήμες

Ανεμόμετρο

Συσκευή για τη μέτρηση
της ταχύτητας του ανέμου.
Η πιο κοινή μονάδα
μέτρησης στην Ευρώπη
είναι μέτρα ανά
δευτερόλεπτο (m/s), αλλά
και χιλιόμετρα ανά ώρα
(km/h).

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3ATuulelipp_Tallinnas_Pikk_37.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:GOES_8_Spac0255.jpg
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Όνομα

Περιγραφή

Βροχόμετρο

Μετρά την ποσότητα
των υδατωδών
κατακρημνισμάτων σε
ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα.
Οι κύριες μορφές
κατακρημνισμάτων
περιλαμβάνουν τη βροχή,
το χιονόνερο, το χιόνι και
το χαλάζι.
Γενικά τα κατακρημνίσματα
μετρούνται σε χιλιοστά.
Το επίπεδο των
βροχοπτώσεων μερικές
φορές αναφέρεται σε
ίντσες ή εκατοστά.

Εικόνα

Παρατηρήσεις

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3A2013-10-14_12_27_49_National_
Weather_Service_Standard_Rain_Gauge.JPG

Μέτρηση σύμφωνα με
παρατηρήσεις.
Οι μετεωρολόγοι
κοιτούν τον ουρανό και
αποφασίζουν πόσα όγδοα
του ουρανού καλύπτονται
(από σύννεφα).

Φυσικές Επιστήμες

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud#/media/
File:Sunrise_%28Abbottabad%29.jpg
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Φτιάξε μια αφίσα για την κλιματική αλλαγή

11+

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τυπολογία της δραστηριότητας: Δημιουργική δραστηριότητα
Θέμα: κλιματική αλλαγή
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 120 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: περιβαλλοντική αγωγή, αγγλικά, τέχνες,
επικοινωνία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: ARTEMISSZIÓ Foundation

Παρόλο που η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό και φλέγον ζήτημα, πολλοί
(κυβερνήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις κλπ.) τείνουν να το παρακάμπτουν ως πρόβλημα
είτε λόγω άγνοιας ή/και οικονομικών συμφερόντων. Ποια είναι τα κύρια ζητήματα του
κλίματος; Πώς συνδέονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά
ζητήματα; Πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα: τα περιβαλλοντικά προβλήματα (ρύπανση,
αποψίλωση των δασών), οι ακραίες καιρικές συνθήκες (ξηρασία, πλημμύρες), η δημόσια
υγεία, η πρόσβαση στο νερό, η επισιτιστική ασφάλεια, η φτώχεια και οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας - όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της ίδιας ιστορίας. Το πιο σημαντικό είναι
να δείξουμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάποιο μακρινό φαινόμενο, αλλά κάτι που
συμβαίνει εδώ και τώρα, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και έχει αντίκτυπο
και στη δική μας ζωή.

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κείμενο: Edina Tarján, ARTEMISSZIÓ Foundation
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα είναι μια δημιουργική δράση πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής,
με τη χρήση της φωτογραφίας και τη δημιουργία διαδικτυακής αφίσας. Στόχος είναι να
γίνει μια εισαγωγή στο θέμα και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή,
να προωθηθεί η κριτική σκέψη και η δημιουργική προσέγγιση. Συνεπάγεται επίσης και
κάποιες πιθανές δράσεις που μπορεί να γίνουν ώστε να μπορέσει να αγγίξει την ευρύτερη
κοινότητα (σχολική κοινότητα/κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ.).
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1ο Βήμα

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σύντομη εισαγωγή για την κλιματική αλλαγή (15’):
• Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη φράση «κλιματική αλλαγή»; (καταιγισμός ιδεών)
• Ποια είναι τα αίτια και ποιες οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής;
• Αναφέρετε κάποια γεγονότα και αριθμούς σχετικά με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής
(πλημμύρες, ξηρασία, αριθμός κλιματικών μεταναστών, εκπομπές CO2 - ρύπανση,
αποψίλωση δασών κ.τλ.).
Σημείωση: προαιρετικά, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε ένα μόνο θέμα κλιματικής αλλαγής (για
παράδειγμα: τρόφιμα ή ρύπανση ή κατανάλωση ενέργειας κ.λπ. Αν αποφασίσετε να το κάνετε
έτσι, θα πρέπει να έχετε αυτή την εστίαση κατά νου καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων).

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα σας; Τι λένε οι σκεπτικιστές
για την κλιματική αλλαγή; Ποια μπορεί να είναι η δική μας αντίδρασή σε αυτό; Συλλέξτε
ιδέες, έννοιες και αντιλήψεις από τις δύο πλευρές - υπέρ και κατά: γιατί η κλιματική αλλαγή
συμβαίνει και γιατί είναι αναγκαία η κινητοποίηση για το κλίμα (υπέρ), γιατί μερικοί
άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας και λένε πως έχουμε πιο
επείγοντα/σημαντικά πράγματα να κάνουμε από το να αντιδρούμε στην κλιματική αλλαγή
(κατά). Άσκηση σύντομης συζήτησης (γραμμή φάσματος ή γυάλα) (25’).
Για παράδειγμα: οι σκεπτικιστές λένε ότι υπάρχουν πιο σημαντικά κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα, ότι η κλιματική αλλαγή είναι καλή, δεδομένου ότι δημιουργεί
θέσεις εργασίας, ότι δεν μπορούμε πραγματικά να την επηρεάσουμε κ.λπ. Τα επιχειρήματα
για την κλιματική κινητοποίηση είναι τα εξής: η κλιματική αλλαγή συμβαίνει, αποδεικνύεται
από τα γεγονότα / είναι φθηνότερο να σταματήσει τώρα η κλιματική αλλαγή / οι
μελλοντικές γενιές δεν θα έχουν πόρους στη Γη κ.λπ.

Δημιουργικότητα

2ο Βήμα

Είναι σημαντικό να συλλέξετε τα επιχειρήματα αυτά και από τις δύο πλευρές, καθώς οι
ιδέες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για την αφίσα.

3ο Βήμα

Εισαγωγή στη φωτογραφική δράση (30’)
Για να εμπνευστούν, οι μαθητές αναζητούν δημιουργικές αφίσες / αυτοκόλλητα / γκράφιτι
για την κλιματική αλλαγή στο Διαδίκτυο. Ποιο σας αρέσει περισσότερο; Γιατί; Συζήτηση.
(Μπορεί να γίνει και ως εργασία για το σπίτι, πριν το μάθημα.)
Εξηγήστε πώς λειτουργούν τα προγράμματα PosterRazor / Rasterbator ως εργαλεία
δημιουργίας αφίσας (προτείνεται να επιλέξετε ένα από τα δύο για την άσκηση αυτή).
http://posterazor.sourceforge.net/
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Το PosteRazor είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο. Κόβει την εικόνα που φορτώθηκε
σε κομμάτια, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να εκτυπωθούν και να συναρμολογηθούν σε
αφίσα. Οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν πρώτα τις εικόνες τους (να γράψουν μηνύματα
κ.λπ. σε αυτές είτε στο Paint, είτε στο Picmonkey, είτε σε άλλο εργαλείο επεξεργασίας
φωτογραφιών) και στη συνέχεια να τις ανεβάσουν εδώ
http://rasterbator.net/
Το Rasterbator είναι ένα άλλο διαδικτυακό εργαλείο που μεγεθύνει τις εικόνες σε
πολλαπλές σελίδες, τις οποίες μπορούμε στη συνέχεια να τυπώσουμε και να συνδυάσουμε
ως γιγαντοαφίσα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SAME World

4ο Βήμα

H δράση (60’)
Σε μικρές ομάδες οι μαθητές δημιουργούν το μήνυμά τους (με βάση τις αντιλήψεις και τις
έννοιες που συλλέχθηκαν νωρίτερα) και είτε αναζητούν φωτογραφίες ή βγάζουν μόνοι τους
κάποιες. Δημιουργούν μια αφίσα χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας
αφίσας. Στη συνέχεια, εκτυπώνουν την αφίσα, την κολλούν σε ένα μεγαλύτερο χαρτί και
την εκθέτουν σε έναν δημόσιο χώρο (π.χ. έκθεση στο σχολείο κ.λπ.).

Δημιουργικότητα

Οι αφίσες θα πρέπει να είναι απλές: θα πρέπει να περιέχουν το πολύ μια εικόνα και ένα
μήνυμα. Μια αφίσα μπορεί να είναι κάπως έτσι:

(Πηγή: Oxfam)
Κάποια (επιπλέον) παραδείγματα αφισών και δημιουργικών μηνυμάτων θα βρείτε εδώ.
Αφίσες: Βλέπε Παράρτημα
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Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας αφίσας:
http://posterazor.sourceforge.net/
http://rasterbator.net/

SAME World

Πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας:
http://www.picmonkey.com/

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

H δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από τις φωτογραφικές δράσεις του Collectivo
Enmedio.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Δημιουργικότητα

Πρόκειται για ένα εργαστήριο και βασίζεται σε μια δημιουργική προσέγγιση και δράση. Οι
μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν γεγονότα σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή, αλλά δουλεύουν και ομαδικά με δημιουργικό τρόπο. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί
διαδικτυακά εργαλεία, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή γενιά. Η τέχνη
είναι μια καλή προσέγγιση, καθώς αναπτύσσει πολλά πεδία: δεν προσφέρει μόνο γνώσεις
για το θέμα, αλλά και ικανότητες και στάσεις, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα,
οι ψηφιακές δεξιότητες κ.λπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΦΙΣΕΣ

Δημιουργικότητα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SAME World
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Η αλλαγή αρχίζει από εσένα!

9+

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Είδος δραστηριότητας: εργαστήριο
Θέμα: Αλλαγές στον τρόπο ζωής, περιβαλλοντική μετανάστευση, ευπάθεια
Ηλικία: 9+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: τεχνολογία, πολιτική αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CEVI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Δεδομένου ότι ζούμε σε έναν αλληλένδετο κόσμο, έχουμε ευθύνη απέναντι στις
κοινότητες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και άλλες μορφές υποβάθμισης
του περιβάλλοντος, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από το δικό μας σύστημα παραγωγής
και κατανάλωσης και τον καθημερινό τρόπο ζωής μας. Εντούτοις, αυξάνεται ο ρατσισμός
κατά των μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να
μετακινηθούν λόγω ακριβώς αυτής της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Κείμενο: Anna Brusarosco
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 2
Μεταβείτε στην Ενότητα 3
Μεταβείτε στην Ενότητα 8.2
Μεταβείτε στην Ενότητα 12

Εργαστήριο

Είναι, επομένως, σημαντικό να προωθηθεί στους νέους ένα αίσθημα αλληλεγγύης προς
τους μετανάστες και να διαδοθεί το μήνυμα ότι η αλλαγή είναι εφικτή, ξεκινώντας από τις
καθημερινές μας συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενέργεια και τη χρήση του νερού,
τις μετακινήσεις και την κατανάλωση τροφής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές κάθονται σε καρέκλες (που είναι περισσότερες από τον αριθμό των
συμμετεχόντων) και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τον καθημερινό τρόπο ζωής τους
(κατανάλωση νερού και ενέργειας, μέσα μεταφοράς, τρόφιμα κ.λπ.). Βάσει της απάντησης
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που επικρατεί σε κάθε ομάδα, απομακρύνονται κάποιες καρέκλες. Η δυναμική που
προκύπτει από τη δραστηριότητα ενεργοποιεί τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ζωής
μας και τις επιπτώσεις του στη μετανάστευση.

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1ο Βήμα: Βάλτε τις καρέκλες σε κύκλο στο δωμάτιο και βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των
καρεκλών είναι μεγαλύτερος από αυτόν των συμμετεχόντων (προβλέψτε 3-5 επιπλέον
καρέκλες).
2ο Βήμα: Οι συμμετέχοντες κάθονται σε μια καρέκλα ο καθένας και απαντούν σε κάποιες
ερωτήσεις (βλέπε Παράρτημα - Ερωτηματολόγιο) για τις καθημερινές τους συνήθειες και
την επίδραση που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον.

3ο Βήμα: Οι 10 προτεινόμενες ερωτήσεις έχουν 2 ή 3 πιθανές απαντήσεις (με αναφορά

Ο εκπαιδευτικός μπορεί, εν τω μεταξύ, να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις
αειφόρες συμπεριφορές και τρόπους ζωής (βλέπε Ενότητα 3 και Ενότητα 8.2. )

4ο Βήμα: Στην αρχή θα αφαιρεθούν οι επιπλέον καρέκλες, οπότε δεν θα υπάρχει
κάποια εμφανής συνέπεια που να επηρεάζει την ομάδα. Στη συνέχεια, οι θέσεις θα
καταλαμβάνονται από τους παίκτες που αναφέρουν τις καλύτερες συμπεριφορές.
Αυτό θα τους δώσει μια ιδέα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν ορισμένα μικρά
νησιωτικά κράτη, τα οποία δεν έχουν καμία ιστορική ευθύνη για τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, αν και επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

5ο Βήμα: Κάθε ερώτηση θα ενεργοποιήσει περαιτέρω συζήτηση σχετικά με θέματα
μετανάστευσης.

Εργαστήριο

στις επιπτώσεις): μία ουδέτερη/θετική, μία αρκετά αρνητική και μία εξαιρετικά αρνητική
(μερικές ερωτήσεις επιτρέπουν μόνο τις ουδέτερες/θετικές και τις εξαιρετικά αρνητικές
απαντήσεις).
Κάθε συμμετέχων θα απαντήσει σηκώνοντας το χέρι του/της και η κυρίαρχη απάντηση
στο σύνολο της ομάδας θα καθορίσει πόσες καρέκλες θα πρέπει να αφαιρεθούν σύμφωνα
με τα ακόλουθα κριτήρια:
• εάν η πλειοψηφία επιλέξει την ουδέτερη/θετική απάντηση, δεν θα αφαιρεθεί καμία
καρέκλα
• εάν η επικρατούσα απάντηση είναι η αρκετά αρνητική, μόνο μία καρέκλα θα αφαιρεθεί
• για μια εξαιρετικά αρνητική απάντηση αφαιρούνται δύο καρέκλες
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Ακολουθούν μερικά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της δραστηριότητας:
• οι παίκτες που έχασαν τις θέσεις τους μπορεί να ρωτήσουν που να πάνε... συνεπώς,
μπορεί να προκύψει μια συζήτηση περί αναγκαστικής μετανάστευσης, μπορεί να
αναλάβουν δράση και να υιοθετήσουν λύσεις, όπως το να κάτσουν στο πάτωμα...
• τροφοδοτώντας έτσι τη συζήτηση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στους
καταυλισμούς των προσφύγων ή μπορεί να κάτσουν πάνω στα πόδια κάποιου...
ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη που βλέπει τους
μετανάστες ως «εισβολείς».

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SAME World

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Η δραστηριότητα προκαλεί τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τον δικό τους
τρόπο ζωής και την ευθύνη μας ως πολίτες απέναντι στους ανθρώπους που επηρεάζονται
από την κλιματική αλλαγή και άλλες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Το
ερωτηματολόγιο τους επιτρέπει να συζητήσουν τους τρόπους ζωής και τις αλλαγές που
μπορούν να γίνουν με σκοπό την προώθηση της αειφορίας.

Εργαστήριο

Μέσω της αφαίρεσης καρεκλών οι μαθητές μπορούν να αισθανθούν ότι είναι ευάλωτοι
και να οδηγηθούν σε προτάσεις διαφορετικών λύσεων. Εάν μείνουν όρθιοι, μπορεί να
ρωτήσουν πού μπορούν να πάνε (όταν δεν έχει κανείς τον δικό του χώρο διαβίωσης,
αναγκάζεται να μεταναστεύσει). Κάποιος μπορεί να καθίσει στο πάτωμα (μια πολύ άβολη
κατάσταση, όπως και η μετάβαση σε έναν καταυλισμό προσφύγων). Κάποιος μπορεί να
καθίσει στα πόδια κάποιου άλλου (παρόμοια με την πράξη της μετανάστευσης σε μια άλλη
χώρα, όπου μπορεί κάποιος να «ενοχλεί» τους ντόπιους) κ.λπ. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει
να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυναμική για να ενθαρρύνει τη συζήτηση, ενισχύοντας τον
αναστοχασμό και την επακόλουθη ανάπτυξη ενός ευρύτερου πνεύματος αλληλεγγύης και
την υιοθέτηση θετικών πρακτικών σε καθημερινές συμπεριφορές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ποια μέσα μεταφοράς χρησιμοποιείς για να πας στο σχολείο;
α) Τα πόδια ή το ποδήλατο (- 0 καρέκλες)
β) Τα μέσα μαζικής μεταφοράς - λεωφορείο/τρένο (-1 καρέκλα)
γ) Το αυτοκίνητο (-2 καρέκλες)
Συνήθως πίνεις...
α) Εμφιαλωμένο νερό και μετά πετάω το μπουκάλι οπουδήποτε (- 2 καρέκλες)
β) Εμφιαλωμένο νερό και στη συνέχεια ανακυκλώνω το μπουκάλι (- 1 καρέκλα)
γ) Νερό της βρύσης (- 0 καρέκλες)
Όταν κάνεις ντους ...
α) Προτιμώ να χαλαρώσω στο «υδρομασάζ» (- 2 καρέκλες)
β) Κάνω τουλάχιστον ένα ντους την ημέρα και αφήνω το νερό να τρέξει όσο μου αρέσει!
(- 1 καρέκλα)
γ) Κάνω ένα ντους την ημέρα (το πολύ), κλείνοντας τη βρύση όσο συχνότερα μπορώ για
να μην σπαταλάω το νερό (- 0 καρέκλες)

Στο σπίτι και στο σχολείο...
α) Τα φώτα είναι πάντα αναμμένα, ακόμα και όταν φεύγω από την αίθουσα/δωμάτιο (- 2
καρέκλες)
β) Προσπαθώ πάντα να θυμάμαι να σβήνω το φως όταν βγαίνω από μια αίθουσα/δωμάτιο,
αλλά μερικές φορές το ξεχνάω (- 1 καρέκλα)
γ) Πάντα σβήνω τα φώτα όταν φεύγω από μια αίθουσα/ δωμάτιο και χρησιμοποιώ
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (- 0 καρέκλες)

Εργαστήριο

Τρως κρέας...
α) Σχεδόν καθημερινά (- 2 καρέκλες)
β) Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα (- 1 καρέκλα)
γ) Ποτέ! Είμαι χορτοφάγος/vegan (- 0 καρέκλες)

Τον χειμώνα στο σπίτι και στο σχολείο...
α) είναι τόσο ζεστά, που κυκλοφορώ μόνο με το φανελάκι! (- 2 καρέκλες)
β) Το διαμέρισμα ή η αίθουσά μου έχει κεντρική θέρμανση και έτσι δεν μπορώ να ρυθμίσω
τη θερμοκρασία (- 1 καρέκλα)
γ) Ρυθμίζω τη θερμοκρασία: κατά τη διάρκεια της ημέρας η θέρμανση δεν ξεπερνά ποτέ
τους 20°C και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν δεν είναι κανείς στο σπίτι/σχολείο
σβήνω τη θέρμανση (- 0 καρέκλες).
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Το καλοκαίρι στο σπίτι και στο σχολείο...
α) Κάνει πολύ ζέστη! Για αυτό έχω κλιματιστικό σε κάθε δωμάτιο (- 2 καρέκλες)
β) Έχω ένα κλιματιστικό και το χρησιμοποιώ όταν η ζέστη γίνεται αφόρητη (- 1 καρέκλα)
γ) Δεν έχω κλιματιστικό (- 0 καρέκλες)

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εσύ και η οικογένειά σου καταναλώνετε...
α) Κυρίως φρούτα και λαχανικά που έχουμε αγοράσει από το σούπερ μάρκετ, χωρίς να
δίνουμε σημασία αν είναι φρέσκα προϊόντα της εποχής ή όχι (- 2 καρέκλες)
β) Φρούτα και λαχανικά της εποχής (- 1 καρέκλα)
γ) Φρούτα και λαχανικά που συλλέγουμε από τον κήπο μας ή, εν πάση περιπτώσει, που
παράγονται τοπικά (καρέκλες)
Καταναλώνεις βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα δικαίου εμπορίου;
α) Ποτέ δεν τα αγοράζω, βασικά δεν ξέρω καν να τα αναγνωρίσω! (- 2 καρέκλα)
β) Μερικές φορές (- 1 καρέκλα)
γ) Χρησιμοποιώ σχεδόν αποκλειστικά τέτοια προϊόντα (- 0 καρέκλες)

Εργαστήριο

Ποια είναι η τάξη ενεργειακής απόδοσης των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
σου (ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο, στεγνωτήριο);
α) Δεν ξέρω, αλλά έχουμε αυτές τις συσκευές πάνω από 10 χρόνια (- 2 καρέκλες)
β) Κάτω από την τάξη ενεργειακής απόδοσης Α (- 1 καρέκλα)
γ) Τάξης ενεργειακής απόδοσης Α ή Α+ (- 0 καρέκλες)
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Κλιματικό πρωινό

14+

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τυπολογία της δραστηριότητας: Εργαστήριο
Θέμα: κλιματική αλλαγή, αειφορία, τρόφιμα
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 180 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: γεωγραφία, βιολογία, περιβαλλοντική αγωγή,
αγγλικά
Σχεδιασμός δραστηριότητας: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα επίκαιρο θέμα, που επηρεάζει τις ζωές μας και το μέλλον
του πλανήτη μας. Παρόλα αυτά στην Ευρώπη έχουμε την τάση να το παραμελούμε. Η
κλιματική αλλαγή και η παραγωγή τροφίμων είναι ζητήματα αλληλένδετα: η γεωργία, η
παραγωγή τροφίμων, η μεταφορά τροφίμων και τα απόβλητα που δημιουργούνται από
την κατανάλωση έχουν όλα τους επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή (εκπομπές CO2,
χρήση νερού, χρήση φυτοφαρμάκων, ρύπανση, αποψίλωση των δασών κ.λπ.), ενώ οι
αλλαγές του κλίματος επηρεάζουν επίσης την παραγωγή τροφίμων (ξηρασίες,
πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την ασφάλεια των καλλιεργειών
κ.λπ.). Η επιρροή εντοπίζεται σε διάφορα επίπεδα, τόσο διαρθρωτικά όσο και επιμέρους.
Ως καταναλωτές τροφίμων, έχουμε πάντα επιλογές σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο
κλίμα - αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν ψωνίζουμε και καταναλώνουμε.
Εξετάζοντας τις επιπτώσεις της διατροφής μας στην κλιματική αλλαγή, μπορούμε να
λάβουμε υπόψη 6 παράγοντες: τα μέσα παραγωγής (οικολογικά ή παραδοσιακά), την
εποχικότητα, τη συσκευασία, την κατανάλωση κρέατος (κρέας, χορτοφάγος, vegan
κ.λπ.), την επεξεργασία (ακατέργαστα, επεξεργασμένα και σε ποιο βαθμό) και την
απόσταση (αν τα τρόφιμα έρχονται από μακριά/κοντά).

Εργαστήριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 7
Μεταβείτε στην Ενότητα 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το φαγητό είναι κάτι καθημερινό. Σε όλους μας αρέσει να τρώμε και να γευόμαστε καλό
φαγητό. Τι μπορούμε να μάθουμε για τη δικαιοσύνη και την αειφορία μέσα από ένα
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πρωινό; Όταν τρώμε, μπορούμε να εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων: από
πού προέρχονται, ποιες είναι οι επιπτώσεις της κατανάλωσης ή της παραγωγής τους και
πώς αυτές συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Μετά το πρωινό ακολουθούν ασκήσεις σε
μικρές ομάδες για να διερευνήσουμε τους παράγοντες αυτούς σε βάθος.

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 0

Κάντε τα ψώνια για το πρωινό (δείτε τη λίστα με ψώνια στο Παράρτημα 1)
Ετοιμάστε τα τραπέζια με τα τρόφιμα.
Τοποθετήστε έναν μεγάλο παγκόσμιο χάρτη στον τοίχο.

1o Βήμα - Προθέρμανση/Εισαγωγή (5’+20’)

Εργαστήριο

Ενεργοποίηση: Σηκωθείτε αν ...
Ανακοινώστε σύντομες δηλώσεις και οι μαθητές που συμφωνούν με αυτές θα πρέπει να
σηκωθούν.
Για παράδειγμα: νυστάζετε / πεινάτε / ήπιατε καφέ το πρωί / πίνετε κακάο το πρωί / πάτε
στην αγορά / ξέρετε κάποιον που πηγαίνει στην αγορά / κάνετε σκι...
Παρουσιάστε συνοπτικά το πρόγραμμα.
Βάλτε τις εικόνες στο πάτωμα (περίπου 10-15 φωτογραφίες, που συνδέονται με την
κλιματική αλλαγή. Οι εικόνες θα πρέπει να είναι εξίσου συγκλονιστικές όσο και διαφορετικές
και να αφορούν την ξηρασία, το λιώσιμο των πάγων, την κλιματική μετανάστευση κ.λπ.).
Οι μαθητές θα πρέπει να περπατήσουν γύρω από αυτές και να επιλέξουν αυτή που τους
προκαλεί τα πιο δυνατά συναισθήματα. Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση για το ποιος
επέλεξε τι και γιατί.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SAME World

Πηγή: http://www.viralnova.com/reclaimed-by-nature/

Καταιγισμός ιδεών - Τι είναι κλίμα;
Οι μαθητές διατυπώνουν ιδέες και τις σημειώνουν στον χαρτοπίνακα. Φροντίστε να
αναφέρεται η συχνότητα και να εμφανίζονται οι κλιματικές ζώνες στον χάρτη. Αναφέρετε
ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν υπάρξει τάσεις στην κλιματική αλλαγή.
Παρουσιάστε το τραπέζι του πρωινού. Μοιράστε τις κάρτες πρωινού (βλέπε Παράρτημα
2). Υπάρχουν 6 παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν:
• Τα μέσα παραγωγής (οικολογικά ή παραδοσιακά)
• Η εποχικότητα (είναι το τρόφιμο «της εποχής» στη χώρα σας αυτή την περίοδο ή όχι)
• Η συσκευασία (το προϊόν έχει πολλά υλικά συσκευασίας ή ελάχιστη/καθόλου
συσκευασία)
• Η κατανάλωση κρέατος (τρόφιμα με κρέας ή χορτοφαγικά)
• Ο βαθμός επεξεργασίας (μεγάλη επεξεργασία ή όχι/ακατέργαστο)
• Η απόσταση (έρχεται από μακριά ή κοντά)

Εργαστήριο

2ο Βήμα - Πρωινό (20’)

Κάθε τρόφιμο έχει δύο εκδοχές (οικολογική και μη οικολογική, με πολλά υλικά
συσκευασίας - ελάχιστα υλικά συσκευασίας κ.λπ.). Όλοι μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν και
να επισκεφθούν το τραπέζι όσες φορές θέλουν για να σερβιριστούν.
Οι μαθητές βάζουν στο πιάτο τους, κάθονται να φάνε και συμπληρώνουν τις κάρτες
πρωινού (σημειώνουν ό,τι έχουν επιλέξει).

3ο Βήμα - Σταθμοί (75’)

Οι μαθητές δουλεύουν στους σταθμούς εκ περιτροπής, σε μικρές ομάδες (ιδανικά των

280

δραστηριοΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
5 ατόμων). 15’ σε κάθε σταθμό (Βλέπε την περιγραφή των σταθμών στο Παράρτημα 3).
Επιλογές:
Μπορείτε να παραλείψετε έναν ή δύο σταθμούς, εάν έχετε λιγότερους μαθητές ή λιγότερο
χρόνο. Οι ομάδες μπορούν επίσης να επιλέξουν την άσκηση που θέλουν να δουλέψουν.
Έχουν 30’ (αν θέλουμε μπορούμε να αυξήσουμε τον χρόνο) και θα πρέπει να επιλέξουν τις
ασκήσεις αναλόγως.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SAME World

4ο Βήμα - Παρουσίαση / Συμπεράσματα / προαιρετικές δραστηριότητες (60’)
Μπορείτε να κάνετε όλες ή μόνο μία από τις δραστηριότητες αυτές:
1. Οι ομάδες φτιάχνουν ένα κολάζ με βάση τις διαπιστώσεις που έκαναν/όσα έχουν μάθει/
όσα βρήκαν ενδιαφέροντα και το παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες.
2. Παρέχουμε πληροφορίες και συνοψίζουμε τους 6 παράγοντες που καλύψαμε (prezi).
Τι είναι η κλιματική αλλαγή, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνέπειες, ορισμένα γεγονότα και στοιχεία, χάρτες για τις εκπομπές CO2, απόβλητα,
πείνα, φτώχεια κ.λπ. Τι πρέπει να γίνει σε διαρθρωτικό (COP21-21η Διάσκεψη ΟΗΕ) και
προσωπικό επίπεδο.
3. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς κατά της κλιματικής αλλαγής;
Επιλογές για την άσκηση συζήτησης (γραμμή απόψεων, γυάλα):
Η οικονομική ανάπτυξη θα βάλει τέλος στη φτώχεια και την πείνα: αυτό είναι πιο σημαντικό
από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Είμαστε πάρα πολύ μικροί για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή δεν συμβαίνει εδώ.

Αυτή η έκδοση αποτελεί προσαρμογή της αρχικής ιδέας του Kontaktstelle für Umwelt und
Entwicklung (ΚΑΤΕ), Βερολίνο. Βλέπε www.kate-berlin.de

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Εργαστήριο

Στο τέλος μπορούμε να κλείσουμε με αυτό το βίντεο: Climate change in rap (Η κλιματική
αλλαγή σε ραπ)

Σε όλους αρέσει να τρώνε, να γεύονται καλό φαγητό. Έχουμε τα χαρακτηριστικά και τα
αγαπημένα μας τρόφιμα. Το κοινό πρωινό είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία και ένα καλό
παιδαγωγικό εργαλείο. Το εργαστήριο είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα που προσφέρει
τη δυνατότητα εμβάθυνσης στο θέμα και συζήτησης για τις κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές πτυχές/επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει μια σειρά
από εργασίες σε μικρές ομάδες, με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων (βίντεο, κείμενο,
χάρτης, παιχνίδι ρόλων κ.λπ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Λίστα αγορών (20 άτομα)
• 1 κιλό βιολογικό ψωμί
• 1 κιλό ψωμί
• 1 βιολογική μαρμελάδα
• 1 μαρμελάδα
• 3-4 μήλα
• 1 κιλό φράουλες/κεράσια (ή άλλα φρούτα εποχής)
• 1 κιλό σταφύλια (ή άλλα μη εποχιακά φρούτα)
• 1 κιλό ντομάτες
• 2 συσκευασίες σαλάτας
• 2 λίτρα χυμός μήλου (βιολογικός)
• 2 λίτρα χυμός πορτοκάλι
• 2 πακέτα τυρί (με ατομικές πλαστικές συσκευασίες)
• 400 γραμ. τυρί (από το κατάστημα τυριών)
• 2 συσκευασίες εμφιαλωμένο νερό
• 2 μπουκάλια με νερό βρύσης
• 2 λίτρα γάλα (ένα βιολογικό)
• 1 συσκευασία σκόνη κακάο (στιγμιαίο)
• 1,5 κιλό ζαμπόν ή άλλο επεξεργασμένο κρέας
• 1 πατέ λαχανικών (μελιτζάνα ή πιπεριά ή άλλο)
• 1 βούτυρο
• 1 μαργαρίνη
• 10 μπανάνες (4-5 για τον σταθμό της μπανάνας)
• 1 κέτσαπ
• 3 μπάρες σοκολάτας (διαφόρων τύπων και παραγωγών, και δίκαιου εμπορίου, εάν είναι
δυνατόν)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SAME World

Εργαστήριο

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΨΩΝΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Κάρτες Πρωινού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
πολλά μέρη συσκευασίας/πλαστικό

λίγα μέρη συσκευασίας/μπουκάλι

χυμός

χυμός

τυριά

τυριά

μεταλλικό νερό

νερό βρύσης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ακατέργαστο/
όχι ιδιαίτερα επεξεργασμένο υψηλής επεξεργασίας
ζαμπόν πατέ λαχανικών

βιολογικό συμβατικό
μαρμελάδα  μαρμελάδα
ψωμί ψωμί

________________ _________________

γάλα γάλα

Εργαστήριο

ντομάτα κέτσαπ

ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ζωικό
ζαμπόν
βούτυρο

φυτικό
πατέ λαχανικών
μαργαρίνη

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
τοπικό εισαγόμενο
φρούτο φρούτο
σοκολάτα σοκολάτα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

SAME World
εποχής
λαχανικό 
φρούτο
_________

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
εκτός εποχής
λαχανικό
φρούτο
_________

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Εργαστήριο

Στο τραπέζι του πρωινού μπορείτε να
βρείτε διάφορα τρόφιμα και ροφήματα Σημειώστε ποία φαγητά και ροφήματα έχετε
που έχουν επιλεχθεί με βάση ορισμένους επιλέξει!
παράγοντες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Σταθμοί

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σταθμός 1. (θέμα: απόβλητα)
Απόβλητα

Σημείωση: Αυτός ο σταθμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την ομάδα, δεν
χρειάζεται μεσολαβητής.
Απαιτούμενα: έντυπο οδηγιών, συσκευασία τετραπάκ, ψαλίδι, άρθρο, φορητός υπολογιστής
με την ταινία μικρού μήκους
1. Δείτε αυτό το σύντομο κλιπ «Bird Island – Plastic vs Nature» («Νήσος των Πουλιών Πλαστικό εναντίον Φύσης»): https://www.youtube.com/watch?v=ulkY7mOkdqs
2. Τι συναισθήματα σας προκαλεί; Σημειώστε τυχόν ερωτήσεις και σχόλια, εάν προκύψουν.
3. Κόψτε την συσκευασία τετραπάκ σε μικρότερα κομμάτια. Πόσα διαφορετικά υλικά
μπορείτε να εντοπίσετε;
4. Διαβάστε το άρθρο δυνατά! Σημειώστε τις πιο σημαντικές σκέψεις που κάνετε.
5. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της
αναβαθμιστικής ανακύκλωσης;

Σταθμός 2. (θέμα: εποχικότητα, επεξεργασία)
Σημείωση: Αυτός ο σταθμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την ομάδα, δεν
χρειάζεται μεσολαβητής.
Απαιτούμενα: έντυπο οδηγιών, ημερολόγιο εποχικότητας, το κείμενο για την ντομάτα
1. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα λαχανικό που καλλιεργείται σε ψυχρό τούνελ /
θερμαινόμενο τούνελ / θερμοκήπιο / ύπαιθρο;
2. Διαβάστε το κείμενο για τις ντομάτες. Τι άλλο έρχεται στο μυαλό σας;
3. Όταν καλλιεργείται ντομάτα σε θερμοκήπια, τι παράγει τα αέρια του θερμοκηπίου;
4. Ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή, εάν θα θέλατε να αγοράσετε ντομάτες τον Ιούνιο, τον
Αύγουστο ή τον Οκτώβριο;
5. Κοιτάξτε το ημερολόγιο εποχικότητας! Σημειώστε μια συνταγή χρησιμοποιώντας μόνο
λαχανικά/φρούτα εποχής! Τι θα άλλαζε αν κάνατε το ίδιο για διάστημα 6 μηνών;

Εργαστήριο

Ντομάτα και συνταγή
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Σταθμός 3. (θέμα: σόγια και παραγωγή κρέατος, ανισότητα, υφαρπαγή γης)
Η σόγια και το κρέας στο τραπέζι μας

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σημείωση: Αυτός ο σταθμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την ομάδα, δεν
χρειάζεται μεσολαβητής.
Απαιτούμενα: έντυπο οδηγιών, φορητός υπολογιστής με την ταινία μικρού μήκους
1. Πριν να παρακολουθήσετε το βίντεο: ποια είναι η σχέση μεταξύ της σόγιας και του
κρέατος;
2. Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο: «Killing fields» («Χωράφια θανάτου»)
https://www.youtube.com/watch?v=McX2pgSFtzs
3. Τι συναισθήματα σας προκαλεί; Σημειώστε τυχόν ερωτήσεις και σχόλια, εάν προκύψουν.

Σταθμός 4. (ταξίδι των προϊόντων, ανισότητα)
Από πού προέρχεται η σοκολάτα;

Σημείωση: αυτός ο σταθμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν μεσολαβητή.
Απαιτούμενα: παγκόσμιος χάρτης, κάρτες καφέ/σοκολάτας

Εργαστήριο

1. Ποιες είναι οι 5 μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο;
2. Ποιες είναι οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες σοκολάτας; Από ποιες χώρες προέρχονται;
3. Που βρίσκονται οι χώρες αυτές στον χάρτη; (τοποθετήστε τις κάρτες σοκολάτας και
κακάο στις χώρες).
4. Τι παρατηρείτε όταν κοιτάτε τον χάρτη; Τι δείχνουν αυτές οι τοποθετήσεις;
5. Μετρήστε την απόσταση που θα διανύσει ένας κόκκος κακάο από τον παραγωγό του
στην Ακτή του Ελεφαντοστού, για να παραχθεί μια σοκολάτα στις ΗΠΑ, η οποία θα
αποσταλεί στην Ουγγαρία. Πόσα χιλιόμετρα ταξιδεύει αυτή η σοκολάτα προτού να την
αγοράσετε από το κατάστημα; Ποιες συνέπειες έχει αυτό;
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Σταθμός 5. (ανισότητα)
Το ταξίδι της μπανάνας

SAME World

Σημείωση: αυτός ο σταθμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν μεσολαβητή.
Απαιτούμενα: κάρτες ρόλων, 1 μπανάνα ανά ομάδα

Εργαστήριο

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. Υπάρχουν (τουλάχιστον) 5 παράγοντες στην αλυσίδα της μπανάνας. Ποιοι είναι αυτοί;
2. Διαλέξτε έναν! (Στις κάρτες ρόλων αναφέρονται: ο εργάτης, ο ιδιοκτήτης της φυτείας,
ο εισαγωγέας/ιδιοκτήτης της μονάδας ωρίμανσης, ο μεταφορέας, ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος)
3. Μια μπανάνα κοστίζει 50 λεπτά ανά τεμάχιο. Πόσο θα πρέπει να λάβετε εσείς για την
εργασία σας; Συλλέξτε επιχειρήματα. (Εάν τα προσθέσουμε, θα είναι πολύ περισσότερα.
Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε με τους άλλους.)
4. Συγκρίνετέ το με την πραγματική κατάσταση. (Η μπανάνα κόβεται από τον μεσολαβητή,
σύμφωνα με τα πραγματικά χρήματα που διαθέτουν, και διανέμεται.)
5. Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση;
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 9+

SAME World

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ
5.1. Τι είναι το κλίμα;

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ερώτηση 7: Είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου σημαντικό για το κλίμα της Γης;
Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις.
 Δεν είναι σημαντικό για το κλίμα της Γης
 Είναι επιβλαβές για το κλίμα της Γης
 Είναι σημαντικό για το κλίμα της Γης
5.2. Τι ρυθμίζει το CO2 στην ατμόσφαιρα;
Ερώτηση 8: Πώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου με φυσικό τρόπο;
Νομίζω ότι
είναι σωστό

Νομίζω ότι
είναι λάθος

Όταν οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά αναπνέουν
Όταν τα φυτά (π.χ. ξύλο) καίγονται
Όταν τα κύματα της θάλασσας μετακινούν πέτρες
Όταν εκρήγνυνται ηφαίστεια
Όταν η οργανική ύλη αποσυντίθεται υπό την
παρουσία οξυγόνου

5.5. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο κλίμα και τον καιρό.
Ερώτηση 9: Επιλέξτε ποια πρόταση αποτελεί ορισμό για το κλίμα και ποια για τον καιρό.
Είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε έναν δεδομένο χώρο και χρόνο. Βασίζεται σε μια
παρατήρηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 Κλίμα
 Καιρός

Φόρμα Αξιολόγησης

Όταν λιώνουν οι παγετώνες

288

δραστηριοΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Είναι η μέση κατάσταση θερμοκρασίας ή βροχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βασίζεται
σε πολλές παρατηρήσεις πολλών ετών.
 Κλίμα
 Καιρός

SAME World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
6.1. Αλλάζει το κλίμα; Σημάδια κλιματικής αλλαγής.
Ερώτηση 10: Διαβάστε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της Γης αυξάνεται
Η στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί
Οι ωκεανοί έχουν γίνει πιο ζεστοί
Η ταχύτητα που λιώνουν οι παγετώνες έχει αυξηθεί

Τι δείχνουν αυτά τα χαρακτηριστικά; ………………………………
6.3. Πού οφείλεται η Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ): οι διάφορες αιτίες της ΚΑ και γιατί είμαστε σίγουροι
ότι η κύρια αιτία αύξησης της θερμοκρασίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι η ανθρώπινη
δραστηριότητα.
Ερώτηση 11: Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω αυξάνουν τα
αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα;
Η κοπή των δέντρων
Η κατασκευή κατοικιών
Η δεντροφύτευση
Η οδήγηση αυτοκινήτου
Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα
Η διδασκαλία μαθητών
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια
Η ποδηλασία
Το να παίζουμε ποδόσφαιρο

Φόρμα Αξιολόγησης
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
Ερώτηση 12: Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι εκπομπές ενός από τα αέρια του
θερμοκηπίου (CO2).

SAME World

Κοιτάξτε το διάγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πηγή: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

Πόση ήταν η εκπομπή CO2 κατά το έτος 1942; Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
 5.000 τεραγραμμάρια
 5.000 χιλιόγραμμα
 5.000 τόνοι

Κατά πόσες φορές έχουν αυξηθεί οι εκπομπές CO2 στη διάρκεια των 100 χρόνων από το
1900;
 10 φορές
 5 φορές
 2 φορές

Φόρμα Αξιολόγησης

Πόση ήταν η εκπομπή CO2 κατά το έτος 2000; Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
 25.000 τόνοι
 250.000 τόνοι
 25.000 τεραγραμμάρια
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Ερώτηση 13: Ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής; Σημειώστε τις λανθασμένες
απαντήσεις.

SAME World

Περισσότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις
Έλλειψη τροφίμων
Μεγάλες περίοδοι ξηρασίας
Μακρύτερες καλοκαιρινές διακοπές
Έλλειψη πόσιμου νερού
Αύξηση ασθενειών

Ερώτηση 14: Οι συνέπειες της
στην
ερώτηση
13
επηρεάζουν






κλιματικής αλλαγής
περισσότερο
τους

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ








που αναφέρονται
ανθρώπους
στην:

Ασία
Λατινική Αμερική
Ευρώπη
Βόρεια Αμερική
Αφρική

Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΩΡΑ!
8.2. Καθημερινές ατομικές επιλογές μετριασμού.

• Χρησιμοποιώ συχνά ποδήλατο ή περπατάω
• Προτιμώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν μπορώ να μετακινηθώ με τα πόδια ή να
χρησιμοποιήσω ποδήλατο
• Διατηρούμε το οικογενειακό μας αυτοκίνητο σε καλή τεχνική κατάσταση ώστε να
λειτουργεί αποτελεσματικά
• Αγοράζω τοπικά προϊόντα, εάν αυτό είναι δυνατόν, διότι η μεταφορά των εμπορευμάτων
αεροπορικώς, με φορτηγά κ.λπ. απαιτεί ενέργεια και οδηγεί σε εκπομπές
• Ανοίγω τα παράθυρα για καθαρό αέρα, αντί να χρησιμοποιώ σύστημα εξαερισμού
• Συστήνω στους γονείς μου να αγοράσουν συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, αντί των
συμβατικών λαμπτήρων
• Σβήνω τα φώτα και τις ηλεκτρονικές συσκευές όταν δεν τα χρειάζομαι
• Κλείνω το νερό κατά το βούρτσισμα των δοντιών μου
• Φροντίζω τα πράγματά μου και, αν είναι απαραίτητο, προσπαθώ να τα επισκευάζω
• Δεν σπαταλώ τρόφιμα, διότι στην ΕΕ πετιούνται ετησίως περίπου 89 εκατομμύρια τόνοι
τροφίμων

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 15: Τι μπορείτε να κάνετε για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής; Επιλέξτε από τη λίστα των δραστηριοτήτων αυτές που μπορείτε να κάνετε τώρα.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 11+

SAME World

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ερώτηση 8: Σημειώστε τη σωστή απάντηση:
Χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, νερό):
 η επιφάνεια της Γης θα ήταν 330oC ψυχρότερη κατά μέσο όρο
 η επιφάνεια της Γης θα ήταν 330oC θερμότερη κατά μέσο όρο
 η επιφάνεια της Γης θα ήταν 130oC ψυχρότερη κατά μέσο όρο
Ερώτηση 9: Αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους εισέρχεται στην ατμόσφαιρα το
διοξείδιο του άνθρακα
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
Ερώτηση 10: Εξηγήστε τον όρο «κλιματική αλλαγή» χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες
λέξεις: θερμοκρασία, θερμότερος(-η), λιώσιμο, αύξηση, Γη
Ερώτηση 11: Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τους χειμώνες στη βόρεια Ευρώπη;
ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Ερώτηση 13: Αναφέρετε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο νερό.

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 12: Κατά πόσους βαθμούς αυξήθηκε η μέση παγκόσμια θερμοκρασία από τα
προβιομηχανικά επίπεδα; Κατά πόσους βαθμούς αναμένεται να αυξηθεί η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία τις επόμενες δεκαετίες, εάν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα για τη μείωση των
εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου; Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση;
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΩΡΑ!

SAME World

____________________

Ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της
ανθρώπινης κατανάλωσης φυσικών πόρων σε σχέση με
την ικανότητα του πλανήτη να τους αποκαταστήσει.

____________________

Μια μέτρηση της χρήσης γλυκού νερού από την
ανθρωπότητα σε όγκο νερού που καταναλώνεται ή/και
ρυπαίνεται,

____________________

Το συνολικό ποσό αερίων του θερμοκηπίου που
παράγονται άμεσα και έμμεσα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ερώτηση 14: Βρείτε τους ορισμούς:

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 15: Αναφέρετε τρεις καλές ημερήσιες πρακτικές για τη μείωση των επιπτώσεών
σας στην κλιματικοί αλλαγή.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 14+

SAME World

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ερώτηση 8: Το σύγχρονο σύστημα κλιματικής ταξινόμησης καθορίζει 5 είδη κλίματος με
αρκετές υποκατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Συνδέστε τα χαρακτηριστικά
με το αντίστοιχο είδος κλίματος.

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Ζεστό και αποπνικτικό, όλο τον χρόνο.
Παραδείγματα: η Σιγκαπούρη, η Κεντρική Αμερική.
Υγρό και ξηρό, με ως επί το πλείστον ζεστές
θερμοκρασίες.
Παραδείγματα: τμήματα της Κεντρικής και Νότιας
Αμερικής, η βόρεια Αυστραλία

ΠΟΛΙΚΟ

Ζεστά έως πολύ ζεστά καλοκαίρια και ήπιοι ή
κρύοι χειμώνες, με πολύ μικρή νέφωση και σπάνιες
βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
Παραδείγματα: το μεγαλύτερο τμήμα στο εσωτερικό
της Αυστραλίας, η κεντρική Ασία

Θερμά έως ζεστά καλοκαίρια και κρύοι χειμώνες. Οι
βροχοπτώσεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες
κατά τη διάρκεια του έτους.
Παραδείγματα: τμήμα της Κίνας, το μεγαλύτερο
μέρος της Φλόριντα

ΗΠΙΟ

Φόρμα Αξιολόγησης

Θερμά έως ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, ήπιοι
και βροχεροί χειμώνες. Οι βροχοπτώσεις είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένες
κατά τη διάρκεια του έτους.
Παραδείγματα: το Σαν Φρανσίσκο, μεγάλο μέρος
της Ιταλίας, η Μαδρίτη (Ισπανία)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

SAME World
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τα καλοκαίρια είναι ζεστά, οι χειμώνες είναι δροσεροί
με μέτριες βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.
Παραδείγματα: η Αγγλία, η Νέα Ζηλανδία
Ήπια έως θερμά καλοκαίρια και κρύοι χειμώνες, οι
βροχοπτώσεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες
κατά τη διάρκεια του έτους. Όσο βαθύτερα στην
ενδοχώρα κινείστε τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά
μεταξύ των θερμοκρασιών της θερμότερης και
ψυχρότερης εποχής του έτους.
Παραδείγματα: η Νέα Υόρκη, τμήματα της Κίνας

Δροσερά καλοκαίρια και μεγάλης διάρκειας χειμώνες,
με έντονο κρύο. Οι περισσότερες βροχοπτώσεις
γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το χιόνι
εμφανίζεται νωρίς το φθινόπωρο και διαρκεί έως το
επόμενο καλοκαίρι.
Παραδείγματα: το μεγαλύτερο τμήμα του Καναδά,
η Σιβηρία

ΤΡΟΠΙΚΟ

Φόρμα Αξιολόγησης

Δροσερά καλοκαίρια και μεγάλης διάρκειας χειμώνες,
με έντονο κρύο. Οι περισσότερες βροχοπτώσεις
γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το χιόνι
εμφανίζεται νωρίς το
φθινόπωρο και διαρκεί έως το επόμενο καλοκαίρι.
Παραδείγματα: το μεγαλύτερο τμήμα του Καναδά,
η Σιβηρία
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

SAME World

Οι χειμώνες είναι μακριοί και σκοτεινοί, με εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες. Οι βροχοπτώσεις είναι
σπάνιες.
Παραδείγματα: η Γροιλανδία και το μεγαλύτερο
τμήμα της Ανταρκτικής

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ξηρό, με σύντομα, δροσερά καλοκαίρια και χειμώνες
με έντονο κρύο. Μόνιμα παγωμένο έδαφος.
Παραδείγματα: τμήματα της Ρωσίας και του Καναδά

ΞΗΡΟ

Η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται όσο μεγαλώνει
το ύψος, έτσι, κάθε υψομετρικό εύρος έχει ελαφρώς
διαφορετικά χαρακτηριστικά κλίματος.
Παραδείγματα: τμήματα του Μεξικού, ο Καναδάς
και οι ΗΠΑ.

Ερώτηση 9: Οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος; διορθώστε τα λάθη.
• Χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμοί) η
επιφάνεια της Γης θα ήταν 33oC ψυχρότερη κατά μέσο όρο.
• Το διοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στην ατμόσφαιρα μόνο από δύο πηγές: την
αναπνοή και τις ηφαιστειακές εκρήξεις.
• Τα οικοσυστήματα, το κλίμα και οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι στενά συνδεδεμένα
μεταξύ τους.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ

Ερώτηση 11: Είναι η κλιματική αλλαγή αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας;
Αναφέρετε τρία παραδείγματα για να το αποδείξετε.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
Ερώτηση 12: γιατί οι φτωχότερες χώρες υποφέρουν περισσότερο από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής;

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 10: Είναι δυνατή μια νέα εποχή παγετώνων; γιατί πιστεύετε κάτι τέτοιο;
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Ερώτηση 13: Συμπληρώστε τον πίνακα. Βρείτε αιτίες και λύσεις για τις ακόλουθες
καταστάσεις:
Προβληματική κατάσταση

SAMEΛόγοι
World

Πιθανή(-ες) λύση(-εις)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μαζική διάδοση παράσιτων στις
καλλιέργειες
Η εξάρτηση από το σύστημα
βιομηχανικής γεωργίας
Γεωργικές δυσκολίες σε
αγροτικές περιοχές

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΩΡΑ!
Ερώτηση 15: Ολοκληρώστε το σχέδιο και εξηγήστε εν συντομία την έννοια κάθε δείκτη.
Τρεις βασικοί δείκτες για την αξιολόγηση της πίεσης που ασκεί ένας πληθυσμός στον
πλανήτη

ΔΕΙΚΤΗΣ 2
ΟΝΟΜΑ:
ΣΗΜΑΣΙΑ:
ΔΕΙΚΤΗΣ 3
ΟΝΟΜΑ:
ΣΗΜΑΣΙΑ:

Φόρμα Αξιολόγησης

ΔΕΙΚΤΗΣ 1
ΟΝΟΜΑ:
ΣΗΜΑΣΙΑ:
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Ερώτηση 16: Συμπληρώστε τον πίνακα. Αναφερετε διάφορες καλές ημερήσιες πρακτικές
για τη μείωση των επιπτώσεων σας στην κλιματική αλλαγή σχετικά με τους παρακάτω
τομείς:

SAME World

Ημερήσιες καλές πρακτικές

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Φόρμα Αξιολόγησης

Κείμενο αξιολόγησης: Aija Kosk, Λέκτορας Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Οικονομίας
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Εργαστήριο
Δημιουργικότητα

Φυσικές Eπιστήμες

Μαθηματικά

Γραπτή Έκφραση

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η εποχή της Μετανάστευσης

SAME World

Η σημερινή εποχή είναι γνωστή ως «η εποχή
της μετανάστευσης», καθώς η ανθρώπινη
κινητικότητα αποτελεί ένα από τα πιο
εμβληματικά σύγχρονα φαινόμενα. Χάρη στις
νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και τα σύγχρονα
μέσα μεταφοράς, οι χώρες και τα όρια είναι
λιγότερο συγκεκριμένα και πιο «κοντά»
ενώ η μετακίνηση σε μεγάλες αποστάσεις
ευκολότερη. Οι άνθρωποι αναζητούν νέες
ευκαιρίες, καθώς επίσης και τρόπους να
ξεφύγουν από χώρες οι οποίες κάποτε ήταν
άγνωστες σε μερικά μέρη του κόσμου. Εκτός
από τα δισεκατομμύρια των τουριστών, των
επιχειρηματιών, των επαγγελματιών και των
ακαδημαϊκών, υπάρχουν επίσης περισσότεροι
από 200 εκατομμύρια μετανάστες σε κίνηση,
με ποικίλους βαθμούς τόσο ως προς τα

μέσα που διαθέτουν όσο και την προθυμία
να μετακινηθούν. Ανακαλύψτε περισσότερα
σχετικά με τους μετανάστες και τους λόγους
πίσω από την κινητικότητά τους στην
Ενότητα 9.5. Για περισσότερες πληροφορίες
περί στατιστικών της μετανάστευσης δείτε τα
ακόλουθα ενημερωτικά δελτία του ΟΗΕ.
Ωστόσο,
η
παγκόσμια
κινητικότητα
περιορίζεται ιδιαίτερα από τις ανισότητες
και η ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι ίδια
για όλους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους
μετανάστες από τις νότιες περιοχές του
κόσμου (για μία γεωγραφική προσέγγιση σε
βάθος δείτε την Ενότητα 9.2). Παραδείγματος
χάριν, έπειτα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο οι Ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν την

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Εικ. 9.1.1 Από πού καταγόμαστε, ΔΟΜ, 2010 (πηγή:https://www.iom.int/world-migration)
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Είναι σαφές ότι η μετανάστευση από τις χώρες
του Νότου προς την Ευρώπη και τις βόρειες
χώρες φαίνεται να αυξάνεται. Ο παρακάτω
διαδραστικός χάρτης, που δημιουργήθηκε
από τον ΔΟΜ (Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης), παρουσιάζει τη σύγχρονη
μεταναστευτική ροή και τις διαφορές μεταξύ
των χωρών και των περιοχών του κόσμου:
(https://w.iom.int/world-migration).

SAME World

Είναι όμως η μετανάστευση ένα κύμα
που πρέπει να ανακοπεί; Αποτελεί απειλή;
Ανακαλύψτε περισσότερα στην Ενότητα
12.2.
Καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια της
ιστορίας η κινητικότητα υπήρξε ανέκαθεν
ένα ανθρώπινο προνόμιο. Ιστορικά, η
μετανάστευση έλαβε χώρα σε μια τεράστια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

εισροή εργατικού δυναμικού για την εθνική
ανασυγκρότηση, αν και οι ίδιες τυπικά ήταν
χώρες μεταναστών για κάποιο χρονικό
διάστημα. Ωστόσο, από την πρώτη κρίση
της δεκαετίας του ‘70 οι χώρες αυτές άρχισαν
να κλείνουν τα σύνορά τους, σε σημείο
που σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο να
μεταναστεύσει κανείς στην Ευρώπη (και
άλλες βόρειες χώρες) λόγω των αυστηρών
πολιτικών ασφαλείας και μόνο τα μέλη της
οικογένειας των υφιστάμενων πολιτών και
συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες
είναι ευπρόσδεκτοι. Επί του παρόντος, οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες θεωρείται ότι
αποτελούν μία αυξανόμενη απειλή. Η χρήση
των συγκλονιστικών εικόνων των ατόμων
που διασχίζουν τη Μεσόγειο σε ετοιμόρροπες
βάρκες, συμβάλλει σε αυτή την ιδέα σε μια
προσπάθεια να ανακοπεί αυτή η ροή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Εικ. 9.1.2 Κλιματική Μετανάστευση - Έκθεση των ιστοριών μετανάστευσης: οι φωνές των ανθρώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής μετανάστευσης (πηγή: http://climatemigration.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/MovingStories.pdf)
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και οργανωμένη κλίμακα, ενώ η σύγχρονη
μετανάστευση λαμβάνει τη μορφή της
μετακίνησης των ατόμων ή των μεμονωμένων
οικογενειών, ακόμα και στην περίπτωση
της μετανάστευσης ευρείας κλίμακας ή
της μετανάστευσης ενός οικογενειακού
δικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο (διαβάστε
περισσότερα σχετικά με την ιστορία στην
Ενότητα 9.4).

SAME World

Προς το παρόν υπάρχουν αυξημένοι αριθμοί
«περιβαλλοντικών μεταναστών», ατόμων που
μετακινούνται για λόγους που συνδέονται
με την κλιματική αλλαγή και τη διατάραξη
του περιβάλλοντος. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε τις Ενότητες 11.2 και
11.3. Η πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές
μετακινήσεις για το 2050 είναι υψηλότερη
από πολλούς άλλους τύπους μετανάστευσης
(διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα
10.4. Αν κοιτάξουμε τις ιστορίες αυτών των
μεταναστών, παραδείγματος χάριν εκείνες
που συγκεντρώθηκαν εδώ, η μετακίνηση που
συνδέεται με την περιβαλλοντική αλλαγή
συμβαίνει με πολύ διαφορετικό τρόπο σε
διαφορετικά μέρη του κόσμου. Οι ιστορίες
αποκαλύπτουν ότι οι αποφάσεις των ατόμων
να μετακινηθούν ή να παραμείνουν ποικίλουν
σε μεγάλο βαθμό ακόμα και ως απάντηση
στην ίδια καταστροφή στην ίδια περιοχή.
Δεν υπάρχει ο «τυπικός» περιβαλλοντικός
μετανάστης, όπως ακριβώς δεν υπάρχει και
ο «τυπικός» εξαναγκασμένος μετανάστης.
Ωστόσο, ο πρώτος φαίνεται ότι στερείται
οποιασδήποτε
διεθνούς
προστασίας
(διαβάστε περισσότερα στις Ενότητες 10.1
και 10.2).
Σήμερα, η περιβαλλοντική μετανάστευση
αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο
φαίνεται ότι αφορά πρωτίστως τα ευάλωτα
άτομα (όπως γυναίκες, δείτε την Ενότητα

Ωστόσο, μια άλλη άποψη θεωρεί τη
μετανάστευση ως μία πιθανή μορφή
προσαρμογής και μια στρατηγική που θα
μπορούσε συχνά να αποφέρει σημαντικά
οφέλη. Παραδείγματος χάριν, υπάρχει μια
σειρά από ευάλωτες περιοχές, όπως η Δυτική
Αφρική όπου η κινητικότητα (νομαδική
κτηνοτροφία, δείτε Ενότητα 9.3) αποτελεί
μια στρατηγική που διαρκεί περισσότερο από
έναν αιώνα με σκοπό την αντιμετώπιση των
μεταστροφών του κλίματος.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα ζήτημα
με αυξανόμενη σημασία που επηρεάζει
τον κόσμο μας και που μας αφορά όλους.
Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι για την
αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
αλλά επίσης και να συμβάλουμε στην
ανακατανομή της πρόσβασης σε δικαιώματα
και πόρους. Διαβάστε περισσότερα στις
Ενότητες 2.1 και 2.2.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

7.5) και τις χώρες του νοτίου ημισφαιρίου
(δείτε περισσότερα στις Ενότητες 2.1 και
2.2). Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν ώστε
το ζήτημα να θεωρείται ως ένα «πρόβλημα».
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Είναι, ωστόσο, εξίσου σημαντικό να
γνωρίζουμε
ότι
η
υιοθέτηση
μιας
προσέγγισης
κινδυνολογίας
συμβάλλει
στο να δημιουργήσει ένα ζήτημα μείζονος
σημασίας, οξύνοντας στα αντιμεταναστευτικά
συναισθήματα
καθώς
ερμηνεύει
τη
μετανάστευση ως ένα πρόβλημα (διαβάστε
περισσότερα στις Ενότητες 12.1 και 12.2),
παρά ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο των
αναπτυξιακών διεργασιών. Ανακαλύψτε
περισσότερα για τη σχέση ανάμεσα στην
μετανάστευση και την ανάπτυξη στην
Ενότητα 9.3.
Κείμενο: Chiara Lainati, Ανθρωπολόγος
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μεταναστεύσεις στη
γεωγραφία
SAME
World
Η μετακίνηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της τακτικής μας για την κατάληψη ενός
χώρου από την αρχή της ανθρωπότητας
(Εικ 9.2.1). Συνεχώς μετακινούμαστε για
την εργασία, το σχολείο, τη διασκέδαση,
ταξιδεύουμε και ανακαλύπτουμε νέα μέρη.
Θεωρούμε την ελεύθερη μετακίνηση ως
δεδομένο δικαίωμα, το οποίο ενισχύεται από
τα ολοένα και πιο γρήγορα και οικονομικά
μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, αυτή η ελεύθερη
μετακίνηση αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό
του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί συμβαίνει
αυτό;
Αν κοιτάξουμε τον χάρτη με την «Προέλευση
των Τουριστών» (Εικ 9.2.2), οι μεγεθυμένες

χώρες αντιπροσωπεύουν εκείνες στις οποίες
ζουν οι άνθρωποι με δικαίωμα στην ελεύθερη
μετακίνηση.
Η γεωγραφία μελετά τη μετανάστευση ως
ένα πολύπλοκο χωροταξικό φαινόμενο
που πρέπει να αναλυθεί σύμφωνα με
τις γεωγραφικές κλίμακες. Οι ροές που
λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα
θα πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να
γίνει κατανοητό πώς η ανταλλαγή και η
εντατικοποίηση των εικονικών και φυσικών
συνδέσεων φέρνει πιο κοντά τις αντίθετες
πλευρές του πλανήτη (παραδείγματος χάριν,
δείτε τον χάρτη Εικ. 9.2.3). Στην περίπτωση
της περιβαλλοντικής μετανάστευσης, η

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

9.2 Αναπαριστώντας τις
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Εικ. 9.2.1 Η πρώτη ανθρώπινη μετανάστευση (πηγή:http://www.yorku.ca/h scher/L04.html)
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Εικ. 9.2.2 «Προέλευση τουριστών (πηγή: http://www.worldmapper.org)

κλιματική αλλαγή συνδυάζεται πάντα
με άλλους προϋπάρχοντες παράγοντες,
δηλαδή άλλες μορφές ευπάθειας (κοινωνική,
πολιτική, οικονομική και δημογραφική)
που οδηγούν στη μετανάστευση. Μια
χρήσιμη αναλογία για να κατανοήσουμε τη
διακλιματική ανάλυση είναι να φανταστούμε
τους φακούς ζουμ μιας κάμερας: για να δούμε
μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια κάνουμε
όσο το δυνατόν περισσότερη μεγέθυνση,
για να κατανοήσουμε ολόκληρη την εικόνα
χρειάζεται να κάνουμε σμίκρυνση. Ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος να κατανοήσουμε
αυτό που κοιτάζουμε είναι να εξετάσουμε τον
συνδυασμό αυτών των δύο απόψεων.

ξεκινήσουμε να εξετάζουμε πώς οι γειτονικές
περιοχές αντιδρούν στην αναγκαστική
μετανάστευση των ατόμων εξαιτίας των
πλημμυρών. Ποιοι είναι οι πόροι τους οποίους
είναι σε θέση ή πρόθυμοι να διαθέσουν,
ώστε να βρεθεί μια κοινή λύση; Ποιους
κανονισμούς δημιουργούν για να το πράξουν
αυτό; Ενδεχομένως θα πρέπει να εξετάσουμε
και τη διεθνή και παγκόσμια κλίμακα και
τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το
φαινόμενο παγκοσμίως. Με ποιον τρόπο η
παγκόσμια εκπροσώπηση του φαινομένου
επηρεάζει το τοπικό επίπεδο; Με ποιον τρόπο
η παγκόσμια αστική κοινωνία κινητοποιείται
σε σχέση με αυτό το πρόβλημα;

Παραδείγματος χάριν, αν εξετάσουμε την
περίπτωση των πλημμυρών σε τοπική
κλίμακα, θα πρέπει να αναλύσουμε το
μέγεθος του φαινομένου σε σχέση με τον
αριθμό των κατοίκων της περιοχής (Εικ
9.2.4). Όταν στη συνέχεια μετακινηθούμε
σε μια περιφερειακή κλίμακα, θα πρέπει να

Για την καλύτερη κατανόηση των χωροταξικών
διαστάσεων των μεταναστεύσεων, οι
γεωγράφοι
δημιουργούν
πολλαπλές
αναπαραστάσεις - ικανές να αποκαλύψουν
τις διαφορετικές πλευρές του ζητήματος συνδυάζοντας διαφορετικούς παράγοντες
και σχηματίζοντας δεσμούς μεταξύ τους.
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Εικ. 9.2.3 «Ροές αναχωρήσεων και αφίξεων ανά χώρα» (πηγή: http://migrationsmap.net)
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Εικ. 9.2.4 Διαδραστικός χάρτης: «Χάρτης Κινδύνου Πλημμύρας του Μπαγκλαντές» (πηγή: http://ngm.nationalgeographic.com)
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Αυτό είναι σημαντικό, καθώς ο τρόπος με
τον οποίον αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο
της μετανάστευσης εξαρτάται πάντα από
τον τρόπο που αναπαριστάται. Οι νοητικοί
μας χάρτες και οι αναπαραστάσεις που
χρησιμοποιούμε είναι συχνά άκαμπτες
δομές, στερεότυπα (δείτε Ενότητα 12.1 που
τονίζουν τη μία πλευρά και αποκρύπτουν
την άλλη, συγκαλύπτοντας τους βαθύτερους
φόβους μας (θα μας κυριεύσουν; πώς θα
μοιραστούμε τους περιορισμένους μας
πόρους;) Οι σταθερές αναπαραστάσεις
απλοποιούν μεν τις πολυπλοκότητες της
πραγματικότητας αλλά δεν μας επιτρέπουν
να τις κατανοήσουμε. Μας οδηγούν στη
δημιουργία αόρατων και ορατών φραγμών
(ενίοτε φυσικά τείχη) που δεν καθιστούν
δυνατή τη συνάντηση και τη γνώση. Θα
πρέπει στη συνέχεια να θέσουμε τις εικόνες σε
κίνηση, πολλαπλασιάζοντας τις απόψεις και
δημιουργώντας πολλαπλές κοινές αντιλήψεις
(δείτε το άρθρο από τον Ben Doherty).

Παραδείγματος χάριν, τι θα συνέβαινε αν
θεωρούσαμε τον παγκόσμιο πληθυσμό
περισσότερο ως έναν πόρο παρά ως απειλή;

SAME World

Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα νέο όραμα
βάσει των νέων απαιτήσεων ή ερωτήσεων;

Στο χαρτογράφημα της Εικ. 9.2.5 βλέπουμε με
μία ματιά ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα
δημογραφικά δυνατά σημεία. Είναι πιθανό
να επανασχεδιαστούν οι νέες παγκόσμιες
ισορροπίες;
Αν η μετανάστευση δεν αποτελεί πλέον
πρόβλημα αλλά πόρο, τι θα συμβεί με τις
αντιλήψεις μας; Ανακαλύψτε την απάντηση
παρακολουθώντας τα παρακάτω βίντεο, που
μας δείχνουν πώς οι μετανάστες φέρνουν
πιο κοντά τις απομακρυσμένες χώρες και
δημιουργούν νέες δυνατότητες ανάπτυξης:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Tracking World Migration | The Economist
(πηγή: The Economist, Οκτ. 2009)
The Sikh Immigrants Behind ‘Italian’ Cheese

Κείμενο: Angela Alaimo, Γεωγράφος

Εικ. 9.2.5 Χαρτογράφημα παγκόσμιου πληθυσμού 2015 (Αρχική εργασία προσφορά από τον Paul Breding. Copyright 2005, ODTMaps.com,
Amherst, MA. Προσαρμογή από Reddit user TeaDranks, πηγή: http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/01/28/381971608/
india-grows-russia-shrinks-mapping-countries-by-population)
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Οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες
από κοινού με τις οικονομικές, πολιτικές και
κοινωνικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας
και αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία για την
οικοδόμηση της αίσθησης του χώρου μιας
κοινότητας. Καθορίζουν τους πόρους, τις
αξίες και τα σύνορά της, όπως εξηγείται στην
Ενότητα 10.3, οικοδομώντας έναν διαχωρισμό
μεταξύ γνωστού και αγνώστου, μεταξύ
κινδύνου και ασφάλειας. Ένας τέτοιος χώρος
αποτελεί σημαντικό μέρος της αίσθησης
του ανήκειν κάθε ανθρώπινου όντος, ακόμα
και εκείνων που ζουν σε μεγάλες πόλεις. Ο
χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητα μία μόνο
τοποθεσία.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα τυπολογίας
της αίσθησης του ανήκειν στο πλαίσιο της
ανθρώπινης κινητικότητας.
Η εμπειρία των νομαδικών πολιτισμών
(κτηνοτροφικές και κοινότητες κυνηγούσυλλέκτη) μας δείχνει ότι η ταυτότητά τους
συχνά εξαπλώνεται σε πολλές τοποθεσίες
και κράτη. Παραδείγματος χάριν, στο Σαχέλ
ή τους ξηρότοπους του Κέρατος της Αφρικής
η εποχιακή κινητικότητα και ο νομαδισμός
αποτελούν στρατηγικές που επιτρέπουν
στους ανθρώπους να αναπτύξουν στέρεες
τοπικές κοινωνίες και να επιβιώσουν σε
περιθωριακά περιβάλλοντα, οικοδομώντας
μια ισχυρή ταυτότητα. Διαβάστε περισσότερα
στην Ενότητα 11.3. Το πρόβλημα έγκειται
στον συνδυασμό της διαχείρισης των
τοπικών και εθνικών πολιτικών πόρων (δηλ.
φυσικά αποθέματα και αναδιανομή του
εισοδήματος) και της κλιματικής αλλαγής
στην περιοχή, ο οποίος θα μπορούσε να

υπονομεύσει τους βιοτικούς πόρους και τα
παραδοσιακά μεταναστευτικά πρότυπα. Σε
αυτό το τελευταίο παράδειγμα οι νομάδες
κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μετακινήσουν
τα κοπάδια τους μακριά από τα συνήθη
βοσκοτόπια τους. Δείτε περισσότερα σχετικά
με αυτό το θέμα στο βίντεο: Against All Odds
- the success of Pastoralism (πηγή: Against
All Odds - the success of Pastoralism. Έργο
REGLAP (χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ
(ECHO) - Oxfam ΗΒ και Care International και
συνεργάτης – 2011)
Η κατάσταση είναι διαφορετική για
τους σύγχρονους μετανάστες μεγάλων
αποστάσεων οι οποίοι φεύγουν με ποικίλους
βαθμούς εξαναγκασμού και προθυμίας:
οικοδομούν ταυτότητες που δεν μπορούν
να θεωρηθούν ως «ξεριζωμένες» απλά
επειδή εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. Η
μετανάστευση μπορεί να είναι μόνιμη αλλά
και περιοδική επίσης. Επιπλέον, πολλοί από
αυτούς είναι «διακρατικοί μετανάστες»,
ριζωμένοι στις νέες τους χώρες αλλά
διατηρώντας πολλούς δεσμούς με τις
πατρίδες τους. Οι μετανάστες αυτοί μπορούν
να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος
της συν-ανάπτυξης, λόγω των εμβασμάτων
που στέλνουν στις οικογένειές τους, ενώ οι
νέες δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη
διάρκεια της μεταναστευτικής εμπειρίας θα
μπορούσαν να αυξήσουν την ικανότητα των
τοπικών κοινοτήτων να αντιμετωπίσουν τις
τοπικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων
και των προβλημάτων του περιβάλλοντος.
Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με το θέμα
βλέποντας το βίντεο: How to understand

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

9.3 Η αίσθηση του ανήκειν για τους μετανάστες
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τους με έναν νέο και αναζωογονημένο τρόπο»
(Παπαδόπουλος Ρ. 2006, δείτε περισσότερα
σχετικά με το τραύμα στο γλωσσάριο).

SAME World

Μία ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι
εξαναγκασμένοι μετανάστες ή εκτοπισμένοι
άνθρωποι (για τους ορισμούς σε βάθος
δείτε Ενότητα 9.5 οι οποίοι αναγκάζονται
να διαφύγουν από την μία μέρα στην άλλη,
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής,
είτε επειδή τα σπίτια, τα χωριά ή οι πόλεις
τους έχουν εξαφανιστεί, απειλούνται με
πόλεμο ή πράξεις βίας είτε επειδή οι ίδιοι οι
μετανάστες υπήρξαν θύματα. Οι μετανάστες
αυτοί συχνά είναι μόνοι τους ή ταξιδεύουν με
ένα ή δύο μέλη της οικογένειας, ενώ οι άλλοι
συγγενείς λείπουν ή έχουν πεθάνει.
Δείτε αυτές τις ιστορίες των Ιρακινών
προσφύγων στην Αίγυπτο το 2008:
Iraqis in Egypt
Τι συμβαίνει στους ανθρώπους που
φεύγουν από την πατρίδα τους; Μολονότι οι
νομαδικές κουλτούρες είναι συνηθισμένες
στην αλλαγή τόπων, έστω και αν σήμερα
έχουν να αντιμετωπίσουν ριζικές αλλαγές
στις συνήθειές τους, οι άνθρωποι που
μετακινούνται βιώνουν κάποιο τραύμα,
εγκαταλείποντας την πατρίδα τους. Ο
αποχωρισμός από την πατρίδα κάποιου είναι
βίαιος και για μερικούς ανθρώπους μπορεί
να αφήσει ένα βαθύ συναισθηματικό σημάδι.
«Ωστόσο, το τραύμα (με την αρνητική του
σημασία) δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα
αυτών των καταστάσεων. …. Υπάρχει μια
τεράστια σειρά απαντήσεων, που ποικίλουν
από την πιο παθολογική και αδρανοποιητική
μέχρι την πιο θετική, ευπροσάρμοστη και
εμπνευσμένη. Έχοντας πλησιάσει τόσο
κοντά στον θάνατο ή έχοντας βιώσει
την αβάσταχτη αγωνία των σημαντικών
απωλειών, οι άνθρωποι συχνά αναδύονται
μεταμορφωμένοι, επανεξετάζοντας τη ζωή,
τους ίδιους τους εαυτούς τους και τις σχέσεις

Ποια είδη εμπειριών μπορούν να προκαλέσουν
τραύμα εκτός από τον αποχωρισμό από
την πατρίδα; Όλοι οι απολογισμοί της
μετανάστευσης αποκαλύπτουν τραυματικές
πτυχές.
Οι μετανάστες καλούνται να οικοδομήσουν
εκ νέου την αίσθηση του ανήκειν γύρω
από τη διπλή εμπειρία τους να είναι τόσο
«απόδημοι» όσο και «μετανάστες». Αυτό που
καθιερώνεται και διαρκώς αναδιαμορφώνεται
κατά τη μεταναστευτική διαδικασία αποτελεί
έναν συνδυασμό των δύο κοινωνικών
καταστάσεων: μετανάστης και απόδημος,
σε μια διάσταση μεταξύ του «εδώ» και του
«εκεί» (το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε
έναν διαφορετικό χώρο διαβίωσης) που
καθίσταται η υπαρξιακή συνθήκη μιας
«διπλής απουσίας» (A. Sayad 1991). Ένα
πρόσωπο που μεταναστεύει δεν είναι πλέον
πολίτης της χώρας του/της αλλά ταυτοχρόνως
δεν αποτελεί και ολοκληρωμένο πολίτη της
χώρας που επιλέγει να μείνει: «Βρίσκομαι
εδώ αλλά είμαι εκεί». Αυτό μπορεί να είναι
τραυματικό αλλά αντιπροσωπεύει επίσης μια
ευκαιρία.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

the power of migration? The AMITIE project
(2013)
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Οι εξαναγκασμένοι και εκτοπισμένοι
μετανάστες επηρεάζονται περισσότερο από
αυτή την εμπειρία, καθώς οι περισσότεροι από
αυτούς δεν έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν
με κάποια κοινότητα όπου αισθάνονται
ότι ανήκουν ή/και με μια πατρίδα που
εξακολουθεί να υπάρχει.
Μία ακόμα σημαντική αιτία του τραύματος
είναι το μακρύ ταξίδι μέσω των χωρών,
των ερήμων και των θαλασσών που πρέπει
να κάνουν πολλοί μετανάστες (καθώς δεν
δικαιούνται διαβατήριο ή νόμιμη άδεια) για
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ισχυρίζονται τα μέσα επικοινωνίας και οι
πολιτικοί εκπρόσωποι. Μπορούν, ωστόσο,
να γίνουν πιο ασθενείς ως αποτέλεσμα του
κοινωνικού και νομικού αποκλεισμού. Αυτός
είναι και

SAME World

Οι μετανάστες και συγκεκριμένα οι
εξαναγκασμένοι
μετανάστες
και
τα
εκτοπισμένα άτομα δεν είναι «ασθενείς»
άνθρωποι, παραδείγματος χάριν λόγω
της «βιολογικής τους κληρονομιάς» ή των
προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως συχνά

ο λόγος για τον οποίον είναι πιθανότερο να
διατρέχουν κίνδυνο ευπάθειας και δυστυχίας
και, ως εκ τούτου, χρήζουν προστασίας.
Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 10 και
Ενότητα 12.

Κείμενο: Chiara Lainati, Ανθρωπολόγος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

να φθάσουν σε νέους προορισμούς μακριά
από τις πατρίδες τους. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού αυτού συχνά οι μετανάστες είναι
θύματα εκμετάλλευσης, βίας και πολλών
ζητημάτων υγείας, όπως φαίνεται σε αυτό το
βίντεο (πηγή: Crossing Mexico’s other borders
– VICE – 2013) σχετικά με το Μεξικό, το οποίο
παρουσιάζει τις ομοιότητες με τα γεγονότα
στη Μεσόγειο θάλασσα.
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Οι πρώτοι άνθρωποι μετανάστες ήταν οι
πρόγονοί μας, που έζησαν στην Ανατολική
Αφρική πριν από περίπου 70.000 χρόνια.
Σήμερα η Ευρώπη οφείλει τα τρέχοντα
χαρακτηριστικά της σε ανθρώπους που
βρίσκονταν σε κίνηση. Από το 370 περίπου
έως το 800 μ.Χ. διαφορετικές γερμανικές
φυλές εισέβαλαν στη Δυτική Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία, ακολουθούμενες αργότερα
από τους Ούννους, τους Αβάρους και τους
Σλάβους, καθώς επίσης και τους Βίκινγκς, τους
Νορμανδούς και τους Ούγγρους. Η Ιβηρική
Χερσόνησος, η Βόρεια Αφρική, η Ανατολία
και ακόμα η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
θα ήταν πολύ διαφορετικές σήμερα χωρίς τις
εισβολές των Μαυριτανών, των Τούρκων και
των Μογγόλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις
οι νεοφερμένοι που συγχωνεύτηκαν με
τους οικοδεσπότες τους δημιούργησαν
πολιτισμούς που ευημέρησαν. Κατά την
περίοδο από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα η
Ιβηρική Χερσόνησος, που ενσωματώθηκε
με τον Ισλαμικό κόσμο, έγινε ένα ακμάζον
πολιτιστικό κέντρο.
Από τον 15ο αιώνα οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες
εξερεύνησαν τις ακτές της Αφρικής και το 1492
έφθασαν σε μια νέα ήπειρο που αργότερα
θα γινόταν η Αμερική. Οι Πορτογάλοι
θαλασσοπόροι ανακάλυψαν τη θαλάσσια
οδό προς την Ανατολή και τα Ευρωπαϊκά
σκάφη περιπολούσαν τον Ατλαντικό και
τον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι περισσότερες από
αυτές τις «ανακαλύψεις» είχαν καταστροφικές
συνέπειες για τους αυτόχθονες κατοίκους
των περιοχών αυτών. Σε διάστημα διακοσίων
περίπου χρόνων, μεταξύ 1650 και 1860,
περισσότερα από 15 εκατομμύρια Αφρικανοί

εξαναγκάστηκαν στη σκλαβιά.
Η αποικιοκρατία ήταν μία ακόμα μορφή
οργανωμένης μετανάστευσης. Οι ευρωπαϊκές
δυνάμεις ανέλαβαν τον διοικητικό και
οικονομικό έλεγχο του μεγαλύτερου
μέρους της Αφρικής, της Ασίας και της
Νότιας Αμερικής στο διάστημα μεταξύ
του 16ου και 20ου αιώνα. Το μεγαλύτερο
μέρος του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της
ευημερίας έχει οικοδομηθεί με χρήματα που
συγκεντρώθηκαν από την εκμετάλλευση των
αποικιών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

9.4 Άνθρωποι: ένα μεταναστευτικό είδος;
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Η τεχνολογική πρόοδος που κάνει πιο εύκολα
τα μακρινά ταξίδια, το υψηλό ποσοστό
γεννήσεων και η φτώχεια ήταν αυτά που
προκάλεσαν την Ευρωπαϊκή μετανάστευση
τον 19ο αιώνα. 55-58 εκατομμύρια άτομα
μετανάστευσαν από την Ευρώπη στο
διάστημα μεταξύ 1846 και 1940, κυρίως,
προς τη Βόρεια Αμερική, καθώς επίσης και
προς τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο η Ευρωπαϊκή ανοικοδόμηση
απαιτούσε εκτενή εργασία και οι πρώην
αποικιοκράτες εισήγαγαν πρόθυμα το
απαραίτητο εργατικό δυναμικό από τις
πρώην αποικίες. Μετά τα μέσα της δεκαετίας
του ‘70 οι πύλες έκλεισαν και πάλι όταν η
οικονομική άνθηση έφτασε στο τέλος της με
την πετρελαϊκή κρίση, την αποβιομηχάνιση
και την αυξανόμενη ανεργία.
Καθώς οι νόμιμες μορφές μετανάστευσης
στην Ευρώπη προοδευτικά εξαφανίστηκαν,
τα μεταναστευτικά ρεύματα ολοένα και
περισσότερο μετατρέπονταν σε προσφυγικά
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οποίοι στερούνται συστηματικά το δικαίωμα
στην κινητικότητα.

SAME World
Μάθετε περισσότερα για την ιστορία της

Το παράδοξο του διεθνούς συστήματος
προστασίας είναι ότι όποιος δεν είναι
προστατευμένος
από
το
καθεστώς
του πρόσφυγα αυτομάτως καθίσταται
«παράνομος».
Η
ποινικοποίηση
της
μετανάστευσης αποτελεί άμεση συνέπεια
της ανυπαρξίας νόμιμων επιλογών εισόδου.
Οι σημερινές πιο ακραίες μορφές καταπίεσης
περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό μεταξύ
εκείνων που είναι σχετικά ευκατάστατοι,
οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν την
ελεύθερη κυκλοφορία, και των φτωχών, οι

μετανάστευσης:

Σχετικά με την Αφρικανική μας καταγωγή:
Roger Lewin: Human Evolution: An Illustrated
Introduction,John Wiley & Sons, 2009
Patrick Manning, Tiffany Trimmer: Migration
in World History,Routledge, 2013
Jonathon W. Moses: International Migration:
Globalization’s Last Frontier,Zed Books, 2006
Martin Geiger and Antoine Pécoud,
:Disciplining the transnational mobility of
people, Houndmills, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2014.
Anthony Pagden: Peoples and Empires:
A Short History of European Migration,
Exploration, and Conquest, from Greece
to the Present, Random House Publishing
Group, 2007

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ρεύματα. Το 1951 η Σύμβαση της Γενεύης
όρισε το καθεστώς του πρόσφυγα ως
κάποιου ο οποίος «εξαιτίας ενός βάσιμου
φόβου δίωξης» μπορεί νομίμως να ζητήσει
προστασία σε μια χώρα διαφορετική
από τη δική του. Το πρόβλημα είναι ότι η
Σύμβαση δεν αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη
πραγματικότητα, καθώς οι άνθρωποι
σήμερα τρέπονται σε φυγή λόγω της γενικής
ανασφάλειας και όχι μόνο από συγκεκριμένες
διώξεις.
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Κείμενο: Diana Szántó, Ανθρωπολόγος
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Μπορούμε να εξετάσουμε τις κινητήριες
δυνάμεις
της
μετανάστευσης
από
διαφορετικές πλευρές. Το πρώτο ερώτημα
είναι: αισθάνονται οι μετανάστες ότι είναι
αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα
τους για κάποιους λόγους ή μάλλον θα
προτιμούσαν να πάνε σε κάποια άλλη χώρα
για άλλους λόγους; Οι παράγοντες που ωθούν
στη μετανάστευση (παράγοντες απώθησης),
όπως η φτώχεια ή η έλλειψη ευκαιριών,
σπρώχνουν τους ανθρώπους να φύγουν
από την πατρίδα τους, ενώ οι παράγοντες
έλξης, όπως η καλύτερη απασχόληση, τους
προσελκύουν σε μια νέα πατρίδα.
Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία λόγων για
τους οποίους οι άνθρωποι φεύγουν για
ένα νέο Σπίτι, όπως η αγάπη, η περιπέτεια,
ο πόλεμος, η περιέργεια, η σκλαβιά, οι
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, η αποικιοκρατία,
το πάθος για κάποια γλώσσα ή πολιτισμό,
η πνευματική αναζήτηση, η οικογενειακή
επανένωση, η ασφάλεια, η επανεγκατάσταση
ή ένα πιο βιώσιμο κλίμα. Το να εγκαταλείπει
κάποιος το σπίτι του δεν είναι ποτέ μια
εύκολη απόφαση και, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να έχει ένα σοβαρό λόγο. Υπάρχει
πάντα ένας συνδυασμός διαφορετικών

αιτών που παρακινούν τους ανθρώπους
να μετακινηθούν και τους κρατούν στο
εξωτερικό. Οι παράγοντες απώθησης είναι
συνήθως αρνητικοί παράγοντες της χώρας
αποστολής ενώ οι παράγοντες έλξης είναι
θετικοί παράγοντες της νέας χώρας.
Οι κινητήριες δυνάμεις της μετανάστευσης
μπορούν να σχετίζονται τόσο με το ατομικό
συμφέρον ή απόφαση (π.χ. αγάπη ή
περιέργεια) όσο και με δομικές (κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές)
αλλαγές. Μιλώντας για κινητήριες δυνάμεις,
θα πρέπει να διακριθούν οι εθελούσιοι και
αναγκαστικοί τύποι μετανάστευσης. Στην
πρώτη περίπτωση, οι άνθρωποι επιλέγουν
να φύγουν με τη θέλησή τους. Συνήθως,
η πόρτα παραμένει ανοιχτή και μπορούν
να επιστρέψουν όποτε θελήσουν. Άλλοι
άνθρωποι, από την άλλη μεριά, αναγκάζονται
να φύγουν εξαιτίας ενός πολέμου ή μιας
δίωξης. Για αυτούς η ελευθερία και η
ασφάλεια αποτελούν τις μόνες πτυχές που
έχουν σημασία και συνήθως δεν έχουν την
ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

9.5 Γιατί μεταναστεύουν οι άνθρωποι;
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Κείμενο: Teréz Pataki, Kοινωνιολόγος
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Νομικοί ορισμοί SAME World
Οι μεταναστεύσεις αποτελούν μέρος της
ιστορίας της ανθρωπότητας από την απαρχή
του κόσμου (δείτε Ενότητα 9.3 και Ενότητα
9.4). Η υποβάθμιση ή η καταστροφή του
περιβάλλοντος θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως η πρωτογενής αιτία (δείτε Ενότητα 11.2
και Ενότητα 11.3). Ωστόσο, ποιες είναι οι
νομικές συνέπειες της μετανάστευσης; Οι
μετανάστες έχουν πάντα την ίδια νομική
μεταχείριση; Και επιπλέον, έχουν λάβει ποτέ
νομική αναγνώριση οι περιβαλλοντικές
μεταναστεύσεις;
Όπως
αναφέρθηκε
στην
Ενότητα
9.1, βρισκόμαστε στην εποχή των
μεταναστεύσεων, όμως δεν είναι όλοι
ελεύθεροι να μεταναστεύσουν και εκείνοι που
καταφέρνουν να φύγουν από τη χώρα τους
δεν έχουν πάντα το δικαίωμα να διαμείνουν
νόμιμα στη χώρα που φτάνουν.
Μετά
τον
Β’
Παγκόσμιο
Πόλεμο
αναπτύξαμε ένα νομικό σύστημα για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος
στο άσυλο. Εδώ και καιρό, ωστόσο, γίνεται
λόγος για κρίση του συστήματος ασύλου,
δεδομένου ότι το δικαίωμα στο άσυλο έχει
υποστεί ισχυρούς περιορισμούς. Η Ευρώπη
έχει μετατραπεί σε φρούριο, καθώς τείχη και
άλλα φυσικά εμπόδια χτίζονται παντού για να
αποτρέψουν τους ανθρώπους να περάσουν
τα σύνορά μας.
Οι μετανάστες δεν είναι όλοι το ίδιο: σε κάθε
νομική κατηγορία αντιστοιχούν διαφορετικοί
κανόνες για την είσοδο και την παραμονή, και,
κυρίως, διαφορετικά δικαιώματα και βαθμοί

προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η θέση
των περιβαλλοντικών μεταναστών δεν είναι
σαφής. Θα έπρεπε να θεωρούνται εθελούσιοι
μετανάστες, όπως είναι οι οικονομικοί
μετανάστες, ή θα έπρεπε να υπάγονται στην
κατηγορία των εξαναγκασμένων μεταναστών,
όπως οι πολιτικοί πρόσφυγες ή οι πρόσφυγες
πολέμου;
Η αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων
που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για
περιβαλλοντικούς λόγους μας οδηγεί να
αναλογιστούμε τη νομική αναγνώριση της
περιβαλλοντικής
μετανάστευσης,
αλλά
εξακολουθεί να μην υπάρχει μια ομόφωνη
θέση σχετικά με τους όρους που θα έπρεπε
να την προσδιορίζουν.
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10.1 Περιβαλλοντικές Μεταναστεύσεις:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Δείτε το βίντεο Migranti ambientali: l’ultima
illusione του Alessandro Grassani στο Vimeo
Ένας από τους πρώτους ορισμούς που
χρησιμοποιήθηκαν
ήταν
αυτός
των
περιβαλλοντικών προσφύγων (δείτε Ενότητα
11.1). Ο όρος «κλιματικοί πρόσφυγες» έχει
χρησιμοποιηθεί τελευταία για να προσδιορίσει
ανθρώπους που έχουν εξαναγκαστεί να
εγκαταλείψουν τη χώρα τους έπειτα από μια
αλλαγή του περιβάλλοντός τους που δεν
είναι γενική, αλλά άμεσα συνδεδεμένη με
την κλιματική αλλαγή. Ορισμένοι διεθνείς
οργανισμοί (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες, ΔΟΜ, δείτε Ενότητα
11.4) επέκριναν, παρ’ όλα αυτά, τη χρήση
του όρου «πρόσφυγας» στην περίπτωση των
περιβαλλοντικών μεταναστεύσεων. Αυτό,
επειδή η Σύμβαση της Γενεύης του 1951
προβλέπει την αναγνώριση του καθεστώτος
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του πρόσφυγα για όποιον/α εγκαταλείπει
τη χώρα του/της λόγω βάσιμου και
δικαιολογημένου φόβου δίωξης.

νομικές συνέπειες και στη διεκδίκηση πολύ
διαφορετικών δικαιωμάτων. Τα ερωτήματα
γύρω από το θέμα είναι πολλά, αλλά
υπάρχει ένα μόνο θεμελιώδες ζήτημα: να
δημιουργηθεί «νομική κατηγορία». Αυτό
σημαίνει να επιτευχθεί συμφωνία γύρω από
τους όρους, τις αιτίες και τις επιπτώσεις, και
επομένως να αποφασιστεί ποιος θα έπρεπε να
προστατευτεί και ποιος να αποκλειστεί, ποιον
να υποδεχτούμε και ποιον να απορρίψουμε.
Σημαίνει την αναγνώριση μιας διεργασίας, η
οποία στην πραγματικότητα συμβαίνει και
αναζητά νομοθετικές λύσεις.

SAME World

Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών
μεταναστών είναι συχνά δύσκολο να
μιλήσουμε για κίνδυνο δίωξης. Επιπλέον,
εκείνοι που έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές διασχίζουν τα σύνορα της
δικής τους χώρας. Για τον λόγο αυτό, αντί
του όρου «πρόσφυγας», προτιμώνται οι
όροι «εκτοπισμένος», «περιβαλλοντικός
πρόσφυγας»
ή
«περιβαλλοντικός
μετανάστης».
Οι μελέτες που προωθούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αναφέρονται σε μετακινήσεις
που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς
λόγους. Η χρήση όρων όπως «μετανάστης»,
«πρόσφυγας» ή «εκτοπισμένο άτομο»,
μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές
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Κείμενο: ASGI, Associazione per gli Studi
Giuridici sull’Immigrazione. Anna Brambilla,
Luigi Tessitore, Eugenio Alfano, Maurizio
Cossa. Δικηγόροι για τη Μετανάστευση
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Νομική προστασία
SAME World
Επί του παρόντος, όποιος μεταναστεύει για
περιβαλλοντικούς λόγους κινδυνεύει να
παραμείνει χωρίς νομική προστασία. Όποιος
βρίσκεται εκτός της χώρας του κινδυνεύει να
θεωρηθεί παράτυπος μετανάστης, με κίνδυνο
να υποστεί περαιτέρω βία και διακρίσεις.
Ορισμένα κράτη έχουν προσπαθήσει να
αναζητήσουν λύσεις, αλλά αποτελούν
μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Σουηδία και η
Φινλανδία, για παράδειγμα, επιτρέπουν την
αναγνώριση του δικαιώματος στο άσυλο ή
στην ανθρωπιστική προστασία για εκείνους
που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα
τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών.
Το 2008, το Υπουργείο Εσωτερικών της
Ιταλίας αποφάσισε να αναστείλει τα μέτρα
επαναπατρισμού για τους πολίτες του
Μπαγκλαντές που διέμεναν παράνομα στη
χώρα, στον απόηχο της ανθρωπιστικής
κρίσης που προκλήθηκε από τον κυκλώνα
Σιντρ. Η Ιταλία, ωστόσο, σε αντίθεση με τη
Σουηδία και τη Φινλανδία, δεν θέσπισε κάποιο
μέτρο ειδικής προστασίας, ούτε χορήγησε
άδειες παραμονής.
Σε θεωρητικό επίπεδο, είναι ζήτημα
κατανόησης κατά πόσο οι περιβαλλοντικοί
μετανάστες μπορούν να προστατευθούν στο
πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών μέσων
ή εάν είναι αναγκαίο να εξευρεθούν νέα
μέσα. Τα υφιστάμενα νομικά μέσα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν οι νομικές
κατηγορίες, στις οποίες βασίζονται, μπορούν
να ισχύσουν και για τους περιβαλλοντικούς
μετανάστες. Για παράδειγμα, λόγω της
ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ορισμένα
νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού

μπορεί κάποτε να εξαφανιστούν. Οι πολίτες
των χωρών αυτών θα μπορούσαν να βρεθούν
χωρίς κράτος. Στην περίπτωση αυτή, θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ανιθαγενείς και
άρα να βρουν προστασία στο πλαίσιο της
Σύμβασης για το Καθεστώς Ανιθαγενών.
Σε άλλες περιπτώσεις, η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος διαβίωσης μπορεί να έχει
ως συνέπεια απώλεια σταθερότητας ή
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
συγκρούσεις.
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Πρόσφατες μελέτες επεσήμαναν, για
παράδειγμα,
τις
συνδέσεις
μεταξύ
ξηρασίας και μετανάστευσης στη συριακή
σύγκρουση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
μετανάστες μπορεί να έχουν δικαίωμα στην
προστασία όχι επειδή είναι περιβαλλοντικοί
μετανάστες, αλλά λόγω των συνεπειών της
περιβαλλοντικής υποβάθμισης (γενικευμένη
βία, διώξεις κ.λπ.).
Αντίθετα, πολλοί μελετητές πιστεύουν
ότι οι περιβαλλοντικοί μετανάστες, και
συγκεκριμένα οι κλιματικοί πρόσφυγες,
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά,
που είναι διαφορετικά από αυτά άλλων
εξαναγκασμένων μεταναστών και ότι τα
υφιστάμενα νομικά μέσα είναι, σε αυτή την
περίπτωση, ανεπαρκή. Έγινε αντιληπτό κατά
το παρελθόν ότι το καθεστώς του πρόσφυγα
ήταν ανεπαρκές, οδηγώντας έτσι στον
προσδιορισμό νέων μορφών προστασίας,
όπως η επικουρική ή η ανθρωπιστική
προστασία.
Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει σήμερα να
βρεθούν νέες μορφές ειδικής προστασίας
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για τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες.
Αυτά τα νέα μέσα θα πρέπει να καθορίσουν
το περιεχόμενο της αναγνωρισμένης
προστασίας και τα δικαιώματα που
απορρέουν από αυτή, να παρέχουν την
κατάλληλη χρηματοδότηση για την εγγύηση
αποτελεσματικής προστασίας, καθώς και να
ορίσουν τους υπεύθυνους για τη διαχείριση
αυτών των κονδυλίων. Σε άλλες περιπτώσεις,
έχει επισημανθεί ότι η κινητικότητα θα πρέπει
να θεωρείται πόρος και όχι πρόβλημα.

χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο - ή
θα πληγούν στο άμεσο μέλλον - από τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα,
η μετανάστευση αποτελεί από μόνη της μια
μορφή προσαρμογής: η διευκόλυνση των
μεταναστεύσεων θα μπορούσε να επιτρέψει
μεγαλύτερο βαθμό προσαρμογής, καθώς
ερχόμαστε αντιμέτωποι με την υποβάθμιση
του βιοτικού μας περιβάλλοντος.

Οι βιομηχανοποιημένες χώρες, που έχουν
τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κλιματική
αλλαγή, θα πρέπει να ευνοούν και όχι να
αντιτίθενται στις μεταναστεύσεις από

Κείμενο: ASGI, Associazione per gli Studi
Giuridici sull’Immigrazione. Anna Brambilla,
Luigi Tessitore, Eugenio Alfano, Maurizio
Cossa. Δικηγόροι για τη Μετανάστευση
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Η επικράτεια είναι ένας χώρος ο οποίος
συνεχώς μεταμορφώνεται και οργανώνεται
από τη δράση των ανθρώπινων κοινωνιών.
Μια επικράτεια δημιουργείται όταν ορίζεται
ένα σύνορο και όταν διαμορφώνεται μια
οργάνωση για την καλύτερη αξιοποίηση
των πόρων και την επίτευξη συλλογικής
ευημερίας ή ενός κοινού στόχου.

θα είναι, αλλά υπάρχουν ορισμένοι κανόνες
επιλογής που καθορίζουν τη σωστή θέση. Οι
μαθητές που γράφονται σε μια συγκεκριμένη
τάξη μπορούν να εισέλθουν σε αυτή, ενώ
αυτοί που δεν είναι γραμμένοι δεν μπορούν.
Για να γίνουν δεκτοί στην ομάδα μιας τάξης, οι
μαθητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και
να περιμένουν την απόφαση του σχολείου.

Αυτό το περίγραμμα μπορούμε να το
φανταστούμε ως μια γραμμή που χωρίζει,
όπως ακριβώς ήταν οι Λίμες στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία.

Κάθε μέρα κάθε τάξη λειτουργεί ως
ανεξάρτητη ομάδα, μετά από συλλογικά
αποδεκτούς κανόνες για να λειτουργούν όλοι
καλά μαζί. Ορισμένοι εσωτερικοί κανόνες
μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των τάξεων,
αλλά αυτοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους
γενικούς κανονισμούς που δίδονται από το
σχολείο στο οποίο ανήκει η τάξη. Επίσης,
το σχολείο λειτουργεί σε συνέργεια με άλλα
σχολεία της πόλης, της περιοχής και της

Η τάξη μας αποτελείται από μια ομάδα
μαθητών που εργάζονται υπό την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών με έναν
κοινό στόχο: να μάθουν και να μεγαλώσουν
μαζί. Οι μαθητές δεν επιλέγουν σε ποια τάξη
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Εικ 10.3.1 Γελοιογραφία του Chapatte (πηγή: www.voxeurop.eu)
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Εικ 10.3.2 Tech HQ σχέδια ανά τον κόσμο που δίνουν αξία στη διασυνδεσιμότητα (πηγή: NBBJ)

χώρας, και στην περίπτωση των σχολείων
σε κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να
ληφθούν υπόψη διακρατικές ρυθμίσεις.
Η τάξη ορίζεται από τους τοίχους που τη
διαχωρίζουν από το υπόλοιπο σχολείο, αλλά
υπάρχουν επίσης πόρτες και παράθυρα που
είναι ανοίγματα προς τα έξω και προς τα μέσα.
Είναι δυνατόν να μπούμε και να βγούμε από
την τάξη ακολουθώντας ειδικούς κανόνες.
Τα μέλη της τάξης ανταλλάσσουν συνεχώς
πληροφορίες, δεδομένα και αντικείμενα,
μεταξύ άλλων, και με το υπόλοιπο σχολείο
και με τάξεις έξω από το σχολείο. Οι ροές
αυτές δημιουργούν μεταβλητές συνδέσεις
που εξαρτώνται από το είδος των σχέσεων
και των σχετικών στόχων. Κάθε τάξη
ακολουθεί τον ρυθμό που εφαρμόζεται σε
ολόκληρο το σχολείο, μέσω ενός κοινού

χρονοδιαγράμματος, που χαρακτηρίζεται
από το κουδούνι.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα της δυναμικής
μιας επικράτειας. Καμία επικράτεια δεν
μπορεί να ζήσει απομονωμένη από τις
άλλες. Θα είναι πάντα σε επικοινωνία με
άλλες εδαφικές περιοχές (επικράτειες) και,
ως εκ τούτου, τα σύνορα είναι μια αυθαίρετη
γραμμή που δημιουργήθηκε για να πει: αυτός
είναι ο χώρος μου, εδώ διατάζω εγώ.
Μια τέτοια γραμμή, πραγματική ή
φανταστική, ορίζει έναν χώρο, μια εξουσία
(πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ανθρώπινη)
που λειτουργεί μέσα από ένα σύστημα
κοινών κανονισμών αποδεκτών από την
κοινότητά του. Ένα σύνορο δεν είναι ποτέ
μια φυσική γραμμή (όπως μπορούμε να
υποθέσουμε, ειδικά όταν συμπίπτει με τα
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φυσικά χαρακτηριστικά, όπως ένα ποτάμι,
βουνό ή θάλασσα) και είναι πάντα το
αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας που
αποτελείται από συμφωνίες, συγκρούσεις και
πολέμους. Τα σύνορα είναι πάντα αντικείμενο
διαπραγμάτευσης και αποφασίζονται από
τις ανταγωνίστριες δυνάμεις σε δράση. Για
τον λόγο αυτό αλλάζουν με την πάροδο
του χρόνου, όπως αλλάζουν οι ισορροπίες
εξουσίας και τα οικονομικά μερίδια.

επεκτείνεται ή περιορίζεται ακολουθώντας τις
δυνατότητες ανταλλαγής και τις πιθανότητες
αλληλεπίδρασης.
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Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτόν τον
πολύπλοκο μηχανισμό. Το σχολείο μας είναι
μια επικράτεια ενταγμένη εντός ευρύτερων
περιοχών (στη γειτονιά μας, την πόλη μας,
τη χώρα μας, την ΕΕ) και είναι δομημένο σε
μικρότερες επικράτειες: τις τάξεις μας. Όλοι
αυτοί οι χώροι υπάρχουν σε σχέση μεταξύ
τους και είναι αδύνατο να εξεταστεί ο ένας
χωρίς τον άλλο.
Προκειμένου να επιβιώσουν, τα συστήματα
αυτά αλληλεπιδρούν συνεχώς με μεγαλύτερες
εδαφικές οργανώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα
εμφανές σε περιβαλλοντικά θέματα που έχουν
γίνει κύρια ανησυχία για τη διεθνή κοινότητα
(δείτε το άρθρο των Etienne Piguet, Antoine
Pécoud και Paul de Guighteneire. Στη
σημερινή εποχή κινητικότητας, χάρις στη
διάδοση των νέων τεχνολογιών, τα σύνορα
είναι όλο και πιο διαπερατά από τις γρήγορες
και πολλαπλές ανταλλαγές που λαμβάνουν
χώρα σε παγκόσμια κλίμακα.
Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι τα σύνορα
δεν είναι ποτέ εντελώς κλειστά, ότι πάντα
υπάρχουν ορισμένοι τρόποι και κανόνες
που επιτρέπουν να διασχίσουμε τα σύνορα.
Όλες αυτές οι ροές ανταλλαγής θέτουν
σε αμφισβήτηση την αναπαράσταση των
συνόρων με μία γραμμή (δείτε Ενότητα 9.2).
Αντί για μία γραμμή, θα ήταν προτιμότερο να
φανταστεί κανείς μια συνοριακή περιοχή, που

Η επικράτεια γίνεται τότε ένας δυναμικός
χώρος που συνεχώς χτίζεται και αποδομείται.
Η μετατροπή λαμβάνει χώρα σε φάσεις
ανοίγματος και κλεισίματος, σε μια διαδικασία
που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως
αυτο-ποιητική. Πρόκειται για έναν όρο που
επινοήθηκε από τον Humberto Maturana
Romesin στη βιολογία και δείχνει την
ικανότητα ενός οργανισμού να τροποποιείται
συνεχώς, σε σχέση με τον περιβάλλοντα
χώρο. Οι αλλαγές δεν καθορίζονται ποτέ απλά
από εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά, αντίθετα,
εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίον η
εσωτερική οργάνωση επιλέγει και ερμηνεύει
τις εξωτερικές επιρροές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Παρομοίως,
στην
περίπτωση
της
περιβαλλοντικής
μετανάστευσης,
είναι
σημαντικό να εξεταστεί η εδαφική λειτουργία
που περιγράφεται παραπάνω. Μάλιστα, τα
περιβαλλοντικά ζητήματα δεν επηρεάζουν
ποτέ ένα μόνο κράτος, αλλά περιλαμβάνουν
ολόκληρες περιοχές, υπερβαίνουν τα σύνορα
και συνδέουν τις διάφορες επικράτειες με
διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες. Κάθε
περιβαλλοντική αλλαγή εκδηλώνεται σε
ένα συγκεκριμένο μέρος του πλανήτη και
περιλαμβάνει ανθρώπους, αναγκάζοντάς
τους να μεταναστεύσουν.
Σήμερα μιλάμε για «περιβαλλοντικούς
πρόσφυγες» (διαβάστε περισσότερα στο
άρθρο του Etienne Piguet). Η ευθύνη
αυτού του μετασχηματισμού σχετίζεται με
το τρέχον κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης που
εκμεταλλεύεται υπερβολικά τους πόρους και
σπάει την εύθραυστη οικολογική ισορροπία
ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Για τους λόγους αυτούς οι γεωγράφοι
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έχουν αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες
οραματιζόμενοι
μελλοντικά
σενάρια,
κάνοντας προβλέψεις για το τι θα συμβεί (για
παράδειγμα, ποια περιβαλλοντικά θέματα
θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση, ποια
μέρη του πλανήτη θα συμμετέχουν και ποιοι
άνθρωποι θα πληγούν περισσότερο). Στην
πραγματικότητα, οι μελέτες επιβεβαιώνουν
ότι δεν θα πληγούν όλοι οι πληθυσμοί από

φυσικές καταστροφές κατά τον ίδιο τρόπο: τα
άτομα με λιγότερους πόρους - οικονομικούς,
κοινωνικούς και πολιτιστικούς - θα
αναγκαστούν να προβούν σε μετακινήσεις,
ενώ άλλοι θα είναι σε θέση να βρουν λύσεις
(δείτε το παράδειγμα της Ενότητας 9.3).

SAME World

Κείμενο: Angela Alaimo, Γεωγράφος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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τάσεις;
SAME
World

Η εποχή στην οποία ζούμε έχει χαρακτηριστεί
ως η «εποχή της μετανάστευσης» (δείτε
Castles and Miller, 2009). Ο αριθμός
των διεθνών μεταναστών σήμερα είναι
ο υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη
περίοδο στην ιστορία, φτάνοντας πάνω από
230 εκατομμύρια ανθρώπους το 2013. Αν
και αυτό θα μπορούσε να είναι απλώς το
αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου
πληθυσμού, η σημασία της μετανάστευσης
στις δημογραφικές πτυχές πολλών χωρών
γίνεται όλο και πιο εμφανής. Ενώ οι
ανεπτυγμένες χώρες γερνούν σταδιακά,
οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες
σε γενικές γραμμές εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν δημογραφικές εξάρσεις,
καθιστώντας τη μετανάστευση ένα από τα
βασικά στοιχεία για τη δημογραφική αλλαγή.
Υπό την έννοια αυτή, οι φορείς χάραξης
πολιτικής και οι αναλυτές καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση
των φαινομένων και την πρόβλεψη του
μεγέθους τους για το μέλλον. Όμως, το έργο
θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο δύσκολο απ’
ό,τι΄αναμένεται. Σύμφωνα με την Υπηρεσία
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
του ΟΗΕ, το φαινόμενο αναγνωρίζεται
ως «το πιο δύσκολο να μετρηθεί,
μοντελοποιηθεί και προβλεφθεί» καθώς
και ότι κάθε προσπάθεια πρόγνωσης είναι
καταδικασμένη να αποτύχει.
Οι λόγοι που εξηγούν τη δυσκολία πρόβλεψης
των μεταναστεύσεων είναι πολλοί και
διάφοροι. Το πρώτο ζήτημα είναι σχετικό με
τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα αυτή τη
στιγμή. Η μετανάστευση θεωρείται γενικά

μόνιμη μετακίνηση ανθρώπων σε μακρινές
αποστάσεις, συνήθως μέσω διεθνών
συνόρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των
μεταναστεύσεων, όμως, είναι προσωρινή,
σε μικρές αποστάσεις, και συμβαίνει
εντός των συνόρων μιας χώρας. Οι Hugo
(1982), Prothero και Chapman (1985) και
Skeldon (1990) έχουν δείξει με ποιον τρόπο
οι μεταναστεύσεις συμβαίνουν κυρίως
εσωτερικά, και συχνά με κυκλικό τρόπο αντί
μιας απλής μετακίνησης από τις γεωργικές
στις αστικές περιοχές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

10.4 Γιατί είναι δύσκολο να προβλέψουμε
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Η μετανάστευση είναι κάτι περισσότερο
από μια μονόδρομη μόνιμη μετατόπιση και
περιλαμβάνει πολύπλοκους παράγοντες,
όπως οι μετακινήσεις, η προσωρινή
εγκατάσταση, η οικογενειακή επανένωση
και η οριστική επιστροφή. Σχεδόν το 50%
των Ιταλών μεταναστών στις Ηνωμένες
Πολιτείες, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι
επέστρεψαν στην Ιταλία πριν από το τέλος
του εικοστού αιώνα, ενώ παρόμοια ποσοστά
παρουσιάζονται και στους μετανάστες στην
Αργεντινή και τη Βραζιλία. Το ίδιο έκανε και
το 70% των μεταναστών που εγκαταστάθηκε
στη Γερμανία μεταξύ 1960 και 1999.
Μερικές φορές είναι οι ίδιες οι χώρες
μετανάστευσης που αφήνουν περιθώριο
για έναν καθορισμένο αριθμό μόνιμων και
προσωρινών μεταναστεύσεων, προκειμένου
να
συγκεντρωθεί
εξειδικευμένο
ή
προσωρινό εργατικό δυναμικό. Τέτοια είναι
η περίπτωση των ΗΠΑ και της Αυστραλίας,
για παράδειγμα.
Ένας άλλος παράγοντας που περιπλέκει την
πρόβλεψη για τη μελλοντική μετανάστευση
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αποτελεί πρόβλημα για τη μέτρηση της
μετανάστευσης: υπάρχει ανάγκη για
υποεθνικά δεδομένα, ιδίως όσον αφορά την
κατανομή μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών, καθώς και για περαιτέρω έρευνα
σχετικά με την επίδραση της κλιματικής
αλλαγής στη μετανάστευση.

SAME World

Το ίδιο σκεπτικό ισχύει αν λάβουμε υπόψη
την
περιβαλλοντική
μετανάστευση.
Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η κλιματική
αλλαγή θα οδηγήσει στη μετατόπιση
μεγάλου αριθμού ατόμων (ο Myers, 1997,
υπολογίζει μεταξύ 150 και 200 εκατομμύρια
άτομα μέχρι το 2050), αλλά δεν γνωρίζουμε
πώς, πόσο και πότε η κλιματική αλλαγή θα
τους επηρεάσει. Το να προβλέψει κανείς τις
μελλοντικές τάσεις στην περιβαλλοντική
μετανάστευση είναι σχεδόν αδύνατον
εξαιτίας των άγνωστων επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στο μέλλον.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση από τα
Κυβερνητικά Γραφεία του Ηνωμένου, «η
περιβαλλοντική αλλαγή είναι το ίδιο πιθανό
να αυξήσει τη μετανάστευση όσο και να
την αποτρέψει», καθώς η κλιματική αλλαγή
διαταράσσει την ικανότητα μετανάστευσης,
αφού καταστρέφει τα περιουσιακά στοιχεία
που απαιτούνται για να γίνει δυνατή η
μετακίνηση.
Εν κατακλείδι, η πρόβλεψη μελλοντικών
μοντέλων μετανάστευσης μπορεί να φανεί
αδύνατη. Το παραδοσιακό διπλό πλαίσιο
του Νότου που μεταναστεύει και του Βορρά
που προσελκύει μετανάστευση δεν επαρκεί
για να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Η
υιοθέτηση του κράτους ως μονάδα μέτρησης

Πηγές:
Global Migration: Demographic Aspects
and Its Relevance for Development, United
Nations, Department of Economic and
Social Affairs Population Division Technical
Paper No. 2013/6, διαθέσιμο: http://www.
un.org/en/development/desa/population/
migration/publications/technicalpapers/
docs/EGM.Skeldon_17.12.2013.pdf

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

είναι το συνολικό ποσοστό γονιμότητας.
Είναι ευρέως δεκτό ότι μέσα στα επόμενα 50
χρόνια η πλειονότητα των αναπτυσσόμενων
χωρών θα βιώσουν μείωση του ποσοστού
γονιμότητας τους, χάρη στην αύξηση της
εκπαίδευσης, την ένταξη των γυναικών
στην αγορά εργασίας, καθώς και τον
μεγαλύτερο πληθυσμό σε αστικές περιοχές.
Ως αποτέλεσμα, η μετανάστευση από τις
χώρες αυτές θα μειωθεί. Ωστόσο, ο χρόνος,
ο ρυθμός και η γεωγραφική κατανομή
της μείωσης της γονιμότητας είναι ακόμα
άγνωστη.
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International Migration 2013, United
Nations Department of Economic and Social
Affairs, Population Division
Future migration and immobility in the
context of global environmental change,
Background Paper “Patterns and Trends in
Migration and Sustainable Development,
Oxford
Associates
for
International
Development (OxAID)”, διαθέσιμο:
https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/1743migrationbackgro
und.pdf
Hugo, G. J. (1982). Circular migration in
Indonesia. Population and Development
Review, 59-83.
Prothero, R. M., & Chapman, M. (1985).
Themes on circulation in the Third World.
Circulation in Third World Countries,
Routledge & Kegan Paul, London, 1-26.
Skeldon, R. (1990). Population mobility in
developing countries. Belhaven Press.
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διαθέσιμο:
https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/
file/287717/11-1116-migration-and-globalenvironmental-change.pdf)

SAME World

Foresight:
Migration
and
Global
Environmental Change(2011), Final Project
Report, The Government Office for Science,
London,

Κείμενο: Genoveva Tisheva, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ιδρύματος Φυλετικών
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UNDESA International Migration Wallchart
Myers, N. (1997). Environmental refugees.
Population and Environment, 19(2), 167-182.
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Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τις διάφορες
μορφές μετανάστευσης που προκαλούνται
από επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
Προσωρινή ή μόνιμη;
Η
προσωρινή
μετανάστευση
μπορεί
να αποτελεί αντίδραση σε μια ξαφνική
καταστροφή, όπως έναν τυφώνα, μια θύελλα
ή έναν σεισμό, που προκαλεί τη μετακίνηση
των ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή, όταν
περάσει η καταστροφή, οι άνθρωποι είναι
διατεθειμένοι να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους για να ανακατασκευάσουν
το κατεστραμμένο περιβάλλον τους (όπως,
παραδείγματος χάριν, συμβαίνει συχνά στο
Μπαγκλαντές). Σε άλλες περιπτώσεις, όταν
η καταστροφή είναι αργή - π.χ. πλημμύρες,
ξηρασίες ή ερημοποίηση - και έχει
μακροπρόθεσμη επίπτωση στο περιβάλλον,
ο πληθυσμός μπορεί να μετακινηθεί μόνιμα
(όπως στην περίπτωση των Φιλιππίνων).
Αναγκαστική ή εθελούσια;
Για
να
καταλάβουμε
τη
διαφορά
μεταξύ αναγκαστικής και εθελούσιας
περιβαλλοντικής μετανάστευσης, μπορούμε
να αναφέρουμε δύο περιπτώσεις. Μια
φυσική καταστροφή, όπως ο Τυφώνας
Χαϊγιάν στις Φιλιππίνες, που εκτόπισε 4
εκατ. άτομα, μπορεί να αναγκάσει τους
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους, όπως μαρτυρείται από ανθρώπους
που έχουν μετακινηθεί εξαιτίας κλιματικών
καταστροφών. Ένα άλλο παράδειγμα
θα μπορούσε να είναι η στρατηγική
μακροχρόνιας προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, όπως συνέβη στην περίπτωση των

Μεξικανών αγροτών που μετακινήθηκαν
προς τις ΗΠΑ προς αναζήτηση εργασίας.
«Ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εγώ
δουλέψαμε σε αυτά τα χωράφια. Όμως οι
καιροί έχουν αλλάξει... Η βροχή έρχεται
αργότερα πια κι έτσι παράγουμε λιγότερο. Η
μόνη λύση είναι να φύγουμε, τουλάχιστον για
λίγο. Κάθε χρόνο δουλεύω για 3 με 5 μήνες
στο Γουαϊόμιγκ. Αυτή είναι η κύρια πηγή
εισοδήματός μου». Miguel, 45, Hueyotlipan,
Μεξικό
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10.5 Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή
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Το Πακιστάν είναι ένα ενδιαφέρον
παράδειγμα: Πέρα από τον μεγάλο
αριθμό εκτοπισμών (λόγω πλημμυρών και
κατολισθήσεων) και την απορρόφηση των
γειτονικών προσφύγων (από το Αφγανιστάν
και τη Σομαλία), το Πακιστάν έχει επίσης
μακρά ιστορία εθελούσιας μετανάστευσης
και η διασπορά των Πακιστανών είναι από τις
μεγαλύτερες στον κόσμο.
Διέλευση των συνόρων ή εσωτερική
μετανάστευση;
Παρόλο που η μετακίνηση εντός των
συνόρων μιας χώρας είναι συνηθέστερη όταν
μιλάμε για περιβαλλοντική μετανάστευση
(όπως η μετανάστευση από αγροτικές σε
αστικές περιοχές στο Σαχέλ, σε πολλές
χώρες της Λατινικής Αμερικής ή στην Κίνα),
υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα, όπως
η περίπτωση των Μεξικανών αγροτών, που οι
άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα των χωρών.
Κείμενο: Hanna Mikes, Ανθρωπολόγος
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πληθυσμού: Αίτια,SAME
επιπτώσεις,
Worldσυγκρούσεις,
αγροτικές και αστικές μετακινήσεις
Ο όρος «περιβαλλοντικός πρόσφυγας»
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976 για
να περιγράψει ανθρώπους που αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή τους
κατοικία, προσωρινά ή μόνιμα, εξαιτίας
μιας περιβαλλοντικής διατάραξης. Η
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς
και οι μεμονωμένες φυσικές καταστροφές,
μπορεί να αναγκάσουν τους ανθρώπους να
μεταναστεύσουν, πράγμα που με τη σειρά του
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις
στα γειτονικά οικοσυστήματα.
Αν και η αιτιώδης σχέση μεταξύ της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και
της φτώχειας, αναγνωρίζουμε έναν σαφή
συσχετισμό μεταξύ των δύο φαινομένων.
Τα ποσοστά αποψίλωσης των δασών, της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης
των υδάτων, της εξάντλησης του εδάφους
και της αλάτωσης και ερημοποίησης της
γης είναι υψηλότερα στις αναπτυσσόμενες
χώρες, ιδιαίτερα σε αυτές που βιώνουν ταχεία
ανάπτυξη. Επομένως, οι περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι και οι προκλήσεις διαφέρουν
ανάλογα με την οικονομική και παραγωγική
ανάπτυξη κάθε χώρας. Ο Νότος υποφέρει από
βιολογική μόλυνση που προκαλεί επιβλαβείς
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (επιδημίες,
λοιμώξεις κ.λπ.). Οι πιο ανεπτυγμένες
οικονομίες υποφέρουν περισσότερο από
τοξική και επικίνδυνη ρύπανση των υδάτων.
Ένα άλλο επαναλαμβανόμενο ζήτημα
είναι η διαθεσιμότητα του νερού για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για τη
γεωργία. Η λειψυδρία πλήττει περίπου 1,6
δισεκατομμύρια ανθρώπους, σχεδόν το

ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού
(Διεθνής Δεκαετία για Δράση «Νερό για τη
Ζωή», Ηνωμένα Έθνη, 2014.).
Οι ανεπτυγμένες χώρες, όπως η ΗΠΑ ή η Κίνα,
έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν
τις υποδομές τους στην έλλειψη νερού,
με τη δημιουργία φραγμάτων σε ποτάμια
και υδραγωγείων. Άλλες χώρες, όμως, δεν
μπορούν να το αντέξουν οικονομικά ή
δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και, ως εκ
τούτου, υποφέρουν από την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και τις συνέπειές της.
Η λειψυδρία και η ρύπανση του νερού
αποτελεί ένα από τα βασικά αναγνωρισμένα
προβλήματα στον κόσμο του 21ου αιώνα και
θα είναι η αιτία μετανάστευσης για πολλούς
ανθρώπους στον κόσμο.
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11.1 Μετανάστες, μια ευάλωτη κατηγορία
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Η
διαδικασία
της
αστικοποίησης,
συγκεκριμένα η μετάβαση από τις αγροτικές
στις αστικές περιοχές, προκαλεί επίσης θέματα
μετανάστευσης. Οι αυξανόμενες δυσκολίες
της αγροτικής ζωής πιέζουν (αύξηση του
κόστους των βασικών γεωργικών προϊόντων,
εξάντληση των πόρων και απώλεια
γης, έλλειψη ευκαιριών), αναγκάζοντας
μερικές φορές τις φτωχές οικογένειες να
μεταναστεύουν από τις αγροτικές περιοχές
προς τα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, ο
πληθυσμός της Ντάκα, πρωτεύουσας του
Μπαγκλαντές, αυξήθηκε από 1,4 εκατομμύρια
το 1970 σε 14 εκατομμύρια το 2010.
Οι κύριες προκλήσεις στο πλαίσιο της
διαδικασίας αστικοποίησης είναι η παροχή
στέγης και ο χωροταξικός σχεδιασμός.
Οι πόλεις είναι ευάλωτες σε μελλοντικές
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περιβαλλοντικές αλλαγές, ιδίως αυτές που
βρίσκονται σε άνυδρες, ορεινές περιοχές. Οι
μετανάστες που ζουν σε οικισμούς υψηλής
πυκνότητας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και
πρέπει να στηρίζονται. Οι προκλήσεις της
αστικής ανάπτυξης είναι: η υποδομή και
η στέγαση, η εκπαίδευση για τα παιδιά, η
αστική φτώχεια και η κοινωνική σταθερότητα.

Περιβαλλοντική Μετανάστευση.
Πηγές:

Migration
SAME World

Σε χώρες, όπως η Κίνα, για παράδειγμα,
η μετανάστευση από τις αγροτικές στις
αστικές περιοχές αποτελεί μια δημογραφική
διαδικασία, μια οικονομική έξαρση και μια
μεγάλη πρόκληση για 262 εκατομμύρια
αγροτικούς μετανάστες που σήμερα
εργάζονται σε αστικές περιοχές της Κίνας.
Οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από
έλλειψη επαρκούς υποδομής, υψηλά ποσοστά
ανεργίας, έλλειψη σταθερού ηλεκτρισμού
και πόσιμου νερού. Η αγροτική οικονομία
εξαρτάται από τη γεωργία, ενώ η μετακίνηση
μεταναστών σε αστικές περιοχές προσφέρει
κίνητρα που σχετίζονται με την αναζήτηση
καλύτερων απολαβών, την κοινωνική
σταθερότητα, τις καλύτερες εκπαιδευτικές
ευκαιρίες και την καλύτερη περίθαλψη.
Ο υπερπληθυσμός στις αστικές ζώνες μειώνει
την ποιότητα ζωής, διότι καταστρέφει
πόρους, όπως το νερό, τα δάση, τη γη
και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των
ποσοστών εγκληματικότητας. Εάν οι εθνικές
κυβερνήσεις δεν καλύπτουν τις βασικές
ανάγκες ζωής στις αγροτικές περιοχές και
δεν υποστηρίζουν την παραγωγική νεολαία
που ζει σε αυτές προσφέροντας ευκαιρίες
απασχόλησης, τότε η μετακίνηση προς τις
αστικές περιοχές θα συνεχιστεί.
Δείτε αυτό το βίντεο σχετικά με την

and Global Environmental
Change
Future
Challenges
and
Opportunities, The Government Office for
Science, Λονδίνο, 2011, σ. 19
Kam Wing Chan, Internal Labor Migration in
China: Trends, Geographical Distribution and
Policies
Hongwei Xu and Yu Xie. The Casual Effects
of Rural-To-Urban-Migration on Children’s
Wellbeing in China, University of Michigan,
Institute for Social Research σ.21
Zainab Gimba, Mustapha G. Kumshe Causes
and Effects of Rural-Urban Migration in
Borno state: a case study of maiduguri
metropolis, σ.4
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Anantha Duraiappah. “Poverty and
Environmental Degradation: a Literature
Review and Analysis”. CREED Working Paper
Series No 8, σ.7
Thomas J Kelly, Mwangi wa Githtnji
Environmental Degradation in Less
Industrialized Nations. Frontera norte num.
especial. Pobreza,1994, σ. 2.
Glossary of Environment Statistics, Studies
in Methods, Series F, No. 67, United Nations,
Νέα Υόρκη, 1997.
Κείμενο: Elena Triffonova,
Μελετητής, Ίδρυμα Φυλετικών
Βουλγαρίας (BGRF)

Μελετών

326

Ζήτημα δικαιοσύνης
SAME World

Πώς και σε ποιο βαθμό μπορεί το περιβάλλον
να επηρεάσει την επιλογή των ανθρώπων να
μεταναστεύσουν; Και ποια θα μπορούσε να
είναι η βάση ενός συστήματος που να ευνοεί
την ανθρώπινη ζωή, ανεξάρτητα από τις
συνεχείς αλλαγές, και να αποδίδει δικαιοσύνη;
Εμείς θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε
αυτά τα ερωτήματα συνοψίζοντας τα ποικίλα
στοιχεία που συνδέουν τα μεταναστευτικά
ζητήματα με τα περιβαλλοντικά στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.
Όπως εξηγήσαμε στην Ενότητα 9.1, στην
Ενότητα 10.1 και στην Ενότητα 10.2, τα
τελευταία χρόνια το περιβάλλον ως αιτία
μετανάστευσης βρίσκεται στο επίκεντρο
των διεθνών συζητήσεων οι οποίες

στρέφονται γύρω από ορισμούς, δεδομένα,
καταστάσεις και πολιτικές αναφορικά με τους
περιβαλλοντικούς μετανάστες (Εικ. 11.2.1)
(δείτε επίσης:
1. http://publications.iom.int/bookstore/
free/MECC_Outlook.pdf
2. h t t p : / / w w w . r e f w o r l d . o r g /
docid/53a3d9d64.html
3. http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=48201#.VVYU6SgwNqM
4. http://publications.iom.int/bookstore/
index.php?ma in_page=pro duc t_
info&cPath=47&products_id=1430)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

11.2 Περιβαλλοντική Μετανάστευση:
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Αυτό γίνεται σαφές αν, για παράδειγμα,
κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των δύο
βασικών κατηγοριών που περιγράφονται

Εικ.11.2.1: Περιβαλλοντικοί μετανάστες
(Πηγή: https://www. ickr.com/photos/climatalk/8972220637/sizes/l Autor: Climatalk)
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Σχ. 11.2.2: Οι «κινητήριες δυνάμεις» της μετανάστευσης και η επίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών. Πηγή: CIES Onlus

στα κείμενα αναφοράς: από τη μία πλευρά
έχουμε τα ξαφνικά, απότομα περιβαλλοντικά
συμβάντα, από την άλλη, τις αργές και
σταδιακές διαδικασίες.
Είναι εύκολο να εντοπιστούν στοιχεία
σχετικά με το πρώτο είδος περιβαλλοντικής
μετανάστευσης, όμως η δυνατότητα
διενέργειας αξιόπιστων προβλέψεων είναι
αρκετά περιορισμένη. Η δεύτερη κατηγορία
είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί, διότι τα
αίτιά της είναι συχνά σταδιακά και «αθόρυβα».
Ωστόσο, οι συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής (διαβάστε περισσότερα: Ενότητα
6.1, Ενότητα 6.2, Ενότητα 7.1, Ενότητα
7.2, Ενότητα 7.3) στις συνθήκες διαβίωσης
είναι τόσο ριζικές όσο και οι συνέπειες των
φυσικών καταστροφών.
Ορισμένες περιοχές του κόσμου είναι «θερμά
σημεία» κλιματικής αλλαγής, στα οποία η
τρέχουσα αλλαγή του κλίματος δρα ως
επιταχυντής στις ήδη υπάρχουσες συνθήκες

περιβαλλοντικής
υποβάθμισης.
Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από
μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην
Παγκόσμια Εφημερίδα για το Περιβάλλον,
αναφορικά με την κατάσταση στις νότιες
χώρες της Μεσογείου.
Στις περιοχές αυτές, οι παγκόσμιες κλιματικές
αλλαγές έχουν προκαλέσει ξηρασίες και
άνοδο της θερμοκρασίας για δεκαετίες και οι
προβλέψεις επιβεβαιώνουν την τάση αυτή.
Οι αλλαγές αυτές έχουν ισχυρό αντίκτυπο
στην τοπική γεωργία, συμπεριλαμβανομένης
της υδροδότησης και των αρδευτικών
συστημάτων, στη γονιμότητα της γης και, κατ’
επέκταση, στην παραγωγή σιτηρών και άλλων
βασικών αγαθών, καθώς και στις ασθένειες
και τα γεωργικά παράσιτα.
Ξεκινώντας από τη γεωργία και την αγροτική
οικονομία, τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν
το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό
σύστημα. Ενώ η παραγωγή πρωτογενών
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αγαθών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, η
ζήτηση τους αυξάνεται λόγω της αύξησης του
παγκόσμιου πληθυσμού. Οι τιμές ανεβαίνουν
και εμφανίζεται έλλειψη «επισιτιστικής
ασφάλειας», προκαλώντας σε πολλές
περιπτώσεις έλλειψη κοινωνικής και πολιτικής
σταθερότητας.

επίδραση του περιβαλλοντικού παράγοντα
στην απόφαση για μετανάστευση. Αυτό που
χρειαζόμαστε είναι μια διαφορετική οπτική.

SAME World

Η Αίγυπτος, για παράδειγμα, έγινε ο
μεγαλύτερος εισαγωγέας σίτου στον κόσμο
προκειμένου να ικανοποιήσει την εσωτερική
ζήτηση σε σιτάρι: περισσότερο από το 50%
των αναγκών της καλύπτεται από εισαγωγές.
Το ποσοστό αυτό καθιστά τη χώρα εξαιρετικά
ευάλωτη σε απότομες μεταβολές των
διεθνών τιμών στα γεωργικά προϊόντα (σημ.:
η ζήτηση σιτηρών αυξάνεται, δεδομένου ότι
χρησιμοποιούνται τόσο για την παραγωγή
βιοκαυσίμων όσο και ως ζωοτροφές) και την
θέτει σε κίνδυνο αύξησης των ποσοστών
φτώχειας του πληθυσμού της. Το παράδειγμα
αυτό είναι χαρακτηριστικό των συνθηκών που
ωθούν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν.
Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες από τους
κοινωνικούς και πολιτικούς; (Σχ. 11.2.2)
Η ανεύρεση στοιχείων σχετικά με αυτό το είδος
μετανάστευσης είναι εξαιρετικά δύσκολη από
άποψη μεθοδολογίας, δεδομένου ότι είναι
δύσκολο να αξιολογηθεί αποκλειστικά η

Όπως επισημάνθηκε στην Ενότητα 9.1, η
περιβαλλοντική μετανάστευση μπορεί να
θεωρηθεί ως μια μορφή προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, αλλά η ίδια η ύπαρξή της
υποδηλώνει ένα ζήτημα κατάφωρης αδικίας
(διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα 2.1):
Οι πρώτες είκοσι χώρες που πλήττονται
περισσότερο από τις περιβαλλοντικές
διαταραχές είναι υπεύθυνες για μόλις το
1% των συνολικών εκπομπών αερίων
στον κόσμο, και το 99% των φυσικών
καταστροφών που προκαλούνται από τις
κλιματικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα στον
Παγκόσμιο Νότο.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Ο αριθμός εκείνων που αναγκάστηκαν
να φύγουν λόγω των διεργασιών που
συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, όπως
είδαμε, είναι σχεδόν αδύνατο να μετρηθεί.
Όμως, χωρίς αμφιβολία, εκείνοι που έχουν
συμβάλει περισσότερο στις εκπομπές αερίων
και τις κλιματικές αλλαγές δεν είναι εκείνοι
που πληρώνουν το τίμημα.
Κείμενο: Lucia Carbonari, Project Manager;
Irene Fisco, Υπεύθυνη έργου
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και της αναγκαστικής
μετανάστευσης
SAME
World

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος πλήττει
κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό που ζει σε
πιο απομακρυσμένες περιοχές. Συνήθως
επηρεάζονται τα μέλη των παραδοσιακών
κοινοτήτων, που ζουν σε απόλυτη εξάρτηση
από τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων.
Τα μεγάλα δέλτα της Ασίας είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες περιοχές που επηρεάζονται από
ξηρασία, πλημμύρες, άνοδο της στάθμης
της θάλασσας, κυκλώνες, αλάτωση, φτώχεια
ή υπερπληθυσμό. Οι μεταναστευτικοί
παράγοντες της εθελούσιας περιβαλλοντικής
μετανάστευσης και της οικονομικής
μετανάστευσης είναι παρόμοιοι.
Στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, οι εθελοντικοί

μετανάστες προτιμούν όλο και περισσότερο
τη μετανάστευση από αγροτικές σε άλλες
αγροτικές περιοχές οι οποίες δημιουργούνται
με το σύστημα διαβροχής της ερήμου μέσω
αναπτυξιακών στρατηγικών του κράτους,
για να αυξηθεί το πράσινο τμήμα του δέλτα
του ποταμού Νείλου. Οι αγρότες είναι συχνά
απογοητευμένοι από τις συνθήκες διαβίωσης
στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν κι έτσι
συχνά μεταναστεύουν. Αντιμετωπίζουν
προβλήματα με την παροχή γλυκού νερού
και την ποιότητα του αέρα ακόμα και στις
πόλεις. Έτσι, δεν έχουν κανένα συμφέρον να
μείνουν, αντιθέτως, τείνουν να επιστρέφουν
στις οικογένειές τους. Ένα μεγάλο ποσοστό
των μεταναστών επιλέγει να εργαστεί

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

11.3 Η περίπτωση της εθελούσιας
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Εικόνα 11.3.1 Περιβαλλοντικοί μετανάστες στη Ντάκα δουλεύουν σε ρίκσα (Πηγή: φωτογραφία του J. Kočar, 2013)
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Εικόνα 11.3.2 Περιβαλλοντικοί μετανάστες στη Ντάκα δουλεύουν σε ρίκσα, (Πηγή: φωτογραφία του J. Kočar, 2013)

προσωρινά στις χώρες του Κόλπου, στις
οποίες εκτελούν χαμηλά αμειβόμενη
εργασία, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό
κλάδο. Τα εμβάσματά τους αποτελούν μια
σημαντική πηγή εισοδήματος όχι μόνο για τις
οικογένειές τους, αλλά και για την κοινωνία
γενικότερα. Διαβάστε περισσότερα για
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις στην
οικονομική μετανάστευση.
Στο
Μπαγκλαντές
οι
νέοι
άνδρες
συμμετέχουν στα μεταναστευτικά ρεύματα
από τις αγροτικές προς στις αστικές περιοχές,
τα οποία κατευθύνονται κυρίως σε κοντινές
πόλεις και στην πρωτεύουσα. Οι μετανάστες
συχνά απασχολούνται ακόμα και ως
οδηγοί αμαξιδίων ρίκσο λόγω του χαμηλού
μορφωτικού τους επιπέδου και της έλλειψης
εργασίας στα πολυσύχναστα μέρη. Ζουν σε
περιθωριακές φτωχογειτονιές σε εξαιρετικά
κακές συνθήκες διαβίωσης. Ζουν συνήθως
σε ομάδες στην ίδια παράγκα με ανεπαρκή
μέσα διαβίωσης. Η ζωή στην πόλη είναι

ακριβή, έτσι ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος
του εισοδήματός τους για να καλύψουν τις
βασικές τους ανάγκες. Στέλνουν το υπόλοιπο
των απολαβών τους σε συγγενείς στην
ύπαιθρο.
Ακόμα και στην περίπτωση της αναγκαστικής
περιβαλλοντικής
μετανάστευσης
στο
Μπαγκλαντές, οι μετανάστες ζητούν
προσωρινές δουλειές στις γύρω πόλεις,
αλλά για μικρότερο διάστημα, επειδή
ο μακροπρόθεσμος στόχος τους είναι
να γυρίσουν στις οικογένειές τους, να
ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και να συνεχίσουν
την παραδοσιακή ζωή. Αν το περιβάλλον
τους πληγεί μόνιμα ή καταστραφεί, τότε δεν
μπορούν να επιστρέψουν και η προσωρινή
τους μετανάστευση μετατρέπεται σε
μόνιμη. Στο επόμενο στάδιο οι μετανάστες
συνήθως κινούνται σε πόλεις εκτός της
περιοχής που βρίσκεται σε κρίση. Στο
αστικό περιβάλλον οι απόγονοί τους
προσπαθούν να αναρριχηθούν κοινωνικά
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και συχνά μετακινούνται στη Ντάκα,
όπου αποκτούν εκπαίδευση ή αναζητούν
καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η
αναγκαστική περιβαλλοντική μετανάστευση
στο Μπαγκλαντές κανονικά δεν έχει διεθνή
διάσταση, επειδή οι περιοχές κρίσης δεν
καλύπτουν το σύνολο της χώρας και τα
στρατόπεδα προσφύγων βρίσκονται στο
εσωτερικό της χώρας.

συνήθως αποφασίζουν να μεταναστεύσουν
σε μια από τις ανεπτυγμένες χώρες στο
τελευταίο στάδιο της μεταναστευτικής
διαδικασίας, το οποίο διαρκεί ακόμη και
στις επόμενες γενιές. Κοιτάξτε το διάγραμμα
του Lonergan για το Feinstein International
Center.

Παρ’ όλα αυτά, επηρεάζουν έμμεσα τη διεθνή
μετανάστευση κι, επομένως, μεταφέρουν τις
συγκρούσεις από την περιοχή της κρίσης
στην πόλη. Οι διανοούμενοι της πόλης

Κείμενο: Jurij Kočar Ph.D Καθηγητής
Γεωγραφίας και Ιστορίας στο Βιοτεχνικό
Εκπαιδευτικό Κέντρο της Λιουμπλιάνα,
Σλοβενία
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και πώς;
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Στο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα οι μετανάστες
ζουν σε μια κατάσταση χρόνιας ευπάθειας. Τα
φυσικά και διοικητικά εμπόδια ενθαρρύνουν
την άτυπη και λαθραία μετανάστευση, η
οποία συχνά αποτελεί τη μόνη επιλογή. Κατά
συνέπεια, η ίδια η πράξη της μετανάστευσης
καθίσταται ένα παράνομο και επικίνδυνο
εγχείρημα, που καταστέλλεται από τις αρχές
και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από
εγκληματικές οργανώσεις. Παρομοίως, όταν
οι μετανάστες απασχολούνται στις πλούσιες
χώρες, συχνά ικανοποιούν τη ζήτηση για
ανειδίκευτο, άτυπο, χαμηλόμισθο εργατικό
δυναμικό και καταλήγουν να εργάζονται
παράνομα ενώ δεν απολαμβάνουν εργατικά
δικαιώματα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η προστασία
των μεταναστών και των δικαιωμάτων
τους δεν είναι μόνο υψίστης σημασίας,
αλλά και μια δραστηριότητα που απαιτεί
κοινές προσπάθειες από όλους τους
εθνικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη
μεταναστευτική διαδικασία.
Υπό την έννοια αυτή, η διεθνής διακυβέρνηση
της μετανάστευσης είναι μια σχετικά νέα
έννοια. Εισήχθη στη διεθνή σκηνή το 1949 και
αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι τα τέλη
του 1990. Από την αρχή της νέας χιλιετίας,
με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για την Προστασία των Δικαιωμάτων των
Διακινούμενων Εργαζομένων και των Μελών
των Οικογενειών τους, δόθηκε και πάλι
διεθνής προσοχή στο ζήτημα.
Υπήρξε μια χρόνια απροθυμία από τις εθνικές
κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν την κυριαρχία

τους στον τομέα της μετανάστευσης, παρά το
γεγονός ότι οι μετανάστες, οι εργοδότες, οι
πράκτορες και οι δουλέμποροι αψηφούσαν
συνεχώς τους εθνικούς ελέγχους.
Παρ’ όλα αυτά, σήμερα εξακολουθεί να μην
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τη μετανάστευση,
πόσο μάλλον για την περιβαλλοντική
μετανάστευση. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί
κανόνες και θεσμοί για την αντιμετώπιση του
θέματος.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

11.4 Ποιος προστατεύει τους μετανάστες
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Μερικά από τα νομοθετικά εργαλεία έχουν
ήδη αναπτυχθεί και θα μπορούσαν όντως
να τεθούν σε εφαρμογή σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα.
Κατά τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος
κειμένου, τα δύο πιο σημαντικά νομικά όργανα
προέρχονται από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας (International Labor Organization
- ILO). Το πρώτο, η Σύμβαση Νο. 97 του
1949 (C97) σχετικά με τη Μετανάστευση για
Απασχόληση, καλύπτει τις προϋποθέσεις υπό
τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
οι
διακινούμενοι
εργαζόμενοι
στις
χώρες άφιξης. Η C97 εκφράζει την
αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των
μεταναστών και ημεδαπών εργαζομένων,
σε κρίσιμες πτυχές, όπως η συμμετοχή σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογικές
διαπραγματεύσεις, η στέγαση, η κοινωνική
ασφάλιση, οι φόροι απασχόλησης και η
νομική ενσωμάτωση. Η δεύτερη, η Σύμβαση
C143, αφορά τις Μεταναστεύσεις υπό
Καταχρηστικούς Όρους και την Προώθηση
Ίσων Ευκαιριών και Ίσης Μεταχείρισης
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των Διακινούμενων Εργαζομένων, και έχει
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Η Σύμβαση
αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην
παράνομη μετανάστευση και προβλέπει
συνεργασία μεταξύ των κρατών για την
αντιμετώπισή της.

αυτά, μετά από την αυξανόμενη σημασία και
προσοχή που δόθηκε στη μετανάστευση, οι
ήδη υπάρχουσες οργανώσεις μεγαλώνουν και
η διεθνής συνεργασία φαίνεται να αυξάνεται.

SAME World

Υποχρεώνει επίσης τα κράτη «να σέβονται
τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των
μεταναστών εργαζομένων», ακόμα και των
παράτυπων.
Ένα τρίτο σημαντικό όργανο είναι η Διεθνής
Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων
των Διακινούμενων Εργαζομένων και των
Μελών των Οικογενειών τους (ICMW), η
οποία εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το
1990. Βρίσκεται σε ισχύ όμως μόνο από το
2003, όταν έφθασε το όριο των 20 χωρών που
την έχουν επικυρώσει.
Η Σύμβαση αυτή είναι μια ολοκληρωμένη
διεθνής συνθήκη για τα δικαιώματα των
μεταναστών. Σε σύγκριση με τις δύο πρώτες
Συμβάσεις, ο στόχος της είναι γενικότερος
και αφορά τόσο τους μετανάστες ως
εργαζομένους αλλά και ως ανθρώπινα όντα.
Αν και δεν προβλέπει ειδικά δικαιώματα
για τους μετανάστες, θέτει ένα ηθικό
πλαίσιο επιβεβαιώνοντας την αρχή της
ίσης μεταχείρισης. Η σημασία της είναι
κυρίως συμβολική: καμία χώρα που δέχεται
μετανάστες δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση.
Όπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη, οι χώρες
που επικύρωσαν τη Σύμβαση αποτελούν
σε μεγάλο βαθμό χώρες προέλευσης των
μεταναστών.
Είναι εμφανής η γενική απροθυμία των
πλούσιων χωρών να αντιμετωπίσουν
τη μετανάστευση μέσω της διεθνούς
συνεργασίας,
αν
κοιτάξουμε
τον
κατακερματισμό των διεθνών οργανισμών
που ασχολούνται με το πρόβλημα. Παρ’ όλα

Ο πιο σημαντικός θεσμός είναι ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης (International
Organization for Migration - IOM). Ιδρύθηκε
επισήμως το 1951 ως Διακυβερνητική
Επιτροπή για τη Μετανάστευση στην
Ευρώπη (ICEM), αρχικός σκοπός του ήταν να
ασχοληθεί με τα 1,1 εκατομμύρια ανθρώπων
που εκτοπίστηκαν από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο στην Ευρώπη. Τις τελευταίες
δεκαετίες αυξήθηκε η σημασία του και τώρα
ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
• Μετανάστευση και ανάπτυξη
• Διευκόλυνση της μετανάστευσης
• Ρύθμιση της μετανάστευσης
• Αναγκαστική μετανάστευση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Εκτός από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης, υπάρχουν πολλοί φορείς
που ασχολούνται με τη μετανάστευση,
κατευθύνοντας τις προσπάθειές τους προς
την προστασία των μεταναστών εντός του
πεδίου της αρμοδιότητάς τους.
Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:
• Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών (FAO)
• Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO)
• Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (IFAD)
• Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
• Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
• Επιτροπή ΜΚΟ για τη μετανάστευση
• Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Περιφερειακές Επιτροπές των Ηνωμένων
Εθνών
• Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα των Μεταναστών
• Ηνωμένα Έθνη Γυναίκες
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• Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους
Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-Habitat)
• Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για
το HIV/AIDS (UNAIDS)
• Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)
• Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών
• Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (UNDP)
• Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον (UNEP)
• Εκπαίδευση, Επιστήμη και Πολιτισμός,
Ηνωμένα Έθνη
• Ταμείο Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό
(UNFPA)
• Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες (UNHCR)

• Ταμείο Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά
(UNICEF)
• Ινστιτούτο Ηνωμένων Εθνών για την
Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR)
• Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά
και το Έγκλημα (UNODC)
• Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU)
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
• Παγκόσμιος
Οργανισμός
Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO)
• Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός
(WMO)
• Παγκόσμια Τράπεζα

SAME World

Κείμενο: Genoveva Tisheva, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ιδρύματος Φυλετικών Μελετών
Βουλγαρίας (BGRF)
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Μετανάστευσης εντός
ΕΕ;
SAMEτης
World
Κατά το παρελθόν συνέβησαν, εντός των
συνόρων της ΕΕ, απαλλοτριώσεις γης,
ρύπανση των υδάτων, του εδάφους και
του αέρα, καθώς και μετατοπίσεις και
επανεγκαταστάσεις, ενώ εξακολουθούν να
συμβαίνουν και σήμερα.
Ορισμένα από τα παραδείγματα του
παρελθόντος
είχαν
συνέπειες
που
παραμένουν μέχρι και σήμερα, όπως συνέβη
στην περίπτωση των ορυχείων ουρανίου
στο Buhovo της Βουλγαρίας. Τα ορυχεία
παρήγαγαν ουράνιο μεταξύ 1938 και 1992, το
οποίο χρησιμοποιήθηκε σε πρώτη φάση από
τον γερμανικό στρατό και αργότερα για την
ανάπτυξη της πρώτης σοβιετικής ατομικής
βόμβας. Κατά τη διάρκεια της εξόρυξης
ουρανίου πήραν εδάφη από τους κατοίκους,
η τοπική γεωργική γη αχρηστεύτηκε και μέχρι
σήμερα το νερό και το έδαφος ρυπαίνονται.
Ακόμη και σήμερα, άνθρωποι εκτοπίζονται
λόγω της εξόρυξης, όπως δείχνει η περίπτωση
του ορυχείου Garzweiler στη Γερμανία. Από
το 1983 η εξόρυξη άνθρακα έχει οδηγήσει
στη μετεγκατάσταση ολόκληρων χωριών. Το
Garzweiler II, για παράδειγμα, περιλαμβάνει 12
χωριά με περίπου 7600 άτομα. Ενώ ορισμένα
χωριά μπορούν να επανεγκατασταθούν
σχεδόν πλήρως σε μια νέα θέση, άλλα χωριά
δεν μπορούν. Πολλές φορές οι αγρότες
χάνουν πολύτιμες γεωργικές εκτάσεις, για τις
οποίες δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Κατά
συνέπεια, πολλοί άνθρωποι μετακινούνται
από την περιοχή και τα χωριά παραμένουν
ερημωμένα. Η υπόσχεση για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας μέσω της εξόρυξης
μόλις που αποδίδει, δεδομένης της

καταστροφής του περιβάλλοντος, των
κινδύνων για την υγεία και των κοινωνικών
επιπτώσεων που συνεπάγεται. Το παράδειγμα
αυτό ισχύει για πολλά διαφορετικά είδη
εξόρυξης εντός της ΕΕ.
Η περίπτωση του Kajászó στην Ουγγαρία
είναι ένα παράδειγμα υφαρπαγής γης, που
έλαβε χώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Το
2010 η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει
65.000 εκτάρια κρατικής γης για δημόσια
προσφορά για να στηρίξει τους νέους
αγρότες της περιοχής και τις οικογένειές τους,
προσφέροντάς τους μισθώσεις χαμηλού
κόστους για 20 χρόνια.
Αντ’ αυτού, μετά από μια σειρά σκανδάλων,
το μεγαλύτερο μέρος της γης μισθώθηκε
σε
Ούγγρους
αγρο-επιχειρηματίες,
υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος.
Αυτός ο λόγος ήταν αρκετός για να
εγκαταλείψει την περιοχή ένας μεγάλος
αριθμός νέων κατοίκων.
Η καταστροφή της κόκκινης λάσπης των
Kolontár και Devecser στην Ουγγαρία
(2010), όπου μέρος του φράγματος μιας
τοξικής δεξαμενής κόκκινης λάσπης
κατέρρευσε και ανάγκασε 400 ανθρώπους
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αν όχι
σε μόνιμη βάση τουλάχιστον προσωρινά,
ή η διαρροή κυανίου στο Baia Mare στη
Ρουμανία (2000) δείχνουν ότι το περιβάλλον
και οι άνθρωποι συνεχώς απειλούνται από
πιθανά βιομηχανικά ατυχήματα και τοξικές
καταστροφές. Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση
καταστροφών ή επανεγκαταστάσεων είναι
συχνά χαμηλές, ανακόλουθες και γίνονται
αντικείμενο νομικών διαφορών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

11.5 Υπάρχουν περιπτώσεις Περιβαλλοντικής
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Ο Άτλας Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης
παρέχει λεπτομέρειες και πληροφορίες για
περιπτώσεις απαλλοτρίωσης της γης και
μετατοπίσεων. Μια άλλη πληγή πληροφοριών
αποτελεί
ο
Άτλας Περιβαλλοντικής
Μετανάστευσης, με ημερομηνία έκδοσης τον
Ιούνιο 2015.

ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει
και την ΕΕ: μέχρι τώρα περιοχές της νότιας
Ευρώπης υποφέρουν από σοβαρή ξηρασία.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα
μπορούσε να επηρεάσει τις ακτές της
Ολλανδίας, της Δανίας και της Γερμανίας
και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί
να συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Και τι θα
γίνει με όλες τις χωματερές και τα πυρηνικά
απόβλητα - τι επιπτώσεις θα έχουν με την
πάροδο του χρόνου;

SAME World

Ο βαθμός επίπτωσης πολλών σημερινών
έργων βιομηχανίας ή εξόρυξης εντός της ΕΕ
δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η εκτεταμένη
αναζήτηση για λιγοστούς πόρους (δείτε
Ενότητα 3.1), όπως μεταλλεύματα, άνθρακας
και πετρέλαιο, δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς
να έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον
και τους ανθρώπους. Παρά την τεχνολογική

Κείμενο: Judith Corbet, Εκπαιδεύτρια
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δικαιωμάτων

SAME World

Υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά γεγονότα
που μας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε
για ανθρώπινα δικαιώματα: 1) όλοι έχουν
δικαιώματα, 2) όλοι έχουν το δικαίωμα
να έχουν δικαιώματα και 3) όλοι έχουν το
δικαίωμα να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά
τους. Αν δεν μάθουμε ποια είναι τα ανθρώπινα
δικαιώματά μας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
πότε παραβιάζονται και δεν ξέρουμε σε ποιον
να στραφούμε για απονομή δικαιοσύνης.
Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που ίσως να
παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων ή
ακόμη και για εκείνους που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην προστασία τους. Επομένως,
είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί η
εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
σε όλα τα σχολεία του κόσμου, έτσι ώστε
να τα κατανοούν όλοι. Η UNESCO αναφέρει

ότι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του δικαιώματος στην εκπαίδευση ενώ
κερδίζει όλο και περισσότερη αναγνώριση
ως ανθρώπινο δικαίωμα καθεαυτό. Η γνώση
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας
θεωρείται βασικό εργαλείο που εξασφαλίζει
τον σεβασμό και την προστασία των
δικαιωμάτων όλων. Μάθετε περισσότερα
σχετικά με την Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα εδώ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

12.1 Υπεράσπιση των ανθρωπίνων
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Το λυπηρό είναι ότι ανά τους αιώνες ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δεν ήταν ποτέ παγκοσμίως αναγνωρισμένος
για κάθε ανθρώπινο ον στον πλανήτη μας.
Έχουμε ήδη μιλήσει για τις διακρίσεις σε
αυθαίρετες αποφάσεις σχετικά με το ποιος

Εικόνα 12.1.1 Ελευθερία - αλλά όχι για όλους; (Πηγή: humaneeducation.org)
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καλύπτουν επίσης την αρχή της μη
επαναπροώθησης και το δικαίωμα να μην
απελαύνονται συλλογικά, την ελευθερία
κυκλοφορίας (προς, εντός και από τα
στρατόπεδα ή καταφύγια), καθώς και το
δικαίωμα να επιστρέψουν στη χώρα τους
ή το σπίτι τους. Ακόμα και όταν βρουν ένα
νέο μέρος για να μείνουν, μέσω εσωτερικής
μετεγκατάστασης ή μέσω αναγνώρισης
διεθνούς ασύλου, τα δύσκολα δεν έχουν
περάσει. Πολλές φορές αντιμετωπίζουν
σοβαρές διακρίσεις στις χώρες υποδοχής
(με προσωπικές επιθέσεις ή ακόμα και σε
συστηματικό επίπεδο).

SAME World

Οι πιο σημαντικές προδιαγραφές ανθρώπινων
δικαιωμάτων για τους μετανάστες, που
δυστυχώς αγνοούνται επανειλημμένως,

Ειδικά σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν
λιγοστοί πόροι στην κοινωνία υποδοχής,
οι μετανάστες μπορεί να προκαλέσουν
αρνητικά συναισθήματα και την ιδέα της
απειλής. Οι διαδικασίες της δημιουργίας
στερεοτύπων, αρνητικών προκαταλήψεων
και αποδιοπομπαίων τράγων αρχίζουν να
αυξάνονται. Συχνά, όπως συμβαίνει σήμερα
στην Ευρώπη (αλλά και αλλού), πολλοί
πολιτικοί και μέσα μαζικής ενημέρωσης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

μπορεί να ταξιδέψει ή να μεταναστεύσει (δείτε
Ενότητα 9) και πόσο σοβαρή είναι η σημερινή
έλλειψη νομικής προστασίας για τους
περιβαλλοντικούς μετανάστες ή κλιματικούς
πρόσφυγες (δείτε Ενότητα 10.1 και Ενότητα
10.2) ή ποιες παραβιάσεις αντιμετωπίζουν
στην πορεία. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους για να σώσουν τις ζωές τους και
να αντιμετωπίσουν πολυάριθμες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε διάφορα
στάδια της διαδικασίας μετεγκατάστασής
τους, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης
των βασικών οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα
στη στέγαση, το δικαίωμα στην εργασία, το
δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην
οικογενειακή ζωή κ.λπ. Δείτε τον πίνακα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σελίδα 30) που
πρέπει να διασφαλίζονται σε κάθε φάση της
διαδικασίας που δημιούργησε ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης.
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Πηγές:
Douglas, Tom. Scapegoats: Transferring
Blame. Routledge, New York, 1995.

Οι διακρίσεις είναι μια μορφή αθέμιτης
παράνομης συμπεριφοράς που θέτει ένα
άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων με ορισμένα
προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η εθνική
καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, το
φύλο, η αναπηρία κ.λπ., σε δυσμενέστερη
θέση σε σχέση με τους άλλους. Οι
διακρίσεις αποτέλεσαν τη βασική «μηχανή»
που βρισκόταν πίσω από τα χειρότερα
τερατουργήματα στην ιστορία μας, όπως η
δουλεία, το απαρτχάιντ, οι γενοκτονίες και
οι θρησκευτικοί πόλεμοι. Και, παρόλο που
απαγορεύεται από πάρα πολλά νομικά (εθνικά
και διεθνή) όργανα, είναι δυστυχώς ακόμα
παρούσα σε κάθε κοινωνία στον πλανήτη.
Διαβάστε περισσότερα για τις διακρίσεις
εναντίον των μεταναστών εδώ.

OECD (2013), Discrimination against
immigrants - Measurements, incidence
and policy instruments, in International
migration outlook 2013, OECD Publishing.
Διαθέσιμο εδώ

SAME World

IOM Outlook on migration, environment and
climate change, 2014, διαθέσιμο εδώ
NORFACE MIGRATION, Yvonni Markaki and
Simonetta Longhi: What Determines Attitudes
to Immigration in European Countries? An
Analysis at the Regional Level, Discussion
Paper No. 2012-32. Διαθέσιμο εδώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

διαιωνίζουν αυτά τα αρνητικά στερεότυπα,
υιοθετούν τα συναισθήματα δυσπιστίας και
τα νομιμοποιούν χωρίς καν να αμφισβητούν
την ακρίβειά τους (διαβάστε περισσότερα
στην Ενότητα 12.2). Μπορεί τα στερεότυπα
καθαυτά και οι προκαταλήψεις (που έπονται
των στερεοτύπων και γεννιούνται εξαιτίας
αυτών) να μην αποτελούν διάκριση, ωστόσο,
εάν δράσουμε χωρίς λογική σκέψη, μπορεί
να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος κάποιου και
να παραβιάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά
του.
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The SAGE handbook of prejudice,
stereotyping and discrimination / edited by
John F. Dovidio ... [et al.], Los Angeles [etc.] :
Sage, cop. 2010.
UNESCO, Εκπαίδευση
δικαιώματα

στα

ανθρώπινα

Κείμενο: Manca Šetinc Vernik, Εκπαιδεύτρια
και Ειδικός στην καταπολέμηση των διακρίσεων
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σε φαινόμενα μετανάστευσης
SAME World
Οι μετανάστες γενικά γίνονται αντιληπτοί
ως μια ανεπιθύμητη απειλή για τον τρόπο
ζωής μας. Αν και σπάνια τονίζεται στον
δημόσιο διάλογο ότι το άσυλο δεν είναι μια
πράξη ελεημοσύνης, αλλά ένα ανθρώπινο
δικαίωμα (δείτε επίσης Ενότητα 12.1), το
πρόσφατο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την επανεγκατάσταση
των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με βάση το
λεγόμενο σύστημα ποσοστώσεων προκάλεσε
για μια ακόμη φορά λαϊκιστική ρητορική
πολλών μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων
σε όλη την ΕΕ.
Πολλοί εκφράζουν ανοιχτά αρνητικούς
συνειρμούς, στερεότυπα (συχνά ρατσιστικά)

και προκαταλήψεις εναντίον των μεταναστών,
εστιάζοντας σε αυτούς ως απειλή, είτε σε
σχέση με την έλλειψη θέσεων στην αγορά
εργασίας, την κατάχρηση των συστημάτων
κοινωνικής πρόνοιας, την εγκληματικότητα,
ακόμη και με την τρομοκρατία είτε σε σχέση
με την απειλή της εθνικής ασφάλειας. Όλοι οι
μετανάστες είναι για αυτούς το ίδιο.
Ένας
Σλοβένος
ερευνητής
στις
μεταναστεύσεις και την εγκληματολογία
θέτει μια ενδιαφέρουσα και λίγο κυνική
ερώτηση: πιστεύουμε πραγματικά σε αυτό το
«εγκληματικό γονίδιο των μεταναστών» που
τους αναγκάζει να προβούν σε εγκληματικές
ενέργειες; Και αν ναι, οι «δικοί μας» άνθρωποι
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μετανάστες

Εικόνα 12.2.1 Σχεδόν καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν απεγνωσμένα να διασχίσουν τη
Μεσόγειο θάλασσα , (Πηγή: www.corriere.it)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

12.2 Η κοινή γνώμη και οι αντιδράσεις
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το παίρνουν μαζί τους ή το αποκτούν στο
τρένο καθώς πηγαίνουν;

μετανάστες, έχοντας κατά νου ότι πριν από
λίγο καιρό υπήρχαν μετανάστες και στις δικές
μας οικογένειες (παππούδες και γιαγιάδες,
ακόμη και γονείς που μετακινήθηκαν σε
άλλη χώρα ή από το χωριό στην πόλη). Δεν
πρέπει να ενδώσουμε σε προκαταλήψεις και
στερεότυπα, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι
κάθε ανθρώπινο ον έχει αξιοπρέπεια και ότι
αξίζει να σεβόμαστε τα δικαιώματά του/της.
Η κοινωνική ένταξη (διαβάστε περισσότερα
στην Ενότητα 12.3) μπορεί να αποφέρει
πολύ περισσότερα στον κόσμο απ’ ό,τι ο
διαχωρισμός και οι διακρίσεις. Οι διακρίσεις
είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που μας
επηρεάζει όλους, καθώς μας στοιχίζει ακριβά
ακόμα και από άποψη μακροοικονομίας.
Όλοι βγαίνουμε χαμένοι εξαιτίας της! Αγνοεί
το ανθρώπινο δυναμικό, τη μοναδικότητα
και πολύτιμες πηγές κοινωνικού κεφαλαίου
και, ως εκ τούτου, απορρίπτει αναπτυξιακές
ευκαιρίες. Στερεί την κοινωνία από πολλά
οφέλη, αφού εμποδίζει τη δημιουργικότητα,
την καινοτομία, την ευελιξία και την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Είναι
επίσης μια σοβαρή και συνεχής απειλή
για την κοινωνική συνοχή και μπορεί να
δημιουργήσει επικίνδυνες συγκρούσεις στην
κοινωνία ή μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών.

SAME World

Όταν σε μια κοινωνία επικρατούν
τέτοιου είδους αρνητικά στερεότυπα και
προκαταλήψεις εναντίον των μεταναστών,
τότε μπορεί εύκολα να προκύψουν ατομικές
ρατσιστικές ενέργειες και να γίνουν συχνό
φαινόμενο, καθώς και συστηματικές
διακρίσεις, οι οποίες θα έχουν σοβαρές
συνέπειες:
διαδικασίες
απομόνωσης,
διαχωρισμού και περιθωριοποίησης που
καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη
την ενσωμάτωση της εκάστοτε ομάδας σε
αυτή την απρόθυμη κοινωνία.

Όλες αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του
ατόμου, που προκαλούνται από τις διακρίσεις,
όχι μόνο έχουν σοβαρές οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειες, αλλά και ψυχολογικές
συνέπειες για τα θύματα και τα μέλη των
οικογενειών τους. Ξεκινάει έτσι ένας φαύλος
κύκλος διακρίσεων από τον οποίο τα θύματα
δεν είναι σε θέση να ξεφύγουν. Μπορεί τότε
να αναπτύξουν μια «αναισθησία», αντίδραση
που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απάθεια. Η
έρευνα της ΕΕ (EU-MIDIS, 2009) δείχνει ότι το
82% των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες
ή κοινότητες μεταναστών, που υπέστησαν
διακρίσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
δεν το κατήγγειλαν. Από την άλλη μεριά,
τα θύματα μακροχρόνιων συστηματικών
διακρίσεων μπορεί να αρχίσουν να αντιδρούν
έντονα σε κάθε αλλαγή ή κρατική βοήθεια ή
ακόμη και να αρχίσουν να αντεπιτίθενται
(όπως είναι, για παράδειγμα, οι εξεγέρσεις
και τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται σε
προαστιακές περιθωριοποιημένες περιοχές,
ως ένδειξη της απελπιστικής κατάστασης της
νεολαίας).
Η γενιά μας έχει την ευκαιρία να δώσει μια
χείρα βοηθείας στους περιβαλλοντικούς

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Επομένως, δεν είναι απλά ένα μακρινό
πρόβλημα αυτών που έχουν περιθωριοποιηθεί
και έχουν γίνει αντικείμενο διακρίσεων, είναι
πρώτα απ’ όλα δικό μας πρόβλημα. Επηρεάζει
τον καθένα μας· όλοι είμαστε μέρος του
προβλήματος και ταυτόχρονα η λύση του.
Πηγές:
Bučar Ručman, Aleš. Migracije in kriminaliteta
: pogled čez meje stereotipov in predsodkov.
Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2014.
EU-MIDIS, European Union minorities
and discrimination survey, 2009.
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Quotas Ignite Racism in Northern Europe
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nope’ to migrants.

EU Observer, 18th may 2015, EU: boatsinking Yes, migrant quotas No.

Sputnik News, 30th may 2015, EU Migrant

The NewDaily, 21st may 2015, ‘Nope, nope,
Κείμενο: Manca Šetinc Vernik, Εκπαιδεύτρια
και Ειδικός στην καταπολέμηση των διακρίσεων
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EU Observer, 20th may 2015, EU engulfed in
migrant ‘quota’ battle.
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ευκαιρίες για όλους
SAME World

Η κοινωνική ένταξη είναι ένας από τους
στόχους της πολιτικής που βασίζεται στα
ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι στους
μετανάστες. Πρόκειται για μια διαδικασία.
Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς
πρώτα να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά
οι διακρίσεις (διαβάστε περισσότερα στην
Ενότητα 12.1 και Ενότητα 12.2). Αυτό πρέπει
να γίνει με την αποτελεσματική εφαρμογή
της νομοθεσίας, των πολιτικών και άλλων
δραστηριοτήτων που προλαμβάνουν και
αντιτίθενται δραστικά και στρατηγικά
στον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη
μισαλλοδοξία, αλλά και στα περιστατικά
ατομικών, συστηματικών και θεσμικών
διακρίσεων.
Οι περιβαλλοντικοί μετανάστες (όπως και

άλλοι μετανάστες) θα πρέπει να είναι σε θέση
να απολαμβάνουν πλήρως τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, εξίσου
με τους κατοίκους των χωρών υποδοχής.
Τα δικαιώματά τους πρέπει να γίνονται
σεβαστά,
να
προστατεύονται,
να
ικανοποιούνται και να προωθούνται. Θα
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και
να εφαρμόζονται στην πράξη. Δεν είναι
αρκετό να τους ανοίξουμε τις πόρτες, πρέπει
επίσης να τους αφήσουμε να εισχωρήσουν
και να ζήσουν ανάμεσά μας, όχι μόνο δίπλα
μας. Οι μετανάστες χρειάζονται γλωσσική
κατάρτιση, απασχόληση, δεξιότητες. Τα
παιδιά τους πρέπει να πάνε στο σχολείο
και να έχουν μια καλή εκπαίδευση που θα
τους εξασφαλίσει το μέλλον. Χρειάζονται

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

12.3 Κοινωνική ένταξη και ίσες
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Εικόνα 12.3.1 Εστιατόριο Skuhna - παγκόσμια κουζίνα στη Σλοβενία, Λιουμπλιάνα
(πηγή: http://www.mladina.si, φωτογραφία: B. Kranjc)
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Εικόνα 12.3.2 Riace, το χωριό που καλωσορίζει τους μετανάστες (Πηγή: https://gerryco23.wordpress.com)

ένα κατάλληλο σύστημα στέγασης και
υγειονομικής περίθαλψης. Για να επιτευχθεί
αυτό πραγματικά, μπορεί να χρειαστεί
παρακίνηση, στοχευμένη πληροφόρηση
και μερικές φορές ειδικές παροχές. Χωρίς
αυτά δεν μπορούμε να μιλάμε για ίσες
ευκαιρίες ή για αποτελεσματική άσκηση
των δικαιωμάτων σε ισότιμη βάση. Η
ενσωμάτωση πολιτικών σε σχέση με το
φύλο είναι επίσης πολύ σημαντική για
να αντιμετωπίσουμε τα πιθανά εμπόδια
κατά την εμπλοκή στην κοινότητα και τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σπίτι.
Ωστόσο, για την επιτυχή ένταξη των
μεταναστών δεν είναι αρκετά μόνο τα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά
δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να
απολαμβάνουν ατομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων, όπως είναι η πρόσβαση στη
δικαιοσύνη, η συμμετοχή στην κοινωνική και
πολιτική ζωή (17 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν

δώσει στους μετανάστες το δικαίωμα ψήφου
στις τοπικές εκλογές τους!), η πρόσβαση
στην ιθαγένεια κ.λπ. Τότε μόνο μπορούμε να
μιλάμε για μια πραγματική κοινωνία ένταξης,
με ίσες ευκαιρίες για όλους και σε όλους τους
τομείς της ζωής. (Συγκρίνετε τις χώρες με τη
βοήθεια του MIPEX - του Δείκτη Πολιτικής
Ένταξης Μεταναστών).
Πρέπει, επίσης, να αλλάξουμε τον τρόπο
με τον οποίο αναφερόμαστε σε θέματα
μετανάστευσης, ιδίως να αντιμετωπίσουμε
την αρνητική εικόνα που προβάλλουν τα
ΜΜΕ και την παραπληροφόρησή τους (δείτε
Ενότητα 12.2). Ο Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δείχνει ότι όλοι, ειδικά τα μέσα ενημέρωσης,
πρέπει να ενθαρρύνονται ενεργά να
συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής και
προβολής των μεταναστών, δημιουργώντας
μια πιο θετική αντίληψη. Οι χώρες υποδοχής
θα πρέπει να επικεντρωθούν στις θετικές
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περισσότερα στην Ενότητα 12.2).
Διαβάστε και δείτε το βίντεο σχετικά με ένα
μικρό χωριό στη νότια Ιταλία, το Riace,
όπου υποδέχονται τους μετανάστες με
ανοιχτές αγκάλες και τους καλωσορίζει ο
τοπικός δήμαρχος.

SAME World

Η συμβολή και συμμετοχή της κοινωνίας
των πολιτών και των ΜΚΟ είναι πολύτιμη και
απαραίτητη, ιδίως εκεί όπου υπάρχει έλλειψη
πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση
αυτών των ζητημάτων και μπορούμε να
βρούμε πολλές θετικές πρακτικές των ΜΚΟ
στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έργων
που συνασπίζουν τους μετανάστες και τις
μειονοτικές κοινότητες.
είτε την ιστορία ενός επιτυχούς έργου
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
στη
Σλοβενία, που ονομάζεται Skuhna, το οποίο
εκπαιδεύει τους μετανάστες ως μάγειρες και
προσφέρει υπηρεσίες τροφοδοσίας υψηλού
επιπέδου. Δείτε το βίντεο Tasty Roots (Πηγή:
Luksuz produkcija. «Tasty roots» («Γευστικές
ρίζες»). 2013. Σκηνοθεσία: Cristina Cebrian,
Coralie Girard, Kajor Balázs, Silvia Muñoz
García, Sandra Mirković).
Οι ιθύνοντες στις χώρες υποδοχής θα
πρέπει να επενδύουν σε καταλληλότερες
πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί από και για
τους μετανάστες, έτσι ώστε να αυξήσουν
τη συμμετοχή τους, καθώς και σε ηθική και
ανεκτική πολιτική ηγεσία σε όλα τα επίπεδα,
ώστε να θέσουν το παράδειγμα για το πώς
να αντιμετωπίζουμε και να αντικρούουμε τα
αρνητικά στερεότυπα και τη μισαλλοδοξία
στην κοινωνία υποδοχής (διαβάστε

Πρέπει να συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη στα
σχολεία μας για να αναδείξουμε καλύτερα
την αλληλεξάρτηση και ποικιλομορφία του
κόσμου, καθώς και το γεγονός ότι αλλάζει
συνεχώς. Πρέπει να διδάξουμε στους
νεότερους πώς να ζουν σε έναν κόσμο
διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών.
Όσο περισσότερο οι άνθρωποι ζουν με
τους άλλους, γνωρίζουν και σέβονται ο
ένας τον άλλον τόσο πιο πολλές εμπειρίες
αποκτούν, οι οποίες υπερνικούν τα αρνητικά
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που
απορρέουν από τα μέσα ενημέρωσης και
τις δηλητηριώδεις πολιτικές συζητήσεις. Οι
άνθρωποι αρχίζουν να διαφοροποιούνται
μεταξύ τους όχι βασιζόμενοι στο γεγονός
ότι κάποιος έχει μια συγκεκριμένη εθνική,
θρησκευτική ή κοινωνική προέλευση, αλλά
στο αν κάποιος είναι εγγενώς καλός ή κακός.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

πτυχές της ποικιλομορφίας. Ας δώσουμε
ένα παράδειγμα: λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού τους, οι χώρες της ΕΕ θα
χρειαστούν αναπόφευκτα ένα νέο εργατικό
δυναμικό που θα είναι άκρως σημαντικό
για τη συντήρηση της οικονομίας τους.
Επιπλέον, η κατάσταση μπορεί να αποβεί
κερδοφόρα για όλες τις πλευρές: αν οι
μετανάστες καταφέρουν να ευδοκιμήσουν
στις νέες τους χώρες, τότε θα μπορούν να
επενδύσουν πίσω στη χώρα προέλευσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Τέλος, σας καλώ να προβληματιστείτε με
αυτήν την αντιστροφή ρόλων σχετικά με τη
μετανάστευση. Φανταστείτε ένα σενάριο
από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όπου
το βόρειο τμήμα του πλανήτη μας ξεκινάει
να ψύχεται και οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί:
ο Βορράς θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια και
άδεια μετανάστευσης προς τις θερμότερες
χώρες του Νότου. Πώς θα νιώθατε, αν
ξαφνικά θα έπρεπε να εγκαταλείψετε το
σπίτι σας και να γίνετε μετανάστης χωρίς
δικαιώματα, χωρίς μέλλον, χωρίς ασφάλεια;
Λίγη ενσυναίσθηση θα βοηθούσε πολύ.
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διαθέσιμος (στα αγγλικά) εδώ .
SBS, 17 March 2015, Welcome to Riace: The
town that wants more immigrants.
Terra cognita, Revue suisse de l’intégration
et de la migration, No. 25 automne 2014.
Διαθέσιμο (στα γαλλικά) εδώ

SAME World

BBC News, 10 Ιανουαρίου 2011, Italian
mayor saves his village by welcoming
refugees.
Migrant Integration Policy Index (Δείκτης
Πολιτικής Ένταξης Μεταναστών) 2015,

Κείμενο: Manca Šetinc Vernik, Εκπαιδεύτρια
και Ειδικός στην καταπολέμηση των διακρίσεων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πηγές:
Συνέδριο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2014,
Θεμελιώδη δικαιώματα και Μετανάστευση
στην ΕΕ, διαθέσιμο (στα αγγλικά) εδώ .
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καταπολεμήσουμε
τον κοινωνικό
SAME
World
αποκλεισμό;
Για να απαντήσουμε σε αυτό, πρέπει να
έχουμε κατά νου την πολυδιάστατη φύση
του όρου «κοινωνική ένταξη». Αυτή η
πολυπλοκότητα μας οδηγεί να εξετάσουμε
τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων και περιλαμβάνει διαφορετικούς
τομείς ενδιαφέροντος, ανάμεσά τους και
η περιβαλλοντική δικαιοσύνη (διαβάστε
περισσότερα στην Ενότητα 2.1 και Ενότητα
2.2).
Η
περιβαλλοντική
αδικία
και
οι
περιβαλλοντικές καταστροφές προκαλούν
κοινωνική αδικία και αποκλεισμό. Πώς μπορεί
κάποιος να αισθάνεται υπεύθυνος για μια
διαδικασία κοινωνικής ένταξης που είναι
τόσο περίπλοκη και έχει παγκόσμια διάσταση;
Πρώτον, οι δράσεις μας για την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει
να υποστηριχθούν, να κατευθυνθούν και
να γίνουν σε συνδυασμό με τις κοινωνικές
πολιτικές και τη νομοθεσία κατά των
διακρίσεων, σε τοπικό/ εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να στηριζόμαστε
από το γεγονός ότι είμαστε μέρος μιας
κοινότητας, κάτι το οποίο μας καθιστά
τους βασικούς παράγοντες συγκεκριμένων
(ατομικών ή κοινοτικών) δράσεων για την
επίτευξη της ευημερίας και της ευτυχίας
του συνόλου. Η θεσμική δέσμευση οδηγεί
στην ατομική δέσμευση και αντιστρόφως,

ενώ και οι δύο απορρέουν από συνολικές
ενέργειες ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η
προσωπική δέσμευση έναντι του κοινωνικού
αποκλεισμού είναι πράγματι δυνατή.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, τα οποία
συνδέονται με καλές πρακτικές που εισήγαγε
η κοινωνία των πολιτών και με εκτενή
ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το ζήτημα
της κοινωνικής ένταξης. Για περαιτέρω
μελέτη, αναφέρονται στη συνέχεια μερικά
εργαλεία για την ενεργή καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού (και άλλων
προβλημάτων) που έχουν δημιουργήσει
και υιοθετήσει οι άνθρωποι επιδιώκοντας
πραγματικές αλλαγές. Πρόκειται για τη
συστέγαση, τη χαρτογράφηση κοινότητας
και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η νέα
πρόκληση είναι η προσαρμογή και ο
επαναπροσδιορισμός αυτών των εργαλείων
για να μπορούν να απαντήσουν σε
συγκεκριμένες ανάγκες των μεταναστών,
λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο
αριθμό των ατόμων που αναγκάστηκαν να
μετατοπιστούν από περιβαλλοντικά αίτια.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

12.4 Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να
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Κείμενο: Silvia Di Laurenzi, Υπεύθυνη
γραφείου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
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παγκόσμιοι και περιβαλλοντικοί
SAME World πολίτες;
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης,
της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης:
τι σημαίνει να είναι κανείς «παγκόσμιος
πολίτης»; Το Ταμείο των ΗΠΑ για τη UNICEF
ορίζει τον πολίτη του κόσμου ως «κάποιος
που καταλαβαίνει τη διασύνδεση, σέβεται και
εκτιμά την ποικιλομορφία, έχει τη δυνατότητα
να αμφισβητήσει την αδικία και αναλαμβάνει
δράση προσωπικά». Ένας παγκόσμιος πολίτης
συνδυάζει, επομένως, τη γνώση, τις αξίες και τις
στάσεις, καθώς και μια ποικιλία ικανοτήτων.
Η έννοια της «περιβαλλοντικής ιθαγένειας»
επεκτείνει την ιδέα του παγκόσμιου πολίτη,
καθιστώντας μας υπεύθυνους απέναντι στη
φύση και σε όλα τα ζωντανά όντα, καθώς και
για να ενεργούμε για λογαριασμό τους (δείτε
Ενότητα 4.3).
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς να
ενεργεί κανείς με την ιδιότητα του παγκόσμιου
και περιβαλλοντικού πολίτη. Μέχρι στιγμής,
έχετε διαβάσει στην Ενότητα 2.5 για τις ομάδες
που οργανώνονται πολιτικά ενάντια της αδικίας.
Στην Ενότητα 3.5 μπορείτε να διαβάσετε για
παραδείγματα νέων μοντέλων παραγωγής
από τη βάση προς την κορυφή, στην Ενότητα
4.3 για περιπτώσεις οικολογικής μετατροπής
και νέων τρόπων ζωής, που μας επιτρέπουν να
βιώσουμε τη φύση με πιο έντονο τρόπο (δείτε
Ενότητα 4.4). Στην Ενότητα 12.4 μπορείτε
να διαβάσετε παραδείγματα δέσμευσης των
ανθρώπων απέναντι στη μετανάστευση και τις
διακρίσεις. Φυσικά, η προσπάθεια δράσης μέσα
σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης μπορεί να λάβει χώρα και σε
μικρότερη κλίμακα: η συνεχής ενημέρωση, η
αμφισβήτηση του εαυτού μας και των φυσικών

φαινομένων ή οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα
αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα. Αν
και θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την
αποτελεσματικότητα ορισμένων επιλογών,
πάντως δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι
άνθρωποι και κάποιες ομάδες προσπαθούν να
βρουν εναλλακτικές λύσεις.
Πώς, όμως, «μπορούμε» να γίνουμε παγκόσμιοι
και περιβαλλοντικοί πολίτες; Τι απαιτείται για
να εκτιμήσουν οι άνθρωποι αυτό το είδος
ιθαγένειας και να ζήσουν σύμφωνα με αυτό; Πώς
να εσωτερικεύσουμε αξίες όπως η επάρκεια, η
συνεργασία, η υπευθυνότητα και η δικαιοσύνη;
Είναι η ενσυναίσθηση μία από τις θεμελιώδεις
ικανότητες ενός τέτοιου πολίτη; Αν ναι, τότε η
ενσυναίσθηση δίνεται εκ γενετής ή αναπτύσσεται
κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης; Ποιος
είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτό; Ποια
είναι η συνολική επίδραση της εκπαίδευσης;
Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τα εκπαιδευτικά
μας μοντέλα; Και τι γίνεται με την πολιτική και την
οικονομία - είναι ευθύνη τους να παρέχουν ένα
πλαίσιο για εναλλακτικές λύσεις και δυνατότητες
αλλαγής; Χρειαζόμαστε παραδείγματα για
να ενθαρρυνθούμε; Χρειαζόμαστε πίεση για
να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας; Μήπως οι
άνθρωποι αντιδράσουν μόνο αφού θα έχουν
πληγεί από τις καταστροφές;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

12.5 Πώς μπορούμε να γίνουμε
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Το να είμαστε παγκόσμιοι και περιβαλλοντικοί
πολίτες ίσως να ακούγεται δύσκολο, καθώς
απαιτεί να υπερβούμε τα όρια του εφησυχασμού
μας και συνιστά πρόκληση των υφιστάμενων
δομών και μηχανισμών. Από την άλλη, όμως,
ίσως να είναι εφικτό.
Κείμενο: Judith Corbet, Εκπαιδεύτρια
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14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Ικανότητα σύνταξης κειμένου και ανάγνωσης
Θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 16-18 ώρες εντός τάξης. Οι ίδιοι οι μαθητές θα διαχειρίζονται τον χρόνο εκτός
τάξης.
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Λογοτεχνία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CIES

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η κοινωνική ένταξη αποτελεί έναν από τους στόχους των μεταναστευτικών πολιτικών
που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια διαδικασία και δεν μπορεί να
επιτευχθεί αν πρώτα δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των διακρίσεων
(διαβάστε περισσότερα στις Ενότητες 12.1 και 12.2). Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται
η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, των πολιτικών και άλλων δράσεων που
προλαμβάνουν και καταπολεμούν ενεργά και στρατηγικά τον ρατσισμό, την ξενοφοβία,
τη μισαλλοδοξία και περιστατικά ατομικής, συστημικής και δομικής διάκρισης. Οι
περιβαλλοντικοί μετανάστες (όπως και οι μετανάστες άλλου τύπου) θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να απολαμβάνουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που
διαθέτουν οι πολίτες των χωρών υποδοχής.

Γραπτή Έκφραση

Breakfast club
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SAME WorldΠακέτο
Edu-kit

Κείμενο: Manca Šetinc Vernik, HUMANITAS
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 12
Μεταβείτε στην Ενότητα 9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να ξεκινήσουν μια συζήτηση βάσει ενός κειμένου που θα
διαβάσουν σχετικά με τις διακρίσεις, τα δικαιώματα και/ή τη μετανάστευση. Οι μαθητές
θα κληθούν να κάνουν κριτική ανάλυση του κειμένου, την οποία στη συνέχεια θα
παρουσιάσουν και σε άλλες τάξεις στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου σε κοινό.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Βήμα 1ο: Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές θα επιλέξουν το λογοτεχνικό κείμενο προς

ανάγνωση. Το κείμενο μπορεί να επιλεγεί από μια σειρά κειμένων εθνικών και διεθνών
συγγραφέων. Με τη βοήθεια του κειμένου, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίσει το
ζήτημα της μετανάστευσης και ιδιαίτερα της περιβαλλοντικής μετανάστευσης. Το κείμενο
επιλέγεται βάσει έρευνας που διεξάγουν οι μαθητές ή/και βάσει αυτών που προτείνει ο
εκπαιδευτικός.
Η φάση της έρευνας ολοκληρώνεται με τη συζήτηση στην οποία συμμετέχει όλη η τάξη
και η οποία έχει στόχο να δώσει απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Το κείμενο συνάδει με το θέμα;
• Πόσοι από εσάς έχουν ξαναδιαβάσει το κείμενο;
• Είναι δύσκολο να βρει κανείς το κείμενο;
Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγονται τέσσερα τελικά κείμενα. Στη συνέχεια, οι τίτλοι των
τεσσάρων κειμένων, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης περίληψης, καταγράφονται σε
τέσσερις αφίσες για να αναρτηθούν στις τέσσερις γωνίες της τάξης. Οι μαθητές χωρίζονται
σε ομάδες και πρέπει να σταματήσουν μπροστά από κάθε αφίσα και να εξηγήσουν με μια
σύντομη πρόταση γιατί επέλεξαν ή όχι το συγκεκριμένο κείμενο. Το μέγιστο όριο είναι 2
θετικές επιλογές. Διάρκεια: 2 ώρες

Γραπτή Έκφραση

Υλικά:
• Βιβλίο σχετικά με τη μετανάστευση
• Πίνακας για αφίσες
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Βήμα 2ο: Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο στο σπίτι, αλλά μπορούν να μοιραστούν
ορισμένα αποσπάσματα με όλη την τάξη. Όπως ακριβώς γίνεται σε μια λέσχη βιβλίου,
οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους τα
αποσπάσματα που τους προκάλεσαν τη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς και τις σκέψεις
τους πάνω σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν μία
συνεδρία όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την ανάγνωση του κειμένου, ή δύο συνεδρίες
σε διαφορετικά χρονικά σημεία όσο οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο. Διάρκεια: 2-4 ώρες
Βήμα 3ο: Οι μαθητές θα σχηματίσουν ομάδες ανάλογα με τη δραστηριότητα που τους
ενδιαφέρει. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή ομάδας, θα φτιαχτούν ορισμένες
αφίσες που θα αναρτηθούν στον τοίχο της τάξης. Οι δραστηριότητες θα αναγράφονται
στην αφίσα και κάθε μαθητής θα μπορεί να διαλέξει την αγαπημένη και τη δεύτερη
αγαπημένη του δραστηριότητα. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός σχηματίζει ισορροπημένες
ομάδες, βάσει των επιλογών των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις κλίσεις
του καθενός. Οι ομάδες θα ασχοληθούν με τα εξής: λογοτεχνική κριτική, διεξοδική
ανάλυση του περιεχομένου του βιβλίου και επιλογή αποσπασμάτων για την ανάγνωση
στο τέλος. Η εργασία συντονίζεται από τον εκπαιδευτικό, αλλά απαιτεί και τη συμμετοχή
των μαθητών.
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SAME World

Πηγή: CIES Onlus

Στο τέλος, κάθε ομάδα θα πρέπει να συντάξει ένα σύντομο κείμενο που θα παρουσιάζει
συνοπτικά την ανάλυση και τις σκέψεις στις οποίες συμφώνησαν τα μέλη. Στο πρώτο μέρος
της συνεδρίας, κάθε ομάδα θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της
στην υπόλοιπη τάξη. Ο υπόλοιπος χρόνος θα αφιερωθεί σε μια διεξοδική ανάλυση των
πτυχών που αντιμετωπίστηκαν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Διάρκεια: 8 ώρες
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Εκπαιδευτικό
SAME World
SAME WorldΠακέτο
Edu-kit

Βήμα 4ο: Θα γίνει παρουσίαση της ομαδικής εργασίας σε όλη την τάξη. Είναι μια

ευκαιρία να μοιραστούν οι μαθητές τις εντυπώσεις τους με τους συμμαθητές τους και
να ανταλλάξουν ιδέες με άτομα που ανέλυσαν άλλες πτυχές του ίδιου βιβλίου. Επιπλέον,
είναι ευκαιρία να κουβεντιάσουν για τα κείμενα πριν το στάδιο της συζήτησης με τις άλλες
τάξεις. Διάρκεια: 2 ώρες

Βήμα 5ο: Θα οργανωθεί άλλη μία συνεδρία όπου οι μαθητές θα συζητήσουν σχετικά με
την ομαδική εργασία τους με μαθητές από άλλες τάξεις του σχολείου. Η παρουσίαση της
εργασίας των μαθητών μπορεί να γίνει με τη βοήθεια εργαλείων πολυμέσων (PowerPoint,
Prezi). Κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν εκπρόσωπο. Το κοινό θα πρέπει να κάνει ερωτήσεις,
στις οποίες θα απαντούν ως «ειδικοί» οι μαθητές που συμμετείχαν στη δραστηριότητα.
Διάρκεια: 2 ώρες
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

• Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας. Η ανεξάρτητη διαχείριση των εργασιών εκτός
τάξης στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης των μαθητών
και στην ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης τους. Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν
την υποχρέωση να οργανώνουν την εργασία τους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να εργάζονται ομαδικά.
• Κριτική σκέψη. Οι μαθητές θα συμμετέχουν στην κριτική ανάλυση του κειμένου,
προκειμένου να ακουστούν πολλές απόψεις. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει επιβολή
γνώσης στους μαθητές έξωθεν, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια να αποκτήσουν
κριτικό προσανατολισμό απέναντι στη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές
θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να κρίνουν τις γνώσεις που λαμβάνουν.
• Έκφραση ιδεών και ομιλία σε κοινό. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας
τους στα μέλη της υπόλοιπης ομάδας θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες
να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μιλήσουν για τις ιδέες τους μπροστά σε άλλους,
πράγμα που θα βελτιώσει τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία και την ομιλία σε κοινό.

Γραπτή Έκφραση

Η δραστηριότητα ενεργοποιεί πολλές σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης και κατάρτισης
των συμμετεχόντων:
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14+
Τυπολογία της δραστηριότητας: Ηθικό δίλημμα
Θέμα: Περιβαλλοντική μετανάστευση
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 3 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Ηθική και κοινωνική
εκπαίδευση
Σχεδιασμός δραστηριότητας: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Γεωργία Λιαράκου και Κώστας Γαβριλάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παρότι οι μικρής κλίμακας κτηνοτρόφοι έχουν συντελέσει σε σχετικά μικρό βαθμό στις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην
παραγωγή γαλακτοκομικών, κρεάτων και μαλλιού. Αυτές οι συνέπειες οφείλονται κυρίως
στην επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην παραγωγικότητα των λιβαδιών και των
βοσκοτόπων. Οι βοσκότοποι με ταχέως αναπτυσσόμενα είδη είναι ευαίσθητοι στο διοξείδιο
του άνθρακα και την κλιματική αλλαγή. Η εξάντληση των ζώων λόγω της θερμότητας
οδηγεί σε χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ η έλλειψη του νερού και η αυξημένη συχνότητα
ξηρασίας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αποθεμάτων. Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι
μεταβαλλόμενες συνθήκες βροχόπτωσης μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη εξάπλωση
λοιμωδών νοσημάτων και μακροπαρασίτων.
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Η κλιματική αλλαγή αναγκάζει τους αγρότες
που εκτρέφουν βοοειδή
να μεταναστεύσουν
SAME World
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Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 9.1
Μεταβείτε στην Ενότητα 10.3
Μεταβείτε στην Ενότητα 11.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μέσα από την ανάλυση ενός ηθικού διλήμματος, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με
αντικρουόμενες αξίες, που προκύπτουν συνήθως όταν κάποιος προσπαθεί να αντιμετωπίσει
ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική μετανάστευση. Αρχικά, αναλύονται οι αξίες που
αφορούν το συγκεκριμένο δίλημμα και στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν
το δίλημμα οι ίδιοι και να παρουσιάσουν με σαφήνεια τις προσωπικές τους αξίες.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Βήμα 2ο: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα αναλύει τους

λόγους για τους οποίους ο βασικός χαρακτήρας της ιστορίας θα καταλήξει στη μία ή στην
άλλη απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της κάθε απόφασης. Καταγράφουν όσα
περισσότερα επιχειρήματα μπορούν για να υποστηρίξουν τις δύο εναλλακτικές που έχει
ο πρωταγωνιστής.
Για τη συγκεκριμένη ιστορία, οι μαθητές προσπαθούν να σκεφτούν επιχειρήματα που θα
στηρίξουν α) την απόφαση του κεντρικού ήρωα να αποδεχτεί τη λύση του συμβολαίου
(π.χ. αλληλεγγύη προς τους άλλους, πιθανότητα επιβίωσης με χαμηλότερο εισόδημα
όπως και πριν, ανταπόδοση της καλοσύνης των ατόμων που τον βοήθησαν στο παρελθόν
νοικιάζοντας τη γη τους με χαμηλή τιμή, υποστήριξη της ανάπηρης γυναίκας, συνεργασία
σε δύσκολες εποχές, κ.λπ.) και β) την απόφαση να μην αποδεχτεί τη λύση του συμβολαίου
(π.χ. αδυναμία αποπληρωμής δανείου, εγκατάλειψη των ονείρων του για μια καλύτερη
ζωή, σε αντίθεση με άλλους κατοίκους δεν είχε την ευκαιρία να βελτιώσει τη ζωή του
στο παρελθόν μετακομίζοντας στις χαμηλές πεδιάδες, αποφυγή εντατικής χρήσης του
υψιπέδου κ.λπ.).
Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την εργασία κάθε ομάδας, σχολιάζει τα επιχειρήματα που
καταγράφουν οι μαθητές και θέτει κατάλληλα ερωτήματα. Αυτή η τακτική τροφοδοτεί
τη συζήτηση εντός της ομάδας και βοηθά τους μαθητές να αναλύσουν το δίλημμα με
ισορροπημένο τρόπο προκειμένου να αναγνωρίσουν τις εμπλεκόμενες αξίες.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

Βήμα 1ο: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές την ιστορία «Η μοιρασιά ενός
μικρού κομματιού γης» φροντίζοντας να γίνουν κατανοητές όλες οι πτυχές της. Στη
συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να μπουν στο ρόλο του κεντρικού χαρακτήρα και να
σκεφτούν τι θα έκαναν στη θέση του. Κάθε μαθητής απαντά αυθόρμητα επιλέγοντας ΝΑΙ
ή ΌΧΙ σε ένα φύλλο χαρτί.
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Βήμα 3ο: Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν την καταγραφή επιχειρημάτων και αξιών,

κάνουν παρουσίαση στην τάξη. Κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εργασίας
της και οι υπόλοιπες ομάδες ενδέχεται να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να κάνουν ερωτήσεις.
Οι ομάδες συγκεντρώνουν επιχειρήματα για καθεμία από τις δυο πιθανές λύσεις του
διλήμματος και σταδιακά δημιουργούν έναν κατάλογο με όλες τις σχετικές αξίες, όπως
αυτές έχουν καταγραφεί από όλες τις ομάδες. Εάν ο εκπαιδευτικός θεωρήσει ότι λείπουν
σημαντικά επιχειρήματα και αξίες (που κανονικά θα έπρεπε να έχουν αναφερθεί ήδη από
το προηγούμενο βήμα), μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση με όλη την τάξη σχετικά με νέες
προτάσεις, ώστε ο κατάλογος να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερος.

Βήμα 4ο: Με την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος, οι μαθητές καλούνται να

αναλογιστούν την αρχική τους θέση και να αποφασίσουν αν επιμένουν στην αρχική
απόφαση που πήραν ή θέλουν να την τροποποιήσουν ή να την αλλάξουν. Ο καθηγητής
ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν και να αξιολογήσουν όλες τις αξίες που αναλύθηκαν
στο προηγούμενο βήμα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.
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Οι μαθητές παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν την τελική απόφαση που έλαβαν για
το δίλημμα, εξηγώντας παράλληλα ποια ήταν η βασική αξία ή το βασικό επιχείρημα που
τους οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση. Σε αυτή τη φάση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και σεβασμού για τις απόψεις των
υπολοίπων. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι απόψεις όλων των μαθητών
γίνονται σεβαστές από τους υπολοίπους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρουν οι
μαθητές να προβούν στην απαραίτητη ενδοσκόπηση προκειμένου να ιεραρχήσουν τις
ατομικές αξίες τους και να τις εκφράσουν ενώπιον κοινού. Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο
και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στον μαθητή που κάνει
παρουσίαση. Ωστόσο, συνιστάται να αποφεύγεται η κριτική στις αξίες του καθενός και οι
προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Βήμα 5ο: Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τον αναστοχασμό, ώστε να αποφορτιστεί

η ατμόσφαιρα. Σε αυτό το στάδιο, ο καθηγητής εστιάζει στη διαδικασία αυτή καθεαυτή,
θέτοντας ερωτήσεις όπως:
• Τι σας άρεσε περισσότερο;
• Τι, κατά τη γνώμη σας, δεν πήγε καλά;
• Πώς αισθανθήκατε κατά την ανάλυση των αξιών που εμπλέκονται στο δίλημμα;
• Πώς αισθανθήκατε όταν έπρεπε να εκφράσετε τη γνώμη σας;

Μέσα από το στάδιο της ανάλυσης του διλήμματος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
φροντίσει ώστε να αναδειχθούν μία ή περισσότερες από τις τέσσερις βασικές αξίες που
βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων: το άτομο έναντι της
κοινωνίας, το βραχυπρόθεσμο έναντι του μακροπρόθεσμου, η αλήθεια έναντι της πίστης
και η δικαιοσύνη έναντι της συμπόνιας. Οι αντιφάσεις μεταξύ αυτών των θεμελιωδών
αξιών καθοδηγούν σε μεγάλο βαθμό τις ατομικές και συλλογικές επιλογές και αποφάσεις
μας όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την αειφορία.

Γραπτή Έκφραση
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Η μοιρασιά ενός μικρού κομματιού γης
Στον ορεινό οικισμό Κάστρο που βρίσκεται στο υψίπεδο της οροσειράς Δράκου (σε υψόμετρο
800 μέτρων) υπήρχε παλαιότερα μια μικρή κοινότητα εκτροφέων βοοειδών. Ωστόσο, τις
τελευταίες δεκαετίες, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει το χωριό και έχουν
εγκατασταθεί στην πεδιάδα στη βάση του βουνού, όπου υπάρχουν γόνιμοι βοσκότοποι. Εκεί,
έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις αγροτικές δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν
το επίπεδο ζωής τους, ενώ παράλληλα έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που
προσφέρει η γειτονική πόλη.
Αυτή τη στιγμή, μόνο δύο οικογένειες κατοικούν στο χωριό Κάστρο: ένα ηλικιωμένο ζεύγος,
του οποίου η γυναίκα είναι ανάπηρη, και ο Γιώργος, ένας νεαρός 18 ετών με τη μητέρα και
τα αδέρφια του. Παρόλο που το ήθελε, ο Γιώργος δεν είχε τη δυνατότητα να εγκατασταθεί
στην πεδιάδα και να πάει στο σχολείο, διότι ήταν υποχρεωμένος να μείνει στο χωριό και να
φροντίσει ο ίδιος τα βοοειδή. Ο πατέρας του είχε πεθάνει και η μητέρα του δεν διέθετε τα
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απαραίτητα οικονομικά μέσα για να τον στηρίξει. Ο Γιώργος στηρίζει την οικογένειά του
δύσκολα και ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Πέρα από το μικρό κομμάτι γης που ανήκει στην
οικογένειά του, ο Γιώργος έχει ενοικιάσει με χαμηλό κόστος βάσει πολυετούς συμβολαίου
την υπόλοιπη έκταση γης του υψιπέδου που ανήκει στον Γρηγόρη, τον γιο ενός ηλικιωμένου
ζευγαριού, που μετακόμισε στην πεδιάδα. Ο Γιώργος έχει ήδη ξεκινήσει μια μικρή οργανική
φάρμα βοοειδών με ένα μεγάλο δάνειο που πήρε από την τράπεζα, και οι προοπτικές είναι
θετικές.
Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή προκάλεσε προβλήματα και σε αυτή την περιοχή. Για δύο
συνεχή χρόνια, η πεδιάδα έχει πληγεί από παρατεταμένη ξηρασία. Οι βοσκότοποι έχουν
ερημώσει και οι εκτροφείς βοοειδών της πεδιάδας έχουν καταστραφεί οικονομικά λόγω
της λειψυδρίας, των ασθενειών που πλήττουν τα βοοειδή και της συνεχούς μείωσης της
παραγωγής. Τα σχέδια και οι φιλοδοξίες των οικογενειών τους έχουν πλέον συντριβεί.
Στην ίδια θέση βρίσκεται και ο Γρηγόρης. Η μοναδική λύση που του έχει απομείνει για να
διασώσει ό,τι μπορεί, είναι να επιστρέψει στα βουνά - που δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά
- μαζί με την οικογένειά του και τα λιγοστά βοοειδή που του έχουν απομείνει και να ζήσει
με τους ηλικιωμένους γονείς του στο Κάστρο. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να
βοηθά την ανάπηρη μητέρα του. Αυτή η απόφαση προϋποθέτει τη λύση του συμβολαίου
που έχει με τον Γιώργο, ο οποίος όμως δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει.
Ένα πρωί, ο Γρηγόρης, εμφανώς απελπισμένος, συναντά τον Γιώργο και του ζητά να λύσουν
το συμβόλαιο. Ο Γιώργος έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα: να δεχτεί τη λύση του
συμβολαίου βάζοντας τέλος στην οργανική φάρμα που μόλις ξεκίνησε ή να επιστρέψει στον
Γρηγόρη τη γη του;
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Για να μάθετε περισσότερα:
• Συνέπειες κλιματικής αλλαγής στα τρόφιμα, τις ίνες και τα δασικά προϊόντα από την
IPCC (Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή), 2007
• Ζωικό κεφάλαιο και κλιματική αλλαγή από το IFAD (Διεθνές ταμείο αγροτικής
ανάπτυξης)
• Κλιματική αλλαγή και γεωργία: επιπτώσεις, προσαρμογή και μετριασμός

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Δεδομένου ότι οι ηθικές συγκρούσεις δεν επιλύονται εύκολα, η ανάλυση αξιών απαιτεί
κριτική σκέψη, δεξιότητες ερμηνείας και αξιολόγησης όλων των λεπτομερειών που αφορούν
το εν λόγω δίλημμα, καθώς και ικανότητα διερεύνησης και εκτίμησης των συνεπειών που έχει
κάθε λύση. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για την άσκηση της ιδιότητας του
πολίτη. Επιπλέον, η αναγνώριση και αξιολόγηση των στοιχείων, η κατανόηση και διατύπωση
επιχειρημάτων, καθώς και η χρήση κριτηρίων και κριτικής σκέψης αποτελούν σημαντικές
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία.
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Ας μιλήσουμε ανοιχτά για τη μετανάστευση!

Τυπολογία της δραστηριότητας: συζήτηση
Θέμα: Αντιλήψεις γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και
την περιβαλλοντική μετανάστευση
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 45 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
Σχεδιασμός δραστηριότητας: BGRF

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Έως το 2013, ο αριθμός των διεθνών μεταναστών ήταν σημαντικά αυξημένος
προσεγγίζοντας τα 232 εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, ο
21ος αιώνας αποκαλείται «η εποχή της μετανάστευσης». Αυτά τα στατιστικά στοιχεία
σχετίζονται με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού που έφτασε τα 7.324.782.000 το
2015. Η μετανάστευση από λιγότερο ανεπτυγμένες σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές έχει τις
ρίζες της στις παγκόσμιες τάσεις που εμφανίζονται από τη δεκαετία του 1960. Έχει έρθει
πλέον η στιγμή να επανεξετάσουμε τη συνολική εικόνα του ζητήματος και να λάβουμε
μέρος στην προσπάθεια αμοιβαίας κατανόησης. Πρέπει να σκεφτούμε σε παγκόσμια
κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανθρώπους στον κόσμο.

Γραπτή Έκφραση

14+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό
SAME World
SAME WorldΠακέτο
Edu-kit

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 10
Μεταβείτε στην Ενότητα 11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η διαδικασία της μετανάστευσης είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, ορισμένοι
από τους οποίους δεν είναι προβλέψιμοι. Η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές
προκλήσεις ωθούν πολλούς ανθρώπους να μετακινούνται συνεχώς από τα μέρη όπου
ζουν και να ξεκινούν επανειλημμένα από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο να το συλλάβει
κανείς και ακόμα δυσκολότερο να το αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα. Σκεφτείτε το,
θυμηθείτε τις πληροφορίες που γνωρίζετε για το συγκεκριμένο θέμα και μεταδώστε τις με
θετικό τρόπο στην ομάδα, ώστε να το κατανοήσουν καλύτερα.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

σκοπούς της δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν ορισμούς για τη
μετανάστευση, την περιβαλλοντική μετανάστευση και το δικαίωμα στο περιβάλλον. Αν
οι συμμετέχοντες θελήσουν να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με το θέμα, ο συντονιστής θα
πρέπει να τους ενθαρρύνει να το κάνουν.

Βήμα 2ο: Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τις ομάδες να
συζητήσουν τους ορισμούς των συμμετεχόντων και να καταλήξουν σε έναν κοινό ορισμό.
Στη συνέχεια παραθέτει τις συμπληρωμένες κόλλες χαρτί των ομάδων στον πίνακα
παρουσιάσεων και επισημαίνει τις γενικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ορισμών
που έχουν δώσει.
Βήμα 3ο: Έπειτα, ο συντονιστής παρουσιάζει συνοπτικά τις πληροφορίες και επισημαίνει

ότι τα θέματα της μετανάστευσης, της περιβαλλοντικής μετανάστευσης και του
δικαιώματος στο περιβάλλον εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους στη ζωή.

Βήμα 4ο: Αφού ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των ομάδων, ο εκπαιδευτικός μοιράζει

τέσσερις γραπτές ιστορίες σε κάθε ομάδα (βλ. Φύλλο εργασίας). Στη συνέχεια, ζητά από
τους συμμετέχοντες να τις διαβάσουν και να μοιραστούν τις απόψεις τους. Κάθε ομάδα
καλείται να σκεφτεί ένα τέλος για την ιστορία.

Γραπτή Έκφραση

Βήμα 1ο: Δίνονται κόλλες χαρτί στους συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό
SAME World
SAME WorldΠακέτο
Edu-kit

«Τέσσερις γραπτές προσωπικές ιστορίες έτοιμες να σας συγκινήσουν. Προσπαθήστε να
δώσετε ένα τέλος που να συμβαδίζει με την άποψή σας!»
Προτεινόμενα θέματα για συζήτηση:
• Μπορείτε να περιγράψετε πώς αντιλαμβάνεστε τη μετανάστευση; Ποιοι είναι οι
παράγοντες, ποιες οι αιτίες και ποια τα κίνητρα;
• Μπορείτε να περιγράψετε πώς αντιλαμβάνεστε την περιβαλλοντική μετανάστευση;
Ποιοι είναι οι παράγοντες, ποιες οι αιτίες και ποια τα κίνητρα;
• Μπορείτε να περιγράψετε πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι από μια καταστροφή;
• Τι είδους καταστροφές μπορείτε να περιγράψετε; (π.χ.: πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη
ηφαιστείου, τσουνάμι, ηλιακές εκλάμψεις, τυφώνες, επιδημίες κ.λπ.) Μπορείτε να
βρείτε τη διαφορά μεταξύ των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών;
• Πιστεύετε ότι οι καταστροφές μπορούν να προκληθούν και από τους ανθρώπους;
Δώστε παραδείγματα.
• Το δικαίωμα στο περιβάλλον είναι σημαντικό για εσάς; Γιατί;
• Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους περιβαλλοντικούς μετανάστες; Τι ανάγκες έχουν;
Ποιες είναι οι ευθύνες μας ως πολίτες;
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Ο προσδιορισμός και η κατανόηση των βασικών
προβλημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την περιβαλλοντική μετανάστευση και
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το δικαίωμα στο περιβάλλον. Επίσης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων.
Η ομάδα-στόχος θα βελτιωθεί ως προς την αναγνώριση του δικαιώματος στο περιβάλλον
και των προβλημάτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική μετανάστευση. Η
δραστηριότητα θα παρέχει πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες και θα οδηγήσει
στην εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο εύρεσης
βοήθειας. Η νεολαία θα ενημερωθεί για τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.
Στόχος της συζήτησης είναι να εγείρει το αίσθημα της αλληλεγγύης και να τονίσει την
ανάγκη προστασίας του δικαιώματος στο περιβάλλον, καθώς και της προστασίας του
ίδιου του περιβάλλοντος.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Η συζήτηση προκαλεί κριτική σκέψη και προβληματισμό σχετικά με τις προκλήσεις που
θέτει η περιβαλλοντική μετανάστευση σήμερα. Οι μαθητές θα έχουν τον χρόνο και τον
χώρο να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα αναφερθέντα θέματα.

Γραπτή Έκφραση

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Φύλλο εργασίας

SAME World

Οι παρακάτω ιστορίες θα πρέπει να μοιραστούν σε 4 ομάδες και σκοπός της κάθε ομάδας
είναι να διαβάσει προσεκτικά το κείμενο και να ολοκληρώσει την ιστορία. Πρέπει να δοθεί
έμφαση κυρίως στο πώς βιώνουν οι άνθρωποι την περιβαλλοντική μετανάστευση.
Οι ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα είναι πραγματικές, αλλά με διαφορετικά
ονόματα.
1η ιστορία
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ
Νωρίς ένα πρωί, ο 5χρονος Frank ξύπνησε από τον ήχο του ανιχνευτή καπνού. «Ξύπνησα
και είδα φλόγες στην άκρη του κρεβατιού μας», αφηγήθηκε. Ο Frank ούρλιαξε αμέσως
«φωτιά» στον αδερφό του, Ron. Πήδηξαν και οι δύο από το κρεβάτι και έτρεξαν στο
υπνοδωμάτιο των γονιών τους για να τους ειδοποιήσουν για τη φωτιά.
Η μητέρα τους έτρεξε στο υπνοδωμάτιο των αγοριών και είδε ότι το μαξιλάρι στην άκρη
του κρεβατιού είχε πάρει φωτιά, ενώ πολύ σύντομα ολόκληρο το δωμάτιο ήταν τυλιγμένο
στις φλόγες. Φώναξε σε όλους, «βγείτε έξω από το σπίτι τώρα». Εκείνη άρπαξε το μωρό, ο
πατέρας άρπαξε τα αγόρια και όλοι μαζί βγήκαν πανικόβλητοι από το σπίτι.
«Απλά στεκόμασταν εκεί σαστισμένοι κοιτώντας το σπίτι μας να γίνεται στάχτη μέσα σε
λίγα λεπτά», είπε η μητέρα. «Όλα εκείνα για τα οποία δουλέψαμε τόσο σκληρά χάθηκαν».
Δηλώνει πως χρωστούν τη ζωή τους στον ανιχνευτή καπνού.
Καθώς στέκονταν έξω στο σκοτάδι, τα παιδιά άρχισαν να κρυώνουν. Συνειδητοποίησαν
ότι το μόνο που είχαν πάνω τους ήταν οι πιτζάμες τους - ούτε καν ένα ζευγάρι παπούτσια.
«Ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι πλέον ήμασταν άστεγοι - χωρίς σπίτι, χωρίς ρούχα και
χωρίς φαγητό - δεν είχαμε τίποτα», είπε ο πατέρας.

Γραπτή Έκφραση

4 γραπτές ιστορίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό
SAME World
SAME WorldΠακέτο
Edu-kit

«Τότε, από το πουθενά εμφανίστηκε ένα φορτηγάκι του Ερυθρού Σταυρού. Ένιωσα τόσο
μεγάλη ανακούφιση όταν το είδα. ………………………………….
Ü http://www.redcross.org/news/article/GiveWhatFireTakes-How-You-Can-HelpVictims-of-Home-Fires
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2η ιστορία

SAME World

Επέζησα από τον τυφώνα Κατρίνα, αλλά με μεταμόρφωσε. Είμαι ένας διαφορετικός
άνθρωπος πλέον. Αισθάνομαι πιο αγαπητός από ό,τι μια εβδομάδα πριν και εκτιμώ
πάρα πολύ όλους τους φίλους, τους συγγενείς μου, αλλά και τους αγνώστους που μου
προσέφεραν αμέσως βοήθεια και επικοινώνησαν μαζί μου ανήσυχοι λέγοντας ότι η
σκέψη τους είναι μαζί μου και με την οικογένειά μου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος έχει
ακόμα μεγάλη κατανόηση και συμπόνια. Είδα ανθρώπους να γλιστρούν με σχοινιά από
ελικόπτερα για να σώσουν ανθρώπους σε στέγες.
Είδα τους γείτονές μου να μπαίνουν σε μπακάλικα, να γεμίζουν τις βάρκες τους με
προμήθειες και να τριγυρίζουν με τη βάρκα από γειτονιά σε γειτονιά για να μοιράσουν
τρόφιμα και νερό σε όσους είχαν ανάγκη. Επίσης, καθώς οδηγούσα 800 μίλια βόρεια για
να απομακρυνθώ από το σημείο της καταστροφής, είδα αμέτρητα κονβόι με ανθρώπους
και προμήθειες που κατευθύνονταν νότια για να βοηθήσουν. Είναι πραγματικοί προστάτες
και είμαι τόσο ευγνώμων για την υποστήριξή τους. Ίσως τελικά να υπάρχει ελπίδα για τον
κόσμο. Αυτός ο ηρωισμός με επηρέασε άμεσα. Άγνωστοι άνθρωποι διακινδύνευσαν τη
ζωή τους για να σώσουν τη δική μου, και οι φίλοι και συγγενείς μου έκαναν τόσα πολλά για
να με βοηθήσουν.
Χάρη στην άμεση κρατική
περιοχή................................................

ενίσχυση,

μπόρεσα

να

μετακομίσω

σε
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Chris - επιζών του τυφώνα Κατρίνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό
SAME World
SAME WorldΠακέτο
Edu-kit

άλλη

Ühttp://michaelhoman.blogspot.com/2005/09/one-of-millions-of-hurricane-katrina.
html
3η ιστορία
Mahip - το 15χρονο αγόρι από το χωριό Alue Naga στην πόλη Banda Aceh, που
επέζησε από το τσουνάμι στον Ινδικό ωκεανό
Εκείνο το πρωί, έπαιζα ποδόσφαιρο με τους φίλους μου. Τρέξαμε στο σπίτι μετά τον ισχυρό
σεισμό που έγινε και στη συνέχεια, άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο, σαν αεροπλάνο.
Κοίταξα προς τη θάλασσα και είδα κάτι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Τρομοκρατήθηκα.
Μπήκα γρήγορα μαζί με την οικογένειά μου στο μίνι βαν μας, αλλά ο δρόμος ήταν γεμάτος
με αυτοκίνητα, γιατί όλοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν.
Το μαύρο κύμα χτύπησε το μίνι βαν αναποδογυρίζοντάς το πολλές φορές, μέχρι που χάσαμε
τις αισθήσεις μας. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, ήμουν μέσα στο νερό. Στηρίχθηκα σε
μια σχολική καρέκλα και κατάφερα να επιπλεύσω μέχρι που έφτασα σε μια παραλία. Δεν
είχα ιδέα πού βρισκόμουν. Πεινούσα και διψούσα τόσο πολύ. Παντού υπήρχαν σώματα
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και συντρίμμια. Είδα ένα στρώμα που είχε ξεβραστεί κάτω από ένα μαγκρόβιο δέντρο και
άρχισα να ψάχνω για πακέτα νουντλς και μπουκάλια νερό και να τα συγκεντρώνω γύρω
από το στρώμα μου. Μετά από πέντε ημέρες, είχα ξεμείνει από φαγητό και νερό. Επιβίωσα
εκεί, μόνος μου, μέχρι την 20η ημέρα. Τότε, είδα κάποιους ανθρώπους να συλλέγουν τις
σορούς. Με έσωσαν και με μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, όπου βρήκα τον πατέρα
μου. Με ενημέρωσε ότι η μητέρα και η αδερφή μου δεν επέζησαν από το τσουνάμι. Επτά
μήνες μετά από αυτήν την τραγωδία, μετακομίσαμε για να ζήσουμε με την οικογένεια του
θείου μου.
Ü http://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/25/indian-oceantsunami-survivors-stories-aceh
4η ιστορία
Η ιστορία μιας εγκύου που επέζησε από τον μεγάλο σεισμό του Νεπάλ
Η Lea είναι 26 ετών και ήταν εξίμισι μηνών έγκυος όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στο Νεπάλ.
Βρισκόταν στο σπίτι της, στο χωριό Hagam, όταν έγινε ο σεισμός. Το σπίτι της κατέρρευσε,
παγιδεύοντάς την κάτω από τα συντρίμμια.
Τραυματίστηκε σοβαρά και είχε φριχτούς πόνους. Η οικογένειά της χρειάστηκε τρεις
ώρες για να την απεγκλωβίσει. Η Lea είχε σπασμένο γοφό, σπασμένο πόδι και σοβαρή
εξάρθρωση στο άλλο πόδι. Δύο μήνες μετά, γέννησε το μωρό της και, με τη βοήθεια του
αδερφού της, μετακόμισε ………………………

Γραπτή Έκφραση

SAME World
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Ühttp://www.bbc.com/news/world-asia-32752271
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Μετανάστευση – στοιχεία και ιστορίες
Τυπολογία της δραστηριότητας: Εργαστήριο
Θέμα: Μετανάστευση
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 90 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Γεωγραφία, αγγλική γλώσσα, ιστορία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: ARTEMISSZIÓ Foundation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η μετανάστευση είναι μία φυσική διαδικασία και οι άνθρωποι ανέκαθεν μετανάστευαν.
Το γεγονός αυτό, όμως, δεν αποτελεί τον λόγο για τον οποίο η μετανάστευση αποτελεί
σήμερα μείζον ζήτημα στην Ευρώπη. Παρακολουθούμε τις ειδήσεις σχετικά με πρόσφυγες
που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, η Ευρώπη χτίζει οχυρά για να απωθήσει τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες και οι άνθρωποι, όπως και τα μέσα ενημέρωσης, έχουν
σοβαρές παρανοήσεις και προκαταλήψεις για τους ανθρώπους αυτούς. Τι δείχνουν τα
γεγονότα; Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από τη μετανάστευση στον κόσμο σήμερα; Και ποια
είναι η θέση της Ευρώπης στην όλη εικόνα;

Μαθηματικά

14+
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Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η διαδραστική άσκηση παρουσιάζει τη μετανάστευση στον κόσμο: Το κουίζ
διδάσκει τους βασικούς ορισμούς και τα γεγονότα, ενώ οι προσωπικές ιστορίες δείχνουν
τα διαφορετικά κίνητρα πίσω από τη μετανάστευση και μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι
υπάρχουν πάντα άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς. Τέλος, η άσκηση της φασματικής
γραμμής παρέχει τη δυνατότητα συζήτησης και επιχειρηματολογίας.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Σημείωση: Οι ερωτήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στην ειδική κατάσταση που επικρατεί
σε κάθε χώρα. Παρακαλώ αλλάξτε τις γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται με την
Ουγγαρία με εκείνες της χώρας σας και ανανεώστε το κουίζ με ερωτήσεις ειδικές για κάθε
χώρα. Βλ. Παράρτημα 1 (κουίζ)

Βήμα 2ο: Προσωπικές ιστορίες μεταναστών (40’)

Σε μικρές ομάδες, διαβάστε την προσωπική ιστορία ενός μετανάστη. Φτιάξτε μία αφίσα/
κολάζ του ταξιδιού τους. Επικεντρωθείτε στη διαδικασία της μετανάστευσης λαμβάνοντας
υπόψη τα ακόλουθα κομβικά σημεία: στην πατρίδα - εγκαταλείποντας τη χώρα – άφιξη - παρόν.
•
•
•
•
•
•

Τι συναισθήματα έχει το άτομο σε κάθε στάδιο;
Γιατί άφησαν τη χώρα τους;
Με ποιους συναντιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;
Ποιους είναι οι πόροι που διαθέτουν;
Ποιες δυσκολίες συναντούν;
Τι θα θέλατε να ρωτήσετε το άτομο αυτό;

Μαθηματικά

Βήμα 1ο: Κουίζ για τη μετανάστευση (30’)
Ο σκοπός είναι η διδασκαλία βασικών ορισμών και γεγονότων για τη διεθνή μετανάστευση
και η αποσαφήνιση ορισμένων μύθων που αφορούν στο φαινόμενο αυτό.
Διανείμετε το κουίζ στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές χωρισμένοι σε ζευγάρια.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, φροντίστε να αποσαφηνίσετε τους ορισμούς (ποιος είναι
μετανάστης; τι είναι η Σύμβαση της Γενεύης; τι είναι η κλιματική μετανάστευση; κτλ.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Οι ομάδες παρουσιάζουν τις αφίσες τους και ακολουθεί συζήτηση.
Για τις ιστορίες, πηγαίνετε στο Παράρτημα 3. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε
μία σύντομη ταινία με την ιστορία ενός μετανάστη (βίντεο του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης). Αν είναι εφικτό, μπορείτε, επίσης, να προσκαλέσετε μετανάστες που
ζουν στη χώρα σας για να συζητήσουν με τους μαθητές.

Βήμα 3ο: Φασματική γραμμή/γραμμή απόψεων (20’)
Δημιουργείστε μία «φασματική γραμμή» /γραμμή απόψεων σχετικά με τη μετανάστευση,
κατά την οποία ο συντονιστής διατυπώνει ορισμένες δηλώσεις προς συζήτηση γύρω από
τη μετανάστευση (βλ. Παράρτημα 4).
Στατιστικά δεδομένα για το κουίζ (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες,
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κ.ά.):
• http://www.unhcr.org/551128679.htm
• http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=index&cPath=34
• http://ejfoundation.org/
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

SAME World

Μαθηματικά

Η δραστηριότητα αυτή διδάσκει γεγονότα και ορισμούς με ευχάριστο τρόπο ενώ παρέχει
και προσωπικές ιστορίες (διαφορετικά κίνητρα) πίσω από τη μετανάστευση. Αγγίζει επίσης
και το θέμα της κλιματικής μετανάστευσης.
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Παράρτημα 1
Κουίζ

SAME World

σωστό λάθος
1

Ένα άτομο που διαμένει σε ξένη χώρα (διαφορετική από εκείνη
στην οποία γεννήθηκε) για περισσότερους από 3 μήνες είναι
μετανάστης.

2

Ο αριθμός των μεταναστών είναι μεγαλύτερος από εκείνον των
προσφύγων στην Ουγγαρία.

3

Ποσοστό 12% του πληθυσμού της Ουγγαρίας είναι μετανάστες.

4

Οι περισσότεροι μετανάστες στην Ουγγαρία είναι κινεζικής
καταγωγής.

5α

Ανά τον κόσμο, οι περισσότεροι πρόσφυγες ζουν στο
Πακιστάν.

5β

Ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στην
Ευρώπη.

5γ

Ποσοστό 3% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μετανάστες και
ο αριθμός αυτός δεν έχει μεταβληθεί τα τελευταία 20 χρόνια.

6

Κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει πόσους πρόσφυγες επιθυμεί
να δεχθεί, σύμφωνα με τις δυνατότητές της.

7

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι εγκαταλείπουν
τη χώρα τους είναι πρωτίστως πάντα πολιτικοί ή θρησκευτικοί
και έπειτα οικονομικοί.

8

Το 2014, η Γερμανία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων
άσυλο στην Ευρώπη.

9

Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, η Ουγγαρία αποτελεί προορισμό
μετανάστευσης.

10

Η κλιματική μετανάστευση συμβαίνει μόνο στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

Μαθηματικά

σωστό ή λάθος;
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Παράρτημα 2
Απαντήσεις Κουίζ

SAME World

σωστό λάθος
1

Ένα άτομο που διαμένει σε ξένη χώρα (διαφορετική από εκείνη
στην οποία γεννήθηκε) για περισσότερους από 3 μήνες είναι
μετανάστης.

2

Ο αριθμός των μεταναστών είναι μεγαλύτερος από εκείνον των
προσφύγων στην Ουγγαρία.

3

Ποσοστό 12% του πληθυσμού της Ουγγαρίας είναι μετανάστες.

x

4

Οι περισσότεροι μετανάστες στην Ουγγαρία είναι κινεζικής
καταγωγής.

x

5α

Ανά τον κόσμο, οι περισσότεροι πρόσφυγες ζουν στο
Πακιστάν.

5β

Ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στην
Ευρώπη.

5γ

Ποσοστό 3% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μετανάστες και
ο αριθμός αυτός δεν έχει μεταβληθεί τα τελευταία 20 χρόνια.

6

Κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει πόσους πρόσφυγες επιθυμεί
να δεχθεί, σύμφωνα με τις δυνατότητές της.

x

7

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι εγκαταλείπουν
τη χώρα τους είναι πρωτίστως πάντα πολιτικοί ή θρησκευτικοί
και έπειτα οικονομικοί.

x

8

Το 2014, η Γερμανία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων
άσυλο στην Ευρώπη.

9

Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, η Ουγγαρία αποτελεί προορισμό
μετανάστευσης.

x

10

Η κλιματική μετανάστευση συμβαίνει μόνο στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

x

x
x

x

Μαθηματικά

σωστό ή λάθος;
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Παράρτημα 3

World
Προσωπικές ιστορίεςSAME
μεταναστών
Είσαι 24 ετών και μεγάλωσες στο Λάγος της Νιγηρίας. Θέλεις να γίνεις μηχανικός όπως
οι γονείς σου και έτσι γράφτηκες στο πανεπιστήμιο της πόλης σου. Έμαθες, ωστόσο,
ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι πιστοποιημένο και ότι το κρατικό πρόγραμμα
σπουδών είναι χαμηλής ποιότητας. Σκεφτόσουν να πας στο εξωτερικό να δοκιμάσεις
την τύχη σου. Σκεφτόσουν την Γκάνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ουγγαρία. (Υπάρχουν
πολλές διαφημίσεις Ουγγρικών πανεπιστημίων σε Νιγηριανές εφημερίδες). Στο τέλος
επιλέγεις την Ουγγαρία.
Δεν είχες φίλους στο πανεπιστήμιο, οπότε ξεκίνησες το ταξίδι σου χωρίς καμία
πληροφορία (τα άρθρα στο διαδίκτυο αφορούν μόνο στην πολιτική). Αντιμετώπισες
προβλήματα στη χορήγηση βίζας και η ακρόαση στην πρεσβεία έμοιαζε περισσότερο
σαν ανάκριση από την αστυνομία αν και είχες τα αποδεικτικά έγγραφα ότι σε είχαν
δεχθεί στο κολέγιο στη Βουδαπέστη.

Μαθηματικά

Abayomi

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Μετά την άφιξή σου στην Ουγγαρία, έμεινες αρχικά σε κοιτώνα ξένων φοιτητών
ελπίζοντας ότι θα μπορέσεις να ενσωματωθείς άμεσα. Ωστόσο, δεν σου άρεσαν οι
εκδηλώσεις που οργάνωναν οι ενώσεις φοιτητών. Δεν συμμετείχες συχνά σε αυτές τις
εκδηλώσεις, καθώς οι περισσότερες από αυτές είχαν να κάνουν μόνο με την κατανάλωση
μπύρας.
Έχοντας βιώσει τις δυσκολίες της ενσωμάτωσης, υπέφερες από κατάθλιψη και δεν σου
άρεσε η ζωή εκεί. Περνούσες τον περισσότερο χρόνο σου με τους φοιτητές από τη
Νιγηρία, οι οποίοι, όπως και εσύ, δεν μπορούσαν να βρουν τη θέση τους. Αργότερα,
γνώρισες κάποιους Αμερικανούς στο πανεπιστήμιο οι οποίοι έκαναν αποστολικό έργο
και πήγες μαζί τους σε Χριστιανική συγκέντρωση. Από εκείνη τη στιγμή, τα πράγματα
άλλαξαν προς το καλύτερο: γνώρισες ανθρώπους οι οποίοι ήταν και αυτοί ξένοι αλλά
τους άρεσε να ζουν στην Ουγγαρία. Έκανες φίλους Ούγγρους στο εκκλησίασμα και
πρόσφατα άρχισες την εκμάθηση της Ουγγρικής γλώσσας. Άρχισες να συμβιβάζεσαι με
την κατάστασή σου.

Georgiev
Είσαι ο Georgiev, ένας 24χρονος Μουσουλμάνος. Γεννήθηκες σε μια μικρή πόλη στη
Βουλγαρία, όπου ζούσες μέχρι που έγινες 14 χρονών. Η στρατιωτική καριέρα αποτελεί
παράδοση στην οικογένεια του πατέρα σου, ενώ η μητέρα σου είναι εκπαιδευτικός.
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Έχεις δύο αδελφούς και δύο αδελφές. Η βοήθεια προς τους νέους είναι υποχρέωση στη
δική σου κουλτούρα.
Ήσουν 14 ετών όταν η οικογένειά σου αποφάσισε ότι πρέπει να μετακομίσετε στο σπίτι
των παππούδων σε άλλη περιοχή. Οι παππούδες σου ασχολούνται με την κηπουρική
και μαθαίνεις και εσύ γρήγορα. Μαθαίνεις πολλά για την πνευματικότητα από μία
μεγαλύτερη γυναίκα στην οικογένειά σου και αποφασίζεις ότι θέλεις να εργαστείς ώστε
να βρεις τρόπους μέσα από την πνευματικότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
συναντάς έναν θίασο στο δρόμο. Αργότερα γίνεσαι μέλος της ομάδας τους και μαζί
δημιουργείτε μία ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Βρίσκεις δουλειά σε τοπικό τηλεοπτικό
σταθμό στην ηλικία των 16 ετών και είσαι υπεύθυνος ενός τηλεοπτικού σόου. Η τοπική
κοινότητα σε γνωρίζει καλά και κερδίζεις αρκετά χρήματα.
Μετά την αποφοίτηση από το γυμνάσιο, αρχίζεις σπουδές αισθητικής και φιλοσοφίας
στο Πανεπιστήμιο, αν και η οικογένειά σου δεν συμφωνεί με αυτό. Σε ηλικία 21 ετών,
πηγαίνεις για σπουδές στην Αγγλία για ένα χρόνο. Μαθαίνεις με τον τρόπο αυτό να μιλάς
καλά την Αγγλική γλώσσα. Σε ηλικία 22 ετών πηγαίνεις στην Τουρκία και εργάζεσαι ως
εργάτης, ελαιοχρωματιστής και διερμηνέας. Κάνεις καλούς φίλους εκεί.
Μετά από ένα χρόνο επιστρέφεις στη Βουλγαρία και γίνεσαι μέλος αίρεσης. Ο αρχηγός
της αίρεσης επιλέγει μία σύζυγο για σένα. Είναι ένα 19χρονο κορίτσι από την Ουγγαρία,
Καθολικής οικογένειας που δεν μιλά πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.

Μαθηματικά
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Την ίδια χρονιά εγκαταλείπεις το πανεπιστήμιο λόγω πολέμου και μετακομίζεις στην
Ουγγαρία. Εκεί παντρεύεσαι και αποκτάς παιδί μετά από ένα χρόνο. Δεν έχεις δουλειά
και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Προσωρινά μένεις με την οικογένεια της συζύγου
σου στην ύπαιθρο αλλά επειδή δεν τους αρέσει αυτός ο γάμος, αποφασίζετε ότι πρέπει
να δοκιμάσετε την τύχη σας στη Βουδαπέστη. Δίνετε στον εαυτό σας το περιθώριο ενός
έτους αλλά αν δεν καταφέρετε να σταθείτε στα πόδια σας, θα επιστρέψετε στους γονείς
της συζύγου σας.

Quang
Ήρθες στην Ουγγαρία το 1995. Στο Βιετνάμ σπούδαζες ιατρική. Μετά την απόκτηση
του πτυχίου σου, άρχισες να εργάζεσαι στο κρατικό νοσοκομείο. Κάποια στιγμή, σου
δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτείς έναν φίλο σου που ζει στην Ουγγαρία. Έφτασες εδώ
ως τουρίστας, αλλά σου άρεσε η χώρα και η φιλοξενία των Ούγγρων και ένιωσες ότι
υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες σε αυτή τη χώρα. Γνώρισες πολλά άτομα από το
Βιετνάμ που κέρδιζαν περισσότερα χρήματα κάνοντας χειρωνακτική εργασία στην
Ουγγαρία σε σύγκριση με κάποιον διπλωματούχο στο Βιετνάμ. Για τον λόγο αυτό,
αποφάσισες να μείνεις εδώ, παρόλο που η σύζυγος και ο γιος σου συνεχίζουν να ζουν
στο Βιετνάμ. Νιώθεις καλά που μπορείς να τους στηρίζεις οικονομικά.
Είχες ακούσει πολλά για την Ουγγαρία πριν από την άφιξή σου, γιατί πολλοί από τους
φίλους σου είχαν ζήσει στη χώρα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, είχες επίσης
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ακούσει για την Ουγγρική γεωργία. Παρ’ όλα αυτά, δεν είχες ξεκάθαρη εικόνα της
χώρας. Γνώριζες μόνο ότι ήταν μία «αναπτυγμένη σοσιαλιστική» χώρα. Θεωρούσες την
Ουγγαρία μια όμορφη χώρα και σου άρεσε να ζεις εκεί, ειδικά στη Βουδαπέστη.

Οι δουλειές δεν πηγαίνουν καλά τελευταίο καιρό: έχεις χάσει πολλούς πελάτες λόγω της
οικονομικής κρίσης και όσοι αγόραζαν παλαιότερα, τώρα παραπονιούνται. Οι ζημίες
σου είναι συχνά μεγαλύτερες από τα κέρδη και σκέφτεσαι να επιστρέψεις στο Βιετνάμ.

Μαθηματικά
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Από την αρχή έμεινες με τους φίλους σου σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα από
Βιετναμέζους ή Ούγγρους. Έχεις ένα μαγαζάκι στην Αγορά Kőbánya Four Tiger
Market, πουλάς ρούχα και ο υπάλληλός σου είναι Ούγγρος. Εργάζεσαι 9 ώρες την
ημέρα, κάθε μέρα της εβδομάδας. Αγοράζεις τα προϊόντα σου και από Ούγγρους και
από Βιετναμέζους. Τα ουγγρικά προϊόντα παρασκευάζονται εδώ και γνωρίζεις μερικά
«αφεντικά» Ούγγρους, που έχουν δικές τους κατασκευαστικές εταιρίες. Τα είδη από
το Βιετνάμ εισάγονται από άλλους Βιετναμέζους επιχειρηματίες. Οι πελάτες σου είναι
κυρίως Ούγγροι και Κινέζοι και μερικές φορές Βιετναμέζοι.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
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Παράρτημα 4

SAMEαπόψεων
World
Φασματική γραμμή/γραμμή

_________________________________________________________________________

Η άσκηση είναι η έκφραση μίας γνώμης πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει η
επονομαζόμενη ‹γραμμή απόψεων› ή ‹φασματική γραμμή› στον χώρο με το συν (+) στο
ένα άκρο και το πλην (-) στο άλλο. Ο συντονιστής κάνει μία δήλωση και οι συμμετέχοντες
πρέπει να δείξουν σε ποιον βαθμό συμφωνούν/διαφωνούν με τη δήλωση μετακινούμενοι
σε όλο το εύρος της γραμμής.
Στη συνέχεια μπορούν να εκφράσουν επιχειρήματα και οι άλλοι να μετακινηθούν (αν έχει
αλλάξει η αρχική τους γνώμη). Ο συντονιστής πρέπει να ρωτήσει διαφορετικές γνώμες,
κάποια επιχειρήματα για κάθε πλευρά του φάσματος και να κλείσει την άσκηση με μία
θετική πρόταση. Μπορείτε να κάνετε μόνο μία δήλωση αλλά και 2-3, αν υπάρχει χρόνος/
ενδιαφέρον.

Μαθηματικά

Φασματική Γραμμή ________________________________________________________

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κάποιες πιθανές προτάσεις σχετικές με τη μετανάστευση:
• Το συμφέρον της Ευρώπης είναι να προστατέψει τα σύνορά της με κάθε τρόπο.
• Οι άνθρωποι μεταναστεύουν πάντα για οικονομικούς λόγους.
• Οι μετανάστες πρέπει να αφομοιωθούν στον πολιτισμό υποδοχής.
+_______________________________________________________________________ -
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14+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Μαθηματικά
Θέμα: Περιβαλλοντική μετανάστευση, καταστροφή φυσικών πόρων, σπατάλη ειδών
διατροφής, περιβαλλοντικοί μετανάστες
Ηλικία: +11
Διάρκεια: 3 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Γεωγραφία, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική,
Κοινωνική και πολιτική αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας: SCCD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι σχεδόν 1 δις
άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό και τα παιδιά είναι τα πλέον ορατά θύματα.
Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει μείωση της απόδοσης των
σιτηρών και αύξηση των τιμών της συγκομιδής (όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες),
οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του υποσιτισμού. Μάλιστα, αυτό θα συμβεί
ακόμα και σε περιοχές παραγωγής σιτηρών της Ευρώπης. Χωρίς σημαντικές προσπάθειες
για αειφόρο διαβίωση, ο κίνδυνος του λοιμού θα μπορούσε να αυξηθεί παγκοσμίως έως
και κατά 20% μέχρι το 2050. Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την θεραπεία.

Μαθηματικά

Πεινάς;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λίγοι γνωρίζουν πόσο εξαρτημένη είναι στην πραγματικότητα από την εισαγωγή ειδών
πρώτης ανάγκης μια ευρωπαϊκή χώρα όπως, για παράδειγμα, η Σλοβακία. Ποσοστό 55%
των ειδών διατροφής της εισάγεται (ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή
χώρα) και τα αποθέματα ειδών διατροφής της Σλοβακίας για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης αρκούν μόνο για 30 ημέρες – το ίδιο ισχύει και για τα ενεργειακά της αποθέματα.
Κείμενο: Silvia Szabóová, SCCD
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι πηγές ύδατος είναι συχνά ρυπασμένες, ενώ οι ξένοι επενδυτές επιζητούν τις καθαρές
πηγές. Και με τον ίδιο τρόπο, η Σλοβακία ξεπουλάει το έδαφος, τους εκμεταλλεύσιμους
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πόρους, τα δάση. Ταυτόχρονα, τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια αφήνονται στα ζιζάνια -οι
καλλιέργειες και τα κοπάδια είναι λίγα, και έτσι, είμαστε συνεχώς περισσότερο εξηρτημένοι
και ευάλωτοι. Ταυτόχρονα όμως ποσοστό περίπου 40% των τροφών που αγοράζονται
καταλήγει στα σκουπίδια!
Σε πολλές χώρες οι άνθρωποι, μαγειρεύοντας πάνω σε ξύλο, αποψιλώνουν ολόκληρα
δάση, μολύνουν και ρυπαίνουν τα ύδατα των ποταμών και, λόγω της έλλειψης βασικών
πόρων, μετακινούνται σε άλλους τόπους ή υποφέρουν από την πείνα. Εξαιτίας της
περιβαλλοντικής καταστροφής των φυσικών πόρων όχι μόνο σε τοπική αλλά και σε
παγκόσμια κλίμακα, οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν περιβαλλοντικοί μετανάστες.
Στόχος: Οι μαθητές θα αναγνωρίσουν ποιες ποσότητες τροφής και νερού χρειάζονται
οι άνθρωποι για τη ζωή τους, από ποιους πόρους προέρχονται οι εν λόγω ποσότητες
και με ποιο τρόπο έχουμε πρόσβαση σε αυτές, όπως επίσης και πώς μπορούμε να τις
εξασφαλίσουμε και να τις προστατεύσουμε. Οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν με τη
σημασία που έχει να μην καταστρέφονται οι βασικοί τομείς (πόσιμο νερό, τροφή, ενέργεια)
και με τη σημασία της προστασίας και της εξασφάλισης αυτών των πόρων.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 1ο: Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες 4 ατόμων και κάθε ομάδα υπολογίζει κατά
προσέγγιση την ποσότητα τροφής που μπορεί ένα άτομο να καταναλώνει κάθε χρόνο
(κιλά λαχανικών, φρούτων, κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, ψωμιού, ρυζιού/
πατάτας, νερού κτλ.).

Μαθηματικά

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Βήμα 2ο: Οι ομάδες συγκρίνουν τις εκτιμήσεις τους με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία

από το αρχείο.
Για κάθε χώρα υπάρχουν παρόμοιες εθνικές στατιστικές στο διαδίκτυο, στοιχεία τα οποία
μπορούν να βρουν οι μαθητές.
Οι ομάδες υπολογίζουν περίπου την τιμή της ετήσιας κατανάλωσης κάθε είδους. Οι τιμές
λαμβάνονται από τα τοπικά καταστήματα.

Βήμα 3ο: Κάθε ομάδα επιλέγει ένα χωριό γνωστό στα μέλη της ομάδας. Χρησιμοποιώντας
το μέγεθος του πληθυσμού, η ομάδα υπολογίζει πόσα χρήματα δαπανούν οι κάτοικοι για
τρόφιμα (πόσα χρήματα «αφήνει» το χωριό για είδη διατροφής). Καταγράφουν τις απόψεις
τους σχετικά με το είδος των πόρων που πρέπει να εξασφαλίσει το χωριό από τους δικούς
τους πόρους (τροφή, ενέργεια, οικοδομικά υλικά, νερό κτλ.).
Βήμα 4ο: Μετά από ένα διάλειμμα, οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα/εκτιμήσεις
τους.
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Βήμα 5ο: Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση γύρω από τα παρακάτω θέματα:

Από πού εισάγουμε διάφορα είδη λαχανικών, ενέργειας, ξυλείας;
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα ευάλωτα σημεία μιας τέτοιας εξάρτησης;
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην περίπτωση μιας κρίσης - όταν μειωθούν οι ρυθμοί
εισαγωγών; Ποιοι είναι οι δικοί μας πόροι; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να
συντηρήσουμε την αυτάρκεια των περιφερειών μας σε βασικές ανάγκες χρησιμοποιώντας
φυσικούς πόρους;
Γιατί είναι αναγκαία η προστασία των πόρων;

Βήμα 6ο: Σε αυτό το μέρος, με τη βοήθεια μιας σύγκρισης ενός υδατικού αποτυπώματος

(υπολογιστής στα Σλοβακικά), οι ομάδες των μαθητών υπολογίζουν την καθημερινή
δαπάνη για νερό που χρειάζεται για την παραγωγή των τροφών που καταναλώνουν. Μετά
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, γίνεται συζήτηση σχετικά με τα εξής ερωτήματα:
Γιατί η παραγωγή τροφής απαιτεί τόσο πολύ νερό;
Με ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση νερού και ποια είναι η σημασία της
προστασίας και της εξοικονόμησης νερού και υδάτινων πόρων;
Η συζήτηση κατευθύνεται από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές παρουσιάζουν τις απόψεις
τους ενώπιον όλων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Μαθηματικά

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της απαιτούμενης προστασίας σε βασικούς
τομείς (πόσιμο νερό, τροφή, ενέργεια). Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τις
δικές τους πηγές φυσικών πόρων που χρειάζονται για τη ζωή τους με τους πόρους που
πρέπει να εισάγονται και επίσης να μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα: γιατί είναι
απαραίτητη η προστασία των πόρων και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει.
Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (Η/Υ), οι μαθητές όχι μόνο θα βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, αλλά θα αρχίσουν να
γνωρίζουν και να ευαισθητοποιούνται γύρω από την πιο υπεύθυνη χρήση του νερού, της
ξυλείας και άλλων πόρων στην καθημερινή τους ζωή.
Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την κριτική σκέψη για τη ζωή σε χώρες όπου οι
άνθρωποι διαβιούν υπό διαφορετικές συνθήκες.
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Χάρτες Ψυχής

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Φυσικές επιστήμες - χαρτογράφηση
Θέμα: Μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 14 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Φυσικές επιστήμες, Γεωγραφία, Τέχνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το περιβάλλον και το κλίμα, μαζί με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις
συνιστούν κεντρικά και αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία στην οικοδόμηση της αίσθησης
του ανήκειν σε μια κοινότητα. Καθορίζουν τους πόρους, τις αξίες και τα όριά της, όπως
επεξηγείται στην (Ενότητα 10.3),διαμορφώνοντας μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του
γνωστού και του αγνώστου, μεταξύ του κινδύνου και της ασφάλειας. Ένας τέτοιος χώρος
είναι σημαντικό τμήμα της αίσθησης του ανήκειν κάθε ανθρώπου, ακόμα και εκείνων που
διαβιούν σε μεγάλες πόλεις. Ο εν λόγω χώρος δεν είναι απαραίτητα ένας και μόνος χώρος.

Φυσικές Επιστήμες

Σχεδιασμός δραστηριότητας: CIES Onlus

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: Chiara Lainati, ISTITUTO OIKOS
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 9
Μεταβείτε στην Ενότητα 10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ποια είναι η πόλη που μου ανήκει; Σε ποια πόλη ανήκω εγώ;
Οι συμμετέχοντες θα επισημάνουν τα πιο σημαντικά σημεία για τους ίδιους στις πόλεις
στις οποίες ζουν τώρα και σε εκείνες που έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν. Μετά,
θα δημιουργήσουν χάρτες που θα περιέχουν τις αναμνήσεις τους. Οι χάρτες αυτοί
αποκαλούνται ‘χάρτες ψυχής’ που συνδέονται με την ιστορία κάποιου ατόμου και με τη
δημιουργία της ταυτότητάς του.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Υλικά:
• Χάρτης της πόλης
• Πίνακας για τις αφίσες
• Χρώματα

SAME World

Βήμα 1ο: Η δραστηριότητα ξεκινά με τον καθορισμό της έννοιας του ‘χάρτη’ μέσω

Βήμα 2ο: Από κάθε μαθητή ζητείται να επιλέξει 6 τοποθεσίες στην πόλη στην οποία ζει
που είναι γνώριμες και σημαντικές για την προσωπική ιστορία και τις μνήμες του. Μετά
την επιλογή των τοποθεσιών, θα πρέπει αυτές να αναγνωριστούν στον χάρτη της πόλης
και οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν τις εν λόγω τοποθεσίες. Τα σχέδια αυτά μπορεί να
είναι ρεαλιστικά (για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να απεικονίσει τη μνήμη μιας κρήνης
θα πρέπει να σχεδιάσει την κρήνη), να απεικονίζονται μεταφορικά για παράδειγμα θα
μπορούσε κανείς να ζωγραφίσει μια ροή νερού) ή, πιο απλά, να είναι αφηρημένα σύμβολα
και λέξεις.

Φυσικές Επιστήμες

καταιγισμού ιδεών . Τι είναι ένας χάρτης; Ο χάρτης θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο
τοποθεσίες ή και ανθρώπους με τις ιστορίες τους; (Διάρκεια 2 ώρες)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Πηγή: CIES Onlus

Όλα τα σχέδια θα ενταχθούν στον ίδιο χάρτη και όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα
περιγράψουν στην τάξη τις ιστορίες και/ή τα άτομα που καθιστούν τις συγκεκριμένες
τοποθεσίες τόσο σημαντικές για εκείνους. Θα προκύψει με αυτόν τον τρόπο μια νέα
κοινή γεωγραφία της πόλης. Οι χάρτες μπορούν να προκύψουν βάζοντας τα σχέδια σε
ένα πραγματικό γεωγραφικό χάρτη, ή, ως εναλλακτική λύση, με χρήση του Διαδραστικού
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Abreu Mapmaker, εργαλείο που έθεσε σε λειτουργία το National Geographic Educational,
το οποίο μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένους χάρτες στο διαδίκτυο, να
αναγνωρίσει γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος) και να
επεξεργαστεί διάφορα είδη χαρτών (δορυφορικούς, οδικούς, χάρτες εδάφους, ωκεανών).
Σε αυτήν ωστόσο την περίπτωση, είναι απαραίτητη η χρήση των συμβόλων που έχουν
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο εργαλείο. (Διάρκεια: 4 ώρες)

SAME World

έχουν επισκεφθεί – ή όπου έχουν ζήσει στο παρελθόν – και να δημιουργήσουν ένα χάρτη
της πόλης με βάση κάποιες σημαντικές τοποθεσίες. Στην περίπτωση αυτή, ο χάρτης θα
βασίζεται ξεκάθαρα στις μνήμες και σε πραγματικές εμπειρίες στην πόλη. Η δημιουργία του
χάρτη ξεκινά από τις τοποθεσίες που έχουν προγενέστερα επισημανθεί από τους μαθητές.
Μετά από αυτό, θα δημιουργηθούν ορισμένα γραφικά σύμβολα ακολουθώντας τις ίδιες
συστάσεις όπως και πριν. Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων, αυτά θα τοποθετούνται σε
μια αφίσα και θα τονιστούν τα κοινά γεωγραφικά στοιχεία που μπορεί να τα ενοποιήσουν
(δρόμοι, ποτάμια, γέφυρες, θαλάσσια τμήματα, τμήματα ξηράς). Όπου είναι εφικτό, η
διαδικασία αυτή θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη πραγματικές γεωγραφικές παραμέτρους.
(Διάρκεια: 4 ώρες.)

Φυσικές Επιστήμες

Βήμα 3ο: Από τους μαθητές θα ζητηθεί κατόπιν να σκεφθούν για μια άλλη πόλη που

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Πηγή: CIES Onlus

Βήμα 4ο: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να

ενώσουν τους χάρτες τους και να ονομάσουν τις πόλεις ή τις χώρες που δημιουργήθηκαν
από τη μνήμη κάθε συμμετέχοντα. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι νέες πόλεις και θα
κοινοποιηθούν στην υπόλοιπη τάξη. (Διάρκεια: 2 ώρες)

Βήμα 5ο: Ξεκινώντας από τη δημιουργία των χαρτών, θα ακολουθήσει συζήτηση με βάση
την εξής ερώτηση: πως αισθανθήκατε ενθυμούμενοι όλες αυτές τις διάφορες τοποθεσίες
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και ανθρώπους; Θεωρείτε δύσκολο να εγκαταλείπετε μια πόλη για μια άλλη; Πιστεύετε ότι
υπάρχουν άνθρωποι που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους; Ποιες μπορεί
να είναι οι αιτίες; Θεωρείτε ότι κάποια περιβαλλοντική καταστροφή θα μπορούσε να
αναγκάσει ανθρώπους να μετακινηθούν; (Διάρκεια: 2 ώρες)

SAME World

Έμπνευση για αυτή τη δραστηριότητα αποτέλεσε το βιβλίο: “La mia casa è dove sono”
(«Σπίτι μου είναι εκεί που βρίσκομαι»), από την Ιταλο-Σομαλή συγγραφέα Igiaba Shego,
Rizzoli 2010.

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης η εξέταση διαφόρων γνωστών τοποθεσιών
που είναι σημαντικές με διαφόρους τρόπους και για διάφορους λόγους, θα δημιουργήσει
έναυσμα για στοχασμό σχετικά με τις διαφορετικότητες που συναντούμε καθημερινά και
που συνυπάρχουν μαζί μας στην ίδια τοποθεσία και στο ίδιο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, οι
‘πόλεις της μνήμης μας’ μπορεί να είναι σημαντικές για παρόμοιους λόγους και να έχουν
δημιουργήσει ανάλογες ιστορίες.
Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί επίσης μια ευκαιρία αναστοχασμού γύρω από την
ταυτότητα του καθενός και τα διάφορα συστατικά στοιχεία που την συναποτελούν, όπως
επίσης και για να ξεφύγουμε από την έννοια μιας μονολιθικής ταυτότητας. Ο καθένας
μας είναι δημιουργός ιστοριών που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας σύνθετης και
πολλαπλής ταυτότητας.

Φυσικές Επιστήμες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει, επίσης, τη διερεύνηση του κόσμου μέσω
δραστηριοτήτων γραφικής απεικόνιση, ένταξης στον χώρο, συστημάτων αναφοράς και
κατασκευής χαρτών.
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Φανταστικό ταξίδι

11+

SAME World

Τυπολογία της δραστηριότητας: Φανταστικό ταξίδι, σύνταξη κειμένου
Θέμα: Περιβαλλοντική μετανάστευση
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 60 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Ηθική, Πολιτική και κοινωνική αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Επιπλέον, δεν
υπάρχει σαφής ορισμός, νομική διευκρίνιση και οποιαδήποτε μέθοδος κοινής στατιστικής
καταχώρισης. Υπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι που ωθούν τους περιβαλλοντικούς
πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και συχνά οι λόγοι αυτοί δεν μπορούν να
ενταχθούν σε μία κατηγορία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή
μεταξύ περιβαλλοντικών και οικονομικών λόγων, όμως στις περισσότερες χώρες του
κόσμου κανένας από τους δύο αυτούς λόγους δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ασύλου.
Οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες δεν αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση της Γενεύης, κατά
συνέπεια δεν προστατεύονται από τους διεθνείς νόμους. Επιπλέον, η Σύμβαση της Γενεύης
καταγράφει μόνο τις διασυνοριακές μετακινήσεις που γίνονται αεροπορικώς. Ωστόσο, οι
περισσότεροι κλιματικοί πρόσφυγες είναι εσωτερικοί πρόσφυγες, δηλαδή μετακινούνται
εντός της χώρας τους.

Φυσικές Επιστήμες

Σχεδιασμός δραστηριότητας: arche noVa e.V.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κείμενο: arche noVa e.V.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές καλούνται να μπουν στη θέση ενός πρόσφυγα λίγο πριν την αναχώρησή του.
Πρέπει να σκεφτούν τι θα έκαναν αν υποχρεώνονταν να τραπούν σε φυγή.
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

Βήμα 1ο: Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει αντίγραφα του κειμένου (βλ. Παραρτήματα 1 & 2) για
όλους τους μαθητές. Σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσφυγες στην τάξη, καλό θα ήταν να
απασχοληθούν με κάποια άλλη άσκηση.
Βήμα 2ο: Αρχικά, οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν το κείμενο. Έπειτα έχουν 30 λεπτά για
να σκεφτούν τις ερωτήσεις και να γράψουν τις απαντήσεις τους.
Βήμα 3ο: Στη συνέχεια, οι μαθητές παρουσιάζουν και επεξηγούν τις απαντήσεις και τις

αποφάσεις τους. Αποφασίζουν από κοινού αν οι αιτήσεις τους για άσυλο θα γίνουν δεκτές ή όχι.
•
•
•
•

Καταφέρατε να μπείτε στη θέση ενός πρόσφυγα;
Τι αισθήματα σας δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης;
Πόσο ρεαλιστικές πιστεύετε ότι ήταν οι στρατηγικές προετοιμασίας του ταξιδιού;
Τι πληροφορίες έχετε σχετικά με τις συνθήκες εισόδου και τη διαδικασία χορήγησης
ασύλου σε διαφορετικές χώρες;
• Τι πληροφορίες έχετε σχετικά με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες σε
διαφορετικές χώρες;
• Ποια είναι η πηγή πληροφόρησής σας;

Φυσικές Επιστήμες

Βήμα 4ο: Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνεδρία:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Αν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν μαρτυρίες προσφύγων στην αξιολόγηση,
αυτή η κατάσταση μπορεί να μετατραπεί από φανταστική σε πραγματική.

Βήμα 5ο: Ο εκπαιδευτικός συνοψίζει: Η προσφυγιά δεν αποτελεί εκούσια ενέργεια.

Ωστόσο, ο πρόσφυγας λαμβάνει μόνος του/μόνη της αυτήν την απόφαση και πρέπει να
δράσει με στρατηγική. Όλες οι αποφάσεις ενέχουν θετικές συνέπειες, αλλά και ορισμένους
κινδύνους. Το ταξίδι ενός πρόσφυγα μπορεί να αποτελέσει μια επικίνδυνη κατάσταση,
επομένως δεν μπορεί να αναγνωριστεί ή να υπολογιστεί με βάση γραφειοκρατικά κριτήρια
που προσπαθούν να ορίσουν ποιος είναι «πραγματικός» πρόσφυγας και ποιος όχι.
Το 2013, το 50% των προσφύγων παγκοσμίως ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Από τη μια μεριά, η δραστηριότητα βοηθά τους μαθητές να έρθουν στη θέση ενός
πρόσφυγα και να φανταστούν τη συναισθηματική του κατάσταση. Αλλάζουν προοπτική
και συμμετέχουν. Από την άλλη μεριά, ενημερώνονται για τις συνθήκες κατά τις οποίες
μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αναχώρηση ενός πρόσφυγα και μαθαίνουν περισσότερα
για τις διαδικασίες αναζήτησης ασύλου. Μαθαίνουν να αναλύουν τις συνέπειες των
πολιτικών αποφάσεων.
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Παράρτημα 1

SAMEηλικίας
World14+:
Το κείμενο για τους μαθητές

Ένας φίλος σας οργανώνει το ταξίδι της αναχώρησης. Δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα,
παρά μόνο ότι πρέπει να βρίσκεστε στο πάρκινγκ κάτω από τη βόρεια γέφυρα στις 10:15
μ.μ. Μέχρι τότε, πρέπει να διευθετήσετε τα πάντα για την αναχώρησή σας. Το τηλέφωνό
σας δεν λειτουργεί πλέον, λόγω της τελευταίας πλημμύρας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
να καταρρεύσει το σπίτι σας ανά πάσα στιγμή.
Τι θα προσπαθούσατε να πάρετε μαζί σας; (Το όχημα διαφυγής μπορεί να έχει χώρο μόνο
για μια μικρή τσάντα.)
Ένας γνωστός σας προσφέρεται να κάνει ένα τηλεφώνημα για εσάς. Τι θα του ζητήσετε να
κάνει; Πριν διαφύγετε, πρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη (μη Ευρωπαϊκή) χώρα (εκτός
από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία) και να σκεφτείτε καλά επιχειρήματα για να
σας δεχτούν στην εν λόγω χώρα. - Καταγράψτε τη χώρα και τα επιχειρήματά σας.

Φυσικές Επιστήμες

Φανταστείτε ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι καταγεγραμμένες και αισθητές
εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα σας. Μόλις πριν μερικές ημέρες άλλη μια πλημμύρα
έπληξε τη χώρα σας. Γνωρίζετε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί μέσα στα
επόμενα χρόνια. Αντιθέτως, θα επιδεινωθεί. Εάν δεν εγκαταλείψετε τη χώρα σας και δεν
βρείτε ένα καλύτερο μέρος για να ζήσετε, πιθανόν να είστε ανάμεσα στα θύματα της
επόμενης πλημμύρας, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες 12 ώρες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Ο καλύτερός σας φίλος σας δίνει 3.000 ευρώ μετρητά. Πώς θα χρησιμοποιούσατε τα
χρήματα:
• Για να πληρώσετε το πρόστιμο που χρωστάτε, ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα
κατά την εγκατάλειψη της χώρας σας;
• Για να πληρώσετε την ομάδα που οργανώνει τη φυγή σας, ώστε να διασφαλίσετε
μεγαλύτερη ασφάλεια;
• Για την αγορά αγαθών;
• Για την εξασφάλιση πλαστού διαβατηρίου;
Γνωρίζετε ότι πρέπει να δώσετε μια εξήγηση σχετικά με το κίνητρο της αναχώρησής σας
όταν φτάσετε στη χώρα-προορισμό, ώστε να καταστήσετε σαφές ότι είστε πρόσφυγας και
να σας παρασχεθεί άσυλο. Σκεφτείτε ένα σύντομο συμβάν που περιγράφει με σαφήνεια
την κατάστασή σας και καταγράψτε το.
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Παράρτημα 1

SAMEηλικίας
World11-13:
Το κείμενο για τους μαθητές

Ένας φίλος σας οργανώνει το ταξίδι της αναχώρησης. Δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα,
παρά μόνο ότι πρέπει να βρίσκεστε στο πάρκινγκ κάτω από τη βόρεια γέφυρα στις 10:15
μ.μ. Μέχρι τότε, πρέπει να διευθετήσετε τα πάντα για την αναχώρησή σας. Το τηλέφωνό
σας δεν λειτουργεί πλέον, λόγω της τελευταίας πλημμύρας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
να καταρρεύσει το σπίτι σας ανά πάσα στιγμή.
Τώρα, επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήστε:
Τι θα προσπαθούσατε να πάρετε μαζί σας; (Το όχημα διαφυγής μπορεί να έχει χώρο μόνο
για μια μικρή τσάντα.)
Τι θα κάνατε πριν την αναχώρηση; Θα αποχαιρετούσατε κάποιον ή κάτι;
Θα αγοράζατε κάτι με τα χρήματα που σας απέμειναν; Ίσως κάτι που θα χρειαστείτε στην
πτήση ή όταν φτάσετε στη χώρα υποδοχής;
Θα προσπαθούσατε να πουλήσετε τα υπόλοιπα πράγματά σας ή να τα κρύψετε για το
ενδεχόμενο να επιστρέψετε κάποια στιγμή;
Ένας γνωστός σας προσφέρεται να κάνει ένα τηλεφώνημα για εσάς. Τι θα του ζητήσετε
να κάνει;

Φυσικές Επιστήμες

Φανταστείτε ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι καταγεγραμμένες και αισθητές
εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα σας. Μόλις πριν μερικές ημέρες, άλλη μια πλημμύρα
έπληξε τη χώρα σας. Γνωρίζετε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί μέσα στα
επόμενα χρόνια. Αντιθέτως, θα επιδεινωθεί. Εάν δεν εγκαταλείψετε τη χώρα σας και δεν
βρείτε ένα καλύτερο μέρος για να ζήσετε, πιθανόν να είστε ανάμεσα στα θύματα της
επόμενης πλημμύρας, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες 12 ώρες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Δεν γνωρίζετε τον προορισμό ου ταξιδιού σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτείτε λόγους και
καλά επιχειρήματα για να σας δεχτούν στη χώρα που θα φτάσετε και να σας παρασχεθεί
άσυλο. Καταγράψτε τα επιχειρήματά σας.
Πηγή: http://baustein.dgb-bwt.de/C8/StellDirVor.htm
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Κόμικ για την ένταξη

9+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Τυπολογία της δραστηριότητας: Δημιουργικότητα, παραγωγή τέχνης
Θέμα: Ισότητα και αξίες
Ηλικία: 9+
Διάρκεια: 8 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Λογοτεχνία, αισθητική αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CIES Onlus

Όταν σε μια κοινωνία επικρατούν τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις εναντίον
των μεταναστών, επιμέρους ενέργειες διάκρισης, καθώς και συστηματικές διακρίσεις
αυτής της ομάδας, μπορούν εύκολα να εκδηλωθούν, να γίνουν κοινό φαινόμενο και
να έχουν σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών απομόνωσης,
διαχωρισμού και περιθωριοποίησης. Γεγονότα τα οποία καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά
δύσκολη την ενσωμάτωση αυτής της ομάδας σε μια απρόθυμη κοινωνία. Οι διακρίσεις
επηρεάζουν την αξιοπρέπεια των ατόμων και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, ενώ
οι συνέπειές τους για τα θύματα και τις οικογένειές τους δεν είναι μόνο οικονομικές και
κοινωνικές, αλλά και ψυχολογικές. Αυτό προκαλεί έναν φαύλο κύκλο αποκλεισμού, από
τον οποίο τα θύματα δυσκολεύονται να ξεφύγουν.
Κείμενο: Manca Šetinc Vernik, HUMANITAS

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 12
Μεταβείτε στην Ενότητα 11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μέσω της ανάγνωσης μιας ιστορίας από το βιβλίο «Χίλιες και Μία Νύχτες», ενθαρρύνετε τους
μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους προκειμένου να δημιουργήσουν
ένα κόμικ με διαφορετικές πιθανές καταλήξεις της ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα τους
ζητηθεί να βρουν ένα εναλλακτικό τέλος, το οποίο να αντιπροσωπεύει μια αλληλέγγυα,
γεμάτη σεβασμό σχέση μεταξύ όλων των χαρακτήρων.
384
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Υλικά:
• Έντυπο πρότυπο εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard)
• Χαρτόνια παρουσίασης
• Χρώματα

Βήμα 1ο: Ο εκπαιδευτικός διαβάζει, με δραματικό ύφος, το παραμύθι «Αμπντουλάχ ο
Ψαράς και Αμπντουλάχ ο Φούρναρης» από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες». Μετά την ανάγνωση
ο εκπαιδευτικός θα ξεκινήσει μια συζήτηση για να εξασφαλιστεί ότι το κείμενο έχει γίνει
κατανοητό από όλους και να προσδιορίσει τους διαφορετικούς χαρακτήρες. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στο τέλος. Είναι δυνατό να φανταστείτε ένα διαφορετικό τέλος;
Μπορεί, πέρα από τα φαινόμενα, η φιλία μεταξύ των δύο χαρακτήρων να συνεχιστεί; Πώς
θα μπορούσαν οι δύο βασικοί χαρακτήρες να ενεργήσουν, προκειμένου να αλλάξουν την
γνώμη εκείνων που δεν αποδέχονταν τις διαφορές τους; Τέλος, δίνεται στους μαθητές η
δυνατότητα να φανταστούν μία ή περισσότερες διαφορετικές καταλήξεις της ιστορίας.
Βήμα 2ο: Με τη χρήση ενός απλού προτύπου εικονογραφημένου σεναρίου, η ιστορία
διαιρείται σε πολλά μέρη.

ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Δημιουργικότητα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Για κάθε μία από τις επιλεγμένες σκηνές οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια εικόνα και
πιθανούς διαλόγους μεταξύ των χαρακτήρων. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν μόνοι
τους ή σε μικρές ομάδες. (Χρόνος: 3 ώρες)
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Βήμα 3ο: Ξεκινώντας από το πρότυπο εικονογραφημένου σεναρίου, οι μαθητές θα

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

δημιουργήσουν ένα κόμικ.

Αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο μερικά επεισόδια της ιστορίας ή ολόκληρη την
ιστορία. Θα μπορούσαν, επίσης, να δημιουργήσουν ένα κόμικ μόνο με τις διαφορετικές
καταλήξεις. (Χρόνος: 3 ώρες)

Βήμα 4ο: Κάθε κόμικ θα παρουσιαστεί στην τάξη. (Χρόνος:1 ώρα)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Δημιουργικότητα

Πηγή: www.pixabay.com

Η δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, από
μια καλλιτεχνική (δημιουργία του κόμικ) και λογοτεχνική (δημιουργία διαφορετικής
κατάληξης) άποψη. Διεγείρεται, επίσης, η κριτική σκέψη. Η δραστηριότητα εξετάζει το
θέμα της ένταξης και του σεβασμού προς τους άλλους, με τη χρήση ενός εργαλείου
(κόμικ) από τον κόσμο των μαθητών.
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Το μήνυμά μας! (Αφίσα για την
περιβαλλοντική μετανάστευση)
SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

14+
Τυπολογία της δραστηριότητας: Άσκηση
Θέμα/λέξεις-κλειδιά: Περιβαλλοντική μετανάστευση, προάσπιση, ικανότητα διατύπωσης
βασικών μηνυμάτων
Ηλικία: 14+
Διάρκεια: 80 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: (π.χ. γεωγραφία, ιστορία, εκπαίδευση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κλπ.)
Σχεδιασμός δραστηριότητας: BGRF

Το θέμα της περιβαλλοντικής μετανάστευσης είναι παντού θεμελιώδους σημασίας.
Οι κοινωνίες επεξεργάζονται διάφορες πολιτικές και αναπτύσσουν ευελιξία για να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Για μια επιτυχή ένταξη των μεταναστών δεν χρειάζονται μόνο οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώματα. Οι μετανάστες πρέπει να διαθέτουν επίσης αστικά και πολιτικά
δικαιώματα, όπως πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική
ζωή, πρόσβαση στην ιθαγένεια, κλπ. Μόνο τότε θα μπορούμε μιλάμε για μια κοινωνία
χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής.

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι η άποψή σας;
Κείμενο: HUMANITAS, BGRF
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 12.2
Μεταβείτε στην Ενότητα 12.3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι νέοι μπορούν να μαθαίνουν και να παρουσιάζουν τα περισσότερα τοπικά θέματα για
την περιβαλλοντική μετανάστευση μέσα από δημιουργικές και θετικές πρωτοβουλίες.
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Προτρέπονται επίσης να επισημαίνουν τα βασικά μηνύματα του συνολικού πλαισίου, κάτι
που τους βοηθά να εξετάζουν τη θεωρία μέσα από μια ενδιαφέρουσα συνεργασία που
εφαρμόζουν στην πράξη.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 1ο: Οι μαθητές συμμετέχουν σε σύντομη συζήτηση για τα θέματα μετανάστευσης
με εστίαση στην περιβαλλοντική μετανάστευση. Βασικά σημεία της συζήτησης:
• Ποιοι είναι περιβαλλοντικοί μετανάστες;
• Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν;
• Ποιοι είναι ευάλωτοι και γιατί;
• Έχετε ανάλογες εμπειρίες και ποια είναι η άποψή σας;
• Ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης/περιβαλλοντικής
μετανάστευσης; Ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους περιβαλλοντικούς
μετανάστες;
• Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και ποιο είναι το μήνυμά μας;
• Σε ποιον μπορεί να απευθύνονται οι προτάσεις για λύσεις;

Βήμα 2ο: Όλοι μαζί συνοψίζουν τις πτυχές που συζητήθηκαν και τις διατυπώνουν
συνοπτικά και σε μικρά κομμάτια χαρτιού. Θα πρέπει να διατυπώνονται ουδέτερα, ώστε
να παρέχουν την κατεύθυνση της σκέψης, αλλά δεν πρέπει να περιέχουν λύση/εκτίμηση/
χαρακτηρισμούς κλπ.

Βήμα 3ο: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται κατόπιν για να εργαστούν σε μικρές ομάδες. Κάθε
ομάδα παίρνει ένα κομμάτι και αναλαμβάνει να ερμηνεύσει τις τρέχουσες προκλήσεις που
αφορούν στα δικαιώματα των μεταναστών/περιβαλλοντικών μεταναστών από το χαρτί
λαμβάνοντας τη θέση ενός ακτιβιστή ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Δημιουργικότητα

Θα μπορούσαν επίσης να διατυπωθούν και άλλα ερωτήματα.

Βήμα 4ο: Κάθε ομάδα θα σχεδιάσει μια ιδέα για μια αφίσα που αγγίζει τον κόσμο σχετικά
με την περιβαλλοντική μετανάστευση.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι εκπαιδευτικοί καλούν τους μαθητές να συζητήσουν
ενεργά τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ποια είναι τα προβλήματα/πτυχές/προοπτικές;
• Ποια είναι η θέση τους σχετικά με ενδεχόμενες λύσεις και είναι καλή ιδέα να απεικονίζεται
στην αφίσα;
• Ποιος μπορεί να βοηθήσει – θεσμικά όργανα και μηνύματα για την προάσπιση των
δικαιωμάτων;
Κατόπιν αυτού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα και οι λύσεις με δημιουργικό τρόπο.
Η συζήτηση στις ομάδες θα βοηθήσει τη δημιουργία ειδικών για την περίσταση
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μηνυμάτων/συνθημάτων – το κεντρικό σημείο της αφίσας. Τα μηνύματα αποτελούνται
από σημεία/λέξεις κλειδιά. Πρέπει να είναι σύντομα και εντυπωσιακά.
Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάζουν το θέμα τους για να υπογραμμίσουν τη σημασία των
μηνυμάτων τους.

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Προαιρετικά: Οι μαθητές μπορούν επίσης να επιλέγουν εικόνες και φωτογραφίες για να
δημιουργήσουν ένα κολάζ, με εκ των προτέρων επιλογή από τον εκπαιδευτικό.

Βήμα 5ο: Οι συμμετέχοντες αρχίζουν να υλοποιούν την αφίσα χρησιμοποιώντας χαρτόνια,

μαρκαδόρους ζωγραφικής, μολύβια, πινέλα ζωγραφικής, κλπ.
Οι αφίσες μπορεί να εκτίθενται στο σχολείο.

Πηγή: http://learningtogive.org

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Προτρέπονται ώστε:
• Να μοιράζονται τις γνώσεις τους για το θέμα και να παρουσιάζουν τη δική τους άποψη.
• Να συμμετέχουν σε ενεργή συζήτηση με χρήση επιχειρημάτων.
• Να μαθαίνουν τη γλώσσα της ουδετερότητας και να βελτιώνουν τη θετική τους
προσέγγιση για να επηρεάζουν το ακροατήριο.
• Να μαθαίνουν περισσότερα ο ένας για τον άλλο μέσω του προβλήματος που εξετάζεται.
• Να ενδυναμώνουν τη δημιουργική τους άποψη και τις ιδέες τους.

Δημιουργικότητα

Η άσκηση αποτελείται από διάφορα επίπεδα αντίληψης του θέματος που βοηθούν τους
μαθητές να εξετάζουν το θέμα ορθολογικά και συγκινησιακά.
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Το παιχνίδι των συνδέσμων – κλιματική
SAME World πρόσφυγες
αλλαγή και περιβαλλοντικοί

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

11+
Τυπολογία της δραστηριότητας: Εργαστήριο
Θέμα: Κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντικές μεταναστεύσεις
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Φυσικές επιστήμες, γεωγραφία, ιστορία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CEVI

Τα αίτια και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα και στην ανθρώπινη
κοινωνία και η περιβαλλοντική μετανάστευση αποτελούν διασυνδεόμενα φαινόμενα. Η
κλιματική αλλαγή αναφέρεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες, ειδικότερα δε από την αύξηση του επιπέδου των αερίων του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στα πρότυπα παραγωγής και την κατανάλωσης του
Πλανητικού Βορρά, αλλά η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις χωρίς άμεση
σχέση με τις περιοχές από τις οποίες παράγονται χρονικά και χωρικά οι εκπομπές. Για
τις ανθρώπινες κοινωνίες, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνουν γενικά
καταστάσεις που είναι ήδη κρίσιμες (φτώχεια, έλλειψη τροφής, ελλιπής διαχείριση
γης, μετανάστευση εξαιτίας των πολέμων, κλπ), με τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις να
αφορούν στους φτωχότερους και ευάλωτους πληθυσμούς του Πλανητικού Νότου. Αυτά
τα περιβαλλοντικά φαινόμενα αναμένεται ότι θα έχουν συνεχώς όλο και πιο αρνητικές
συνέπειες για την κοινωνία, αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αναγκάζονται να
μετακινηθούν για να επιβιώσουν.

Δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κείμενο: CEVI
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 6
Μεταβείτε στην Ενότητα 7
Μεταβείτε στην Ενότητα 11
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Το παιχνίδι μπορεί να παίζεται από 15-30 μαθητές καθένας από τους οποίους
παραλαμβάνει μια ‘Ταυτότητα’ η οποία περιγράφει ένα χαρακτήρα. Ένας ένας διαβάζουν
την Ταυτότητά τους. Αν κάποιοι από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι ο χαρακτήρας
τους συνδέεται, ο εκπαιδευτικός τους συνδέει με ένα νήμα. Κατόπιν αυτού η τάξη συζητά
τα θέματα που έχουν προκύψει και μπορεί να αναλύσει περαιτέρω τα θέματα ξεκινώντας
από τα αποτελέσματα του παιχνιδιού.

ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
αριθμός συμμετεχόντων είναι 30. Αν ο αριθμός των παικτών είναι μεγαλύτερος, οι παίκτες
πρέπει να χωρίζονται σε ομάδες. Σε συνάρτηση με τον αριθμό των παικτών ορισμένες
προαιρετικές κάρτες μπορεί να αποκλείονται.
Κάθε παίκτης παραλαμβάνει μια ‘Ταυτότητα’ που θα διαχωρίζεται ως εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΟ,
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (οι εκπαιδευτικοί μπορεί να εκτυπώνουν και να κόβουν τις
κάρτες που θα δοθούν).

Βήμα 2ο: Κάθε παίκτης διαθέτει περίπου μισή ώρα για να διαβάσει προσεκτικά την κάρτα,

να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες ή εξηγήσεις, εφόσον χρειάζεται, και να σχεδιάσει μια
εικόνα στην κάρτα για το στοιχείο/φαινόμενο/χαρακτήρα.
Κάθε παίκτης πρέπει να επιλέξει προσεκτικά μια εικόνα για τον χαρακτήρα που έχει,
αναζητώντας ενδεχομένως προτάσεις και ιδέες on-line, με σκοπό να κοινοποιήσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το περιεχόμενο της κάρτας.

Δημιουργικότητα

Βήμα 1ο: Το παιχνίδι προϋποθέτει τη συμμετοχή τουλάχιστον 15 παικτών, ενώ ο μέγιστος

Βήμα 3ο: Οι παίκτες στη συνέχεια κάθονται σχηματίζοντας ομόκεντρους κύκλους. Όσοι

παρέλαβαν την κάρτα ΣΤΟΙΧΕΙΟ κάθονται στον εσωτερικό κύκλο, εκείνοι με την κάρτα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ κάθονται στον εξωτερικό κύκλο και όσοι έχουν την κάρτα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
κάθονται στον μεσαίο κύκλο.

Βήμα 4ο: Ένας από τους παίκτες με κάρτα ΣΤΟΙΧΕΙΟ ξεκινά το παιχνίδι διαβάζοντας δυνατά

το κείμενο που υπάρχει στην Ταυτότητά του και δείχνοντας την εικόνα που έχει σχεδιάσει. Οι
παίκτες με κάρτα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ σηκώνουν τα χέρια τους εφόσον θεωρούν
ότι οι κάρτες τους συνδέονται με την κάρτα ΣΤΟΙΧΕΙΟ και αναγράφουν το όνομα του
Στοιχείου με το οποίο είναι συνδεδεμένοι στις κάρτες τους.
Ο δάσκαλος συνδέει τους παίκτες με ένα χρωματιστό νήμα (διαφορετικά χρώματα
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αντιστοιχούν σε διαφορετικά Στοιχεία). Η πρώτη φάση του παιχνιδιού λήγει όταν όλοι οι
παίκτες με κάρτα ΣΤΟΙΧΕΙΟ έχουν διαβάσει την Ταυτότητά τους.

SAME World

Βήμα 5ο: Ξεκινά η δεύτερη φάση. Ένας από τους παίκτες που έχουν λάβει κάρτα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ξεκινά το παιχνίδι, διαβάζοντας δυνατά το κείμενο της κάρτας του και
δείχνοντας την εικόνα που έχει σχεδιάσει. Οι παίκτες που έχουν κάρτα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ σηκώνουν τα χέρια τους εφόσον πιστεύουν ότι οι κάρτες τους συνδέονται
με την κάρτα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ που μόλις διαβάστηκε και γράφουν στις κάρτες τους το
όνομα του Φαινομένου με το οποίο συνδέονται. Ο δάσκαλος συνδέει τους παίκτες με ένα
χρωματιστό νήμα (διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιήθηκε πριν). Η δεύτερη φάση
λήγει όταν όλοι οι παίκτες με κάρτα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ έχουν διαβάσει την Ταυτότητά τους

Βήμα 6ο: Ξεκινά το τελευταίο τμήμα του παιχνιδιού ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις κάρτες ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και συνδέοντας τους μαθητές με ένα
νήμα διαφορετικού χρώματος.

Βήμα 7ο: Όλοι οι μαθητές είναι σωματικά συνδεδεμένοι με νήματα. Κατόπιν αυτού ο

εκπαιδευτικός πρέπει να προτρέψει τη συζήτηση για αυτούς τους συνδέσμους, ζητώντας,
για παράδειγμα, να εξηγήσουν οι μαθητές για ποιο λόγο αισθάνθηκαν συνδεδεμένοι με
ένα στοιχείο/φαινόμενο/χαρακτήρα.

πόστερ, συνδεδεμένες με έγχρωμες γραμμές, επαναλαμβάνοντας έτσι τη σύνδεση την
οποία παρακολούθησαν οι μαθητές με τα νήματα. Η ομαδική δημιουργία του πόστερ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω εξέταση των θεμάτων και ανάλυση των επί
μέρους σημείων αργότερα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διάχυσης των
αποτελεσμάτων σε άλλους μαθητές ή και στους γονείς.

Δημιουργικότητα

Βήμα 8ο: Στο τέλος της δραστηριότητας, οι κάρτες μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Το παιχνίδι έχει δυο παιδαγωγικές λειτουργίες. Σε ένα απλό επίπεδο, μέσω του παιχνιδιού, οι
μαθητές ενθαρρύνονται να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια
και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, το παιχνίδι βασίζεται στην έννοια της «συστημικής σκέψης»
(systems thinking), μια διεργασία όπου εξετάζεται ο τρόπος κατά τον οποίο οι έννοιες που
θεωρούνται ως συστήματα (όπως η κοινωνία ή τα οικοσυστήματα) επηρεάζονται αμοιβαία
στο πλαίσιο μιας συνολικής οντότητας, ή ενός ευρύτερου συστήματος. Αυτό βασίζεται στην
πεποίθηση ότι τα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος μπορούν να κατανοούνται καλύτερα
στο πλαίσιο των μεταξύ τους σχέσεων και των σχέσεων με άλλα συστήματα παρά μεμονωμένα.
Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι επιτρέπει στους μαθητές να επισημαίνουν και να οπτικοποιούν
τους συνδέσμους μεταξύ ανθρώπινων δράσεων, κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής
μετανάστευσης, ενθαρρύνοντας μια συστημική προσέγγιση στα παγκόσμια φαινόμενα.
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Παραδείγματα Ταυτοτήτων

SAME World

ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ… ΤΟ ΝΕΡΟ! (Στοιχείο)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Καλύπτω το 71% της επιφάνειας της Γης. Είμαι ζωτικής σημασίας για όλες τις γνωστές
μορφές ζωής στη Γη!
• Είμαι αλμυρό νερό κατά 97%
• Το 2% από μένα βρίσκεται φυλακισμένο/παγωμένο στους παγετώνες
• μόνο το 1% από μένα είναι φρέσκο νερό που μπορείτε να χρησιμοποιείτε
• Χάρη στον υδρολογικό κύκλο ανανεώνομαι συνεχώς. Δυστυχώς, τα αναπτυξιακά σας
χαρακτηριστικά με απειλούν.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. Αποτελώ έναν από τους βασικούς
παράγοντες φυσικών καταστροφών: Η παρουσία μου μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες,
ενώ η απουσία μου ξηρασίες και ίσως μάλιστα να ενισχύει διαδικασίες ερημοποίησης.
Καλύτερα να μάθετε να με σέβεστε περισσότερο, αφού τώρα πια αποτελώ ανθρώπινο
δικαίωμα!!
ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΙ Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ! (Φαινόμενο)

Δημιουργικότητα

Το απόθεμά μου είναι περιορισμένο και άνισα διανεμημένο: Κάποιοι πληθυσμοί διαθέτουν
άφθονο νερό, ενώ άλλοι (περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) δεν έχουν ακόμα
πρόσβαση σε μένα!
Με χρησιμοποιείτε σε υπερβολικό βαθμό και καταχρηστικά και απειλούμαι κυρίως από
τη ρύπανση.

Αποτελώ ένα είδος υποβάθμισης του εδάφους όπου μια σχετικά ξηρή περιοχή γης
καθίσταται συνεχώς πιο άγονη, συνήθως χάνοντας τα ύδατά της, όπως επίσης τη βλάστηση
και την άγρια ζωή.
Δημιουργούμαι από διάφορους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες
δραστηριότητες:
• η κτηνοτροφία,
• η εντατική γεωργία,
• η υπερβολική άρδευση,
• η αποψίλωση των δασών επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα της γης να συγκρατήσει
το νερό.
Είμαι ένα σημαντικό παγκόσμιο οικολογικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα.
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ΓΕΙΑ σας, ΜΕ ΛΕΝΕ Lucia!!! (Χαρακτήρας)

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Είμαι Ιταλίδα φοιτήτρια, ζω στην Γένοβα με την οικογένειά μου. Τις 4 Νοεμβρίου 2011 είχαμε
μεγάλες πλημμύρες, με ξαφνικές κατακλυσμιαίες βροχές που πλημμύρισαν τα ποτάμια
μας, όταν οι ποσότητες νερού ξεπέρασαν τη χωρητικότητα της κοίτης των ποταμών και
τα νερά βγήκαν έξω από τα συνήθη τους όρια. Έχασα τα πάντα, η κρεβατοκάμαρα μου
γέμισε λάσπες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και μεταξύ αυτών μια
Αλβανίδα και οι δυο κόρες της και μια αγαπημένη μου φίλη που ήταν μόνο 19 χρονών.
Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν και υποχρεώθηκαν να φύγουν από τη
Γένοβα και τις γύρω περιοχές.

Δημιουργικότητα

Λίγες μέρες πριν τις πλημμύρες, μάθαμε στο πανεπιστήμιο για τις περιβαλλοντικές
μεταναστεύσεις, νόμιζα ότι ήταν κάτι που δεν με αφορούσε, πόσο λάθος έκανα! Η
κλιματική αλλαγή αφορούσε και εμένα και πολλά άλλα κορίτσια σε όλο τον κόσμο, έχασα
τα πάντα τώρα και αναγκάστηκα να πάω να μείνω στη θεία μου και στο θείο μου που
κατοικούν στο Μιλάνο. Η φοβερή εμπειρία που βίωσα με έκανε να καταλάβω ότι πρέπει
να αλλάξω τις συνήθειές μου, τον τρόπο ζωής μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του
πλανήτη μας. Σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο με το μηχανάκι μου και άρχισα το ποδήλατο!
Μιλώ συνέχεια με τους φίλους μου και προσπαθώ να τους πείσω να ακολουθήσουν το
παράδειγμά μου.
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Στη θέση των άλλων!

9+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Τυπολογία της δραστηριότητας: Δημιουργικότητα
Θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα
Ηλικία: 9+
Διάρκεια: 1 ώρα + προετοιμασία
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική αγωγή
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CEVI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι άνθρωποι τρέπονται σε φυγή λόγω πολέμων και άλλων μορφών βίας, λόγω
ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, λόγω απώλειας των μέσων για την επιβίωσή
τους εξαιτίας περιβαλλοντικών αδικιών κ.λπ. Από την άλλη μεριά, οι μετανάστες συχνά
βρίσκονται σε ευπαθή κατάσταση στις χώρες στις οποίες μεταναστεύουν, λόγω πολιτικών
και διοικητικών περιορισμών, αλλά και λόγω του επίμονου και συχνά αυξανόμενου
ρατσισμού, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, που εμποδίζουν την πλήρη
εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, είναι θεμελιώδους σημασίας η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γενεών γύρω από αυτές τις έντονες διαφορές
ως προς τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με στόχο την προώθηση ενός
ευρύτερου αισθήματος αλληλεγγύης.

Εργαστήριο

Η εποχή που διανύουμε μπορεί να θεωρηθεί ως η «εποχή της μετανάστευσης», καθώς η
ανθρώπινη κινητικότητα αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σύγχρονα φαινόμενα. Το
ζήτημα της μετανάστευσης σχετίζεται έντονα με το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Από τη μία μεριά, οι άνθρωποι συχνά αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, διότι τα
ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται απολύτως (ή και καθόλου) σεβαστά στη χώρα τους.

Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα:
Μεταβείτε στην Ενότητα 2
Μεταβείτε στην Ενότητα 11
Μεταβείτε στην Ενότητα 12
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Σε κάθε μαθητή ανατίθεται ένας χαρακτήρας από έναν συγκεκριμένο κατάλογο (βλ.
Παράρτημα). Ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να πραγματοποιήσει μια σύντομη έρευνα
(μεμονωμένα ή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή/και των γονέων του/της) σχετικά με
τον χαρακτήρα και την κοινωνική, οικονομική, πολιτική κατάσταση στην οποία ζει.
Οι μαθητές στέκονται σε μια σειρά μέσα στην τάξη και κάνουν ένα βήμα μπροστά κάθε
φορά που μπορούν να απαντήσουν «ναι» στις ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός
σχετικά με τα δικαιώματα/τις ευκαιρίες/τον τρόπο ζωής του χαρακτήρα τους. Η τελική
«γεωγραφική θέση» της ομάδας θα αποτελέσει ακριβή αναπαράσταση της κατάστασης
που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δραστηριότητα μπορεί να συμπληρωθεί
με τη δημιουργία αφισών, εκθέσεων, άρθρων, σύντομων θεατρικών έργων και βίντεο
μικρής διάρκειας με στόχο τη διάδοση.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Βήμα 1ο: Πριν τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα ζητήματα των

ανισοτήτων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και της περιβαλλοντικής αδικίας (βλ.
Ενότητα 2 και Ενότητα 11).

Βήμα 2ο: Ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε μαθητή έναν χαρακτήρα από τον κατάλογο

Βήμα 3ο: Κάθε μαθητής/μαθήτρια κάνει μια σύντομη έρευνα σχετικά με τον χαρακτήρα

του/της και την κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση στην οποία ζει,
μεμονωμένα ή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή/και των γονέων του/της. Επιπλέον,
πρέπει να φτιάξει μια στολή (χρησιμοποιώντας χαρτί, ανακυκλώσιμα υλικά, υφάσματα,
κ.λπ.) που να αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο χαρακτήρα, βάσει των πληροφοριών που
έχει συγκεντρώσει.

Εργαστήριο

που του έχει δοθεί (έχει τη δυνατότητα να προσθέσει περισσότερους χαρακτήρες,
λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα περιβαλλοντικής αδικίας και μετανάστευσης που
αναφέρονται στις Ενότητες 2.2 και 11.3). Οι προτεινόμενοι χαρακτήρες καλύπτουν ένα
εύρος πιθανών συνθηκών σε συνάρτηση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές και πραγματικά παραδείγματα μετανάστευσης.

Βήμα 4ο: Μέσα στην τάξη, οι μαθητές φορούν τις στολές τους και στέκονται σε μια
γραμμή. Ο εκπαιδευτικόςκάνει κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα/
τις ευκαιρίες/τον τρόπο ζωής του χαρακτήρα τους. Ο κατάλογος που έχει δοθεί στον
εκπαιδευτικό (επισυνάπτεται) μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί, ανάλογα με την
ηλικία των μαθητών και τη γνώση τους πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.
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Βήμα 5ο: Κάθε φορά που ένας μαθητής μπορεί να απαντήσει «ναι» στις ερωτήσεις που

θέτει ο εκπαιδευτικός, κάνει ένα βήμα μπροστά.

SAME World

Βήμα 6ο: Η τελική «γεωγραφική θέση» της ομάδας θα αποτελέσει ακριβή αναπαράσταση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

της κατάστασης που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα χρησιμοποιηθεί από
τον εκπαιδευτικό για να τροφοδοτήσει τη συζήτηση και τον προβληματισμό, προκειμένου
οι μαθητές να μοιραστούν με τους υπολοίπους τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. Εάν
είναι δυνατό, ο εκπαιδευτικός μπορεί να φωτογραφίσει την τελική «γεωγραφική θέση» της
ομάδας, προκειμένου να διευκολύνει τη συζήτηση.

Βήμα 7ο: Η δραστηριότητα μπορεί να συμπληρωθεί με τη δημιουργία αφισών, εκθέσεων,
άρθρων, σύντομων θεατρικών έργων και βίντεο μικρής διάρκειας (π.χ. σύντομες
συνεντεύξεις με τους «χαρακτήρες») κ.λπ. (ανάλογα με την ηλικία των μαθητών), που
μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση των γνώσεων πάνω στα εν λόγω θέματα, καθώς και
να αποτελέσουν μέσο διάδοσης.
Βήμα 8ο: Η διάδοση μπορεί να γίνει απευθείας σε άλλους μαθητές του ίδιου σχολείου

ή/και γονείς: για παράδειγμα, μέσα από την οργάνωση των θεατρικών παραστάσεων,
την έκθεση των αφισών, των φωτογραφιών και των βίντεο, τη δημοσίευση άρθρων στη
σχολική εφημερίδα, κ.λπ. Επιπλέον, η διάδοση μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη
κλίμακα, π.χ. μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τη δημοσίευση βίντεο μικρής
διάρκειας σε κάποιο κανάλι του YouTube ή με την κοινοποίηση του υλικού σε κάποια
σελίδα του Facebook.

Μέσα από ένα δημιουργικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι, οι μαθητές μπορούν να έρθουν
άμεσα αντιμέτωποι με το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής
αδικίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, μπορούν
να δοθούν ορισμοί για έννοιες, όπως η ευπάθεια, η περιβαλλοντική αδικία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η κατάσταση νομιμότητας/παρανομίας κ.λπ. εξασφαλίζοντας την πρόσβαση
των μαθητών σε αυτές.

Εργαστήριο

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ

Η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλογιστούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα ανά τον κόσμο σε ένα διαφορετικό επίπεδο και ενθαρρύνει τη σύγκριση
μεταξύ των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, μπαίνουν στη
διαδικασία να αμφισβητήσουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους προς τους μετανάστες, τα
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τους.
Το παιχνίδι παρέχει πολλές δυνατότητες για προσθήκη επιπλέον στοιχείων, ανάλογα με την
ηλικία των μαθητών. Οι νεότεροι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με άλλες δημιουργικές
δραστηριότητες που βασίζονται στο κύριο παιχνίδι (να φτιάξουν ένα θεατρικό έργο, να
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εκφράσουν τους προβληματισμούς τους μέσω σύντομων ιστοριών, βίντεο ή σκίτσων
κ.λπ.), ενώ οι μεγαλύτερη σε ηλικία μαθητές μπορούν να συντάξουν εκθέσεις, άρθρα,
μελέτες κ.λπ.

SAME World

Εργαστήριο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία που παράγονται μέσα από τη δραστηριότητα μπορούν
εύκολα να χρησιμοποιηθούν για διάδοση μεταξύ συνομήλικων (δηλ. σε άλλους μαθητές
του ίδιου σχολείου ή/και σε άλλους νέους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και
διάδοση σε γονείς ή στην κοινωνία γενικότερα. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα
στους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους (επικοινωνία, αυτονομία και ικανότητα
να διαχειρίζονται μια εργασία, κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη κ.λπ.), καθώς και την
αίσθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
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Παράρτημα
Χαρακτήρες

SAME World
Είστε ιθαγενής Huaorani που ζει στο
Εθνικό πάρκο Yasuni στον Ισημερινό

Είστε νέος φοιτητής από το βόρειο τμήμα
της επαρχίας Σιντ στο Πακιστάν

Είστε ο εαυτός σας

Είστε ο εαυτός σας

Είστε Σύριος που αναζητά καταφύγιο
στην ΕΕ

Είστε Αμερικανός δισεκατομμυριούχος

Είστε Αργεντίνος μεγαλογαιοκτήμονας

Είστε Κινέζος μικροκαλλιεργητής που
εκτοπίστηκε από το βόρειο τμήμα του
Μεκόνγκ λόγω της κατασκευής του
φράγματος

Είστε επικεφαλής πολυεθνικής
εταιρείας

Είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας από το
Νταρφούρ,που ζει στην ΕΕ

Είστε Γάλλος φοιτητής, με καταγωγή
από τοΜαρόκο

Είστε περιβαλλοντικός πρόσφυγας από την
Παπούα Νέα, Γουινέα

Είστε Βραζιλιάνος ακτήμονας αγρότης

Είστε παράνομος μετανάστης από τη Νότια
Νιγηρία

Είστε Σενεγαλέζος καθηγητής που ζει
νόμιμα στην ΕΕ εδώ και χρόνια και
εργάζεται σε χαλυβουργείο

Είστε ιδιοκτήτης μεγάλου εργοστασίου στη
Γερμανία

Είστε Αφγανός φοιτητής που εργάζεται
σε ορυχείο της Τουρκίας

Είστε Παλαιστίνια που ζει στη Λωρίδα της
Γάζας

Είστε Ουκρανός φροντιστής που ζει
στην ΕΕ

Εργαστήριο

Είστε Σομαλός πρόσφυγας που ζει σε
στρατόπεδο προσφύγων στην Κένυα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει επιπλέον χαρακτήρες.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

SAME World

Πηγαίνετε τακτικά διακοπές;
Ασχολείστε με κάποιο χόμπι στον ελεύθερό σας χρόνο;
Μπορείτε να επενδύσετε τις οικονομίες σας;
Έχετε ασφάλεια ζωής;
Έχετε smartphone;
Έχετε τηλεόραση;
Έχετε καινούριο αυτοκίνητο;
Έχετε το δικαίωμα να αθλείστε;
Στη χώρα καταγωγής σας, υπάρχει ελευθερία έκφρασης;
Στη χώρα καταγωγής σας, ισχύει η θανατική ποινή;
Χρειάζεστε βίζα για να ταξιδέψετε στην ΕΕ;
Στη χώρα στην οποία ζείτε, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας;
Στη χώρα καταγωγής σας, η παχυσαρκία είναι σύνηθες φαινόμενο;
Μπορείτε να συμμετέχετε στις τοπικές εκλογές της πόλης στην οποία ζείτε;
Στη χώρα καταγωγής σας, οι ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές είναι δεδομένες;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εργαστήριο

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει επιπλέον ερωτήσεις, ανάλογα με την ηλικία των
μαθητών και τις γνώσεις τους πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.
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Ξέρετε τους δρόμους σας;

11+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Τυπολογία της δραστηριότητας: Εργαστήριο/Αλλάξτε στάση
Θέμα: Παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτότητα και κοινωνική ένταξη
Ηλικία: 11+
Διάρκεια: 14 -18 ώρες
Μαθήματα του σχολικού προγράμματος: Λογοτεχνία, Ιστορία
Σχεδιασμός δραστηριότητας: CIES Onlus

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της κλιματικής αλλαγής και της
μετανάστευσης, τι σημαίνει να είναι κανείς «πολίτης του κόσμου»; Το Ταμείο των
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) ορίζει ως πολίτη του κόσμου «εκείνον που
κατανοεί τη διασυνδεσιμότητα, σέβεται και τιμά τη διαφορετικότητα, έχει την ικανότητα
να αμφισβητεί την αδικία και αναλαμβάνει δράση με τρόπους που έχουν νόημα για τον
ίδιο». Ο πολίτης του κόσμου, κατά συνέπεια, συνδυάζει γνώση, αξίες και στάσεις ζωής
καθώς και ένα εύρος ικανοτήτων.

Κείμενο: Judit Corbet, arche noVa e.V.
Μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα: Μεταβείτε στην Ενότητα 12

Εργαστήριο

Η έννοια της «περιβαλλοντικής ιθαγένειας» επεκτείνει την ιδέα του παγκόσμιου πολίτη
προσθέτοντας την ευθύνη για δράση υπέρ της φύσης και όλων των ζωντανών πλασμάτων.
(βλ. Ενότητα 4.3).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το εργαστήριο δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στην έννοια
της παγκόσμιας και περιβαλλοντικής πολιτότητας μέσα από την ταυτοποίηση των
πλησιέστερων τοποθεσιών όπου πραγματοποιείται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Υλικά:
• Εκτυπωμένο ερευνητικό μοντέλο
• Χάρτης περιοχής

Βήμα 1ο: Γίνεται καταιγισμός ιδεών μέσα στην τάξη σχετικά με την έννοια της πολιτότητας
λαμβάνοντας υπόψη τη φυσικές, σχεσιακές, κοινωνικές και εννοιολογικές διαστάσεις. Στη
συνέχεια, αναλύεται σε βάθος η έννοια της συμμετοχής και του παγκόσμιου πολίτη (ο
εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει αναφορά στις Ενότητες 12 και 14). Διάρκεια: 2 ώρες
Βήμα 2ο: Διανέμεται ένας ερευνητικός πίνακας, με σκοπό να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες
στην εξερεύνηση της γειτονιάς του σχολείου και στην ταυτοποίηση των τοπικών στοιχείων
τα οποία συνδέονται με τη συμμετοχή και την ενεργή πολιτότητα. Ειδικότερα, θα ληφθούν
υπόψη οι ακόλουθοι τομείς: κοινή χρήση μέσων μεταφοράς, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ξεχωριστοί χώροι αποκομιδής απορριμμάτων, αγροτικές ομάδες υποστηριζόμενες από
την κοινότητα (ενότητα 4.3), κέντρα νεότητας, καταφύγια, οργανώσεις, πράσινοι χώροι,
πάρκα και από κοινού χρήση αυτοκινήτων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο πρότυπο για την ολοκλήρωση της
χαρτογράφησης. Επίσης, οι μαθητές και/ή οι διδάσκοντες μπορούν να αποφασίσουν να
συμπεριλάβουν ορισμένα επιπλέον στοιχεία στη χαρτογράφηση. Διάρκεια: 1 ώρα
ΤΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΟΥ

ΠΟΤΕ

Κοινή χρήση οχήματος (αυτοκίνητο,
ποδήλατο, μηχανή)

Ξεχωριστοί χώροι αποκομιδής
απορριμμάτων
Αγροτικές ομάδες υποστηριζόμενες
από την κοινότητα

Εργαστήριο

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Κέντρα νεότητας
Καταφύγια
Οργανώσεις
Πράσινοι χώροι
Πάρκα
Από κοινού χρήση αυτοκινήτου
(συνεπιβατισμός)
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Βήμα 3ο: Η χαρτογράφηση πραγματοποιείται από τους μαθητές μέσα από διάφορες

διαδρομές στη γειτονιά. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Στη συνέχεια, κάθε
ομάδα, συνοδευόμενη από τους εκπαιδευτικούς της, ανακαλύπτει ένα διαφορετικό τμήμα
της γειτονιάς. Διάρκεια: 4 - 6 διαδρομές των 2 ωρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

SAME World

(πηγή: https://pixabay.com)

Βήμα 4ο: Τα στοιχεία που ταυτοποιούνται τοποθετούνται στον χάρτη της γειτονιάς,

Βήμα 5ο: Τελικός αναστοχασμός, με στόχο να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: Τι
μπορώ να κάνω για να αλλάξω τις συνήθειες της οικογένειάς μου και τις δικές μου; Πώς
μπορώ να γίνω ένας πραγματικός περιβαλλοντικός πολίτης του κόσμου;

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
Το εργαστήριο εμπλέκει άμεσα τους συμμετέχοντες σε μία διαδικασία η οποία οδηγεί στην
κατανόηση της σημασίας του καθήκοντος/δικαιώματος να είναι κάποιος ενεργός πολίτης
και να συμμετέχει σε μια κοινωνία η οποία έχει δομηθεί από τη βάση προς την κορυφή. Είναι
απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να προωθηθούν εκπαιδευτικές/ενημερωτικές
δραστηριότητες γύρω από θέματα Συμμετοχικής Αγωγής του Πολίτη στα σχολεία.
Η παγκόσμια πολιτότητα έχει τις ρίζες της στην Ενεργό Μάθηση, ‘’στη μάθηση πράττοντας’’.
Η δραστηριότητα στοχεύει, επίσης, στην ενεργοποίηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των
συμμετεχόντων.

Εργαστήριο

αναγράφοντας απευθείας στον χάρτη τις υπηρεσίες που εντοπίστηκαν.
Η χαρτογράφηση είναι ένας τρόπος για να μάθει κανείς καλύτερα τη γειτονιά του και να
καταλάβει ποιες υπηρεσίες έχουν εισαχθεί πρόσφατα, ποιες χρησιμοποιούνται σπάνια και
ποιες ήταν άγνωστες σε όλους ή σε κάποιους μαθητές. Διάρκεια: 1 ώρα
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 9+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ
9.1 Η Εποχή της μετανάστευσης. Η μετανάστευση σε μια ανθρωπολογική προοπτική
Ερώτηση 16: Ποιος είναι μετανάστης; Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις.
pp Το άτομο που μεταβαίνει σε άλλη χώρα για μόνιμη εγκατάσταση.
pp Το άτομο που μεταβαίνει σε άλλη χώρα για προσωρινή εγκατάσταση.
pp Το άτομο που επισκέπτεται άλλες χώρες με σκοπό να δει τη φύση και την πολιτιστική
κληρονομιά.
Ερώτηση 17: Πότε άρχισαν να μεταναστεύουν οι άνθρωποι; Σημειώστε τη σωστή
απάντηση.
pp Το 2010
pp Το 1970
pp Το 1836
pp Το 1494
pp Το 2000 π. Χ.
pp Περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια πριν

Ερώτηση 18: Περιβαλλοντικός μετανάστης είναι ένα άτομο για το οποίο ο βασικός λόγος
μετανάστευσης είναι η κλιματική αλλαγή στην περιοχή όπου διαμένει ή κάποια άλλη
φυσική καταστροφή. Σημειώστε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που εξαναγκάζουν
τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.
pp Η περιφέρεια της κοινότητάς του μαστίζεται από μόνιμη ξηρασία και η καλλιέργεια
ειδών διατροφής είναι αδύνατη.
pp Οι κατακλυσμιαίες βροχές και οι πλημμύρες παρασύρουν μακριά το γόνιμο έδαφος και
η καλλιέργεια ειδών διατροφής είναι αδύνατη.
pp Η περιοχή της κοινότητάς του έχει πλημμυρίσει και δεν είναι δυνατή η εκεί διαβίωση.

Φόρμα Αξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
10.1. Περιβαλλοντική μετανάστευση: νομικός ορισμός.
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pp Ένας καύσωνας προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολόκληρο την κοινότητα και την
άγρια ζωή γύρω από αυτή.

SAME World

pp Εκλείπει το φρέσκο νερό από την περιφέρεια της κοινότητάς του.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
11.3 Η περιβαλλοντική μετανάστευση σε μείζονα ποτάμια δέλτα με χαρακτηριστικά
υπερπληθυσμού
Ερώτηση 19: Ο χάρτης παρουσιάζει μεταναστευτικές ροές από περιοχές συγκρούσεων
το 2009.
Παρατηρείστε τον χάρτη και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Πηγή: https://www.behance.net/gallery/Stages-of-Migration-Infographic/2100440

pp Ηνωμένες Πολιτείες
pp Καναδά
pp Γροιλανδία
pp Σαουδική Αραβία

Φόρμα Αξιολόγησης

Από ποιες χώρες έχουν μεταναστεύσει περισσότερο οι άνθρωποι;
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Ποιες χώρες έχουν δεχθεί τους περισσότερους μετανάστες;
pp Ηνωμένες Πολιτείες
pp Καναδάς
pp Γροιλανδία

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

pp Σαουδική Αραβία
Πόσους μετανάστες ανά 1000 άτομα έχει δεχθεί η Ελλάδα;
pp 1
pp 3
pp 7
Πόσους μετανάστες ανά 1000 άτομα έχει δεχθεί η Πολωνία;
pp 1
pp 3
pp 6
ΕΝΟΤΗΤΑ 12. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ
12.5 Πώς μπορούμε να είμαστε παγκόσμιοι και περιβαλλοντικοί πολίτες;
Ερώτηση 20: Ποιος όρος εξηγεί καλύτερα τον ορισμό που ακολουθεί: «Κάποιος που
αντιλαμβάνεται την αλληλοδιασύνδεση, σέβεται και αξιολογεί τη διαφορετικότητα,
έχει την ικανότητα να αντιτάσσεται στην αδικία και αναλαμβάνει δράση με προσωπικά
ουσιαστικό τρόπο». Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
pp Πολίτης
pp Πολιτισμικός πολίτης
pp Παγκόσμιος πολίτης

Φόρμα Αξιολόγησης

pp Κοινωνικός πολίτης
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 11+

SAME World

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ερώτηση 16: Γιατί μεταναστεύουν οι άνθρωποι; Αναφέρετε τρία παραδείγματα:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ερώτηση 17: Ποιοι είναι περιβαλλοντικοί μετανάστες;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Ερώτηση 18: Εξηγείστε τον όρο «άσυλο»:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

_________________________________________________________________________
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ερώτηση 19: Ποιες είναι μερικές περιοχές του κόσμου που αποκαλούνται «θερμά σημεία»
για την κλιματική αλλαγή;

SAME World

_________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ερώτηση 20: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από έλλειψη
νερού;
pp 1/10 (ένα δέκατο) του παγκόσμιου πληθυσμού
pp 1/2 (το ήμισυ) του παγκόσμιου πληθυσμού
pp 1/4 (ένα τέταρτο) του παγκόσμιου πληθυσμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 12. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Ερώτηση 21: Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Αναφέρετε ορισμένα από τα δικά σας.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

Ερώτηση 22: Αναφέρετε λόγους για τους οποίους όλοι οι άνθρωποι (και οι μετανάστες)
αξίζει να έχουν ίσες ευκαιρίες.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 14+

SAME World

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ
Ερώτηση 17: Γιατί η εποχή που ζούμε είναι γνωστή ως «εποχή της μετανάστευσης»;
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ερώτηση 18: Υπό ποιές συνθήκες θα γινόσασταν περιβαλλοντικός μετανάστης;
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ερώτηση 19: Γιατί η περιβαλλοντική μετανάστευση έχει τραβήξει την προσοχή και από
νομικής πλευράς;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
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Ερώτηση 20: Συμπληρώστε τον πίνακα. Αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε τύπο
μετακίνησης.

SAME World
Παράδειγμα (παραδείγματα)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Είδος μετακίνησης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ερώτηση 21: Περιγράψτε τις συνέπειες της μετανάστευσης από την ύπαιθρο στις αστικές
περιοχές.

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

_________________________________________________________________________
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Ερώτηση 22: Ολοκληρώστε το σχήμα. Βρείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ
εκούσιας και αναγκαστικής περιβαλλοντικής μετανάστευσης:

SAME World

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ερώτηση 23: Τι είναι οι διακρίσεις και πώς συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα;
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 12. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
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Ερώτηση 24: Γιατί είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται οι έννοιες των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της παγκόσμιας πολιτότητας όσο το δυνατόν νωρίτερα στη σχολική
εκπαίδευση;

SAME World

_________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Φόρμα Αξιολόγησης

Κείμενο αξιολόγησης:
Aija Kosk, Λέκτορας Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Οικονομικών
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ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓΗ

Αειφόρος ανάπτυξη

Η διαδικασία διαχείρισης των υλικών
και άυλων πόρων για τη διατήρηση και
ενίσχυση των πιθανών ευκαιριών για
τους πολίτες. Η αειφόρος ανάπτυξη
περιλαμβάνει
την
οικονομική,
περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία,
που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
εύλογης διαχείρισης του φυσικού και
ανθρώπινου κεφαλαίου.
http://www.worldbank.org/depweb/
beyond/global/glossary.html
Λέξεις κλειδιά:
Αειφόρος ανάπτυξη

Η IPCC είναι ένας επιστημονικός
διακυβερνητικός φορέας που ιδρύθηκε
το 1988 από δύο οργανισμούς των
Ηνωμένων Εθνών - τον Παγκόσμιο
Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO)
και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Στόχος
της είναι η παροχή πληροφοριών και η
δημιουργία εκθέσεων για τη ΣύμβασηΠλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που είναι η
κύρια διεθνής συνθήκη για την κλιματική
αλλαγή. Η IPCC δεν διεξάγει η ίδια
έρευνα και δεν παρακολουθεί το κλίμα
ή σχετικά φαινόμενα, αλλά διαμορφώνει
την εκτίμησή της βασιζόμενη στο
δημοσιευμένο επιστημονικό υλικό.
Λέξεις κλειδιά:
IPCC - Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Αλλαγή του Κλίματος

PPM (εκατομμυριοστό)

Το
PPM,
ή
εκατομμυριοστό,
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει
πολύ μικρές συγκεντρώσεις, συνήθως
τον όγκο ενός αερίου στον αέρα. Ένα
εκατομμυριοστό (ppm) υποδηλώνει ένα
μέρος ανά 1.000.000 μέρη.
Ισοδυναμεί με μία σταγόνα νερού
διαλυμένη σε 50 λίτρα (αντιστοιχεί
περίπου στη χωρητικότητα ενός
ρεζερβουάρ ενός μικρού αυτοκινήτου) ή
περίπου 32 δευτερόλεπτα ενός έτους.
Λέξεις κλειδιά:
PPM (εκατομμυριοστό)

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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IPCC - Διακυβερνητική
Επιτροπή για την Αλλαγή
του Κλίματος

Ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ)

Η αξία όλων των τελικών προϊόντων και
υπηρεσιών που παράγει μια χώρα μέσα σε
ένα έτος. Το ΑΕΠ μπορεί να προκύψει με
την πρόσθεση όλων των εσόδων - μισθοί,
τόκοι, κέρδη και ενοίκια - ή δαπανών μιας
οικονομίας - κατανάλωση, επενδύσεις,
κρατικές αγορές και των καθαρών
εξαγωγών (εξαγωγές πλην εισαγωγές).
Τα δύο αποτελέσματα θα πρέπει να είναι
ίδια, καθώς η δαπάνη ενός ατόμου είναι
πάντοτε το έσοδο ενός άλλου ατόμου,
επομένως το σύνολο των εσόδων πρέπει
να ισούται με το σύνολο των δαπανών.
http://www.worldbank.org/depweb/
beyond/global/glossary.html
Λέξεις κλειδιά:
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)

Ακραίες καιρικές
συνθήκες

Ασυνήθιστες,
σοβαρές
ή
εκτός
εποχής καιρικές συνθήκες. Καιρός
που προσεγγίζει τις ακραίες τιμές
φαινομένων που έχουν καταγραφεί στο
παρελθόν. Συχνά, τα ακραία φαινόμενα
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σχετίζονται με το καταγεγραμμένο
ιστορικό του καιρού σε μια τοποθεσία και
υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 10%.
Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα ακραία
καιρικά φαινόμενα έχουν αποδοθεί
στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του
πλανήτη, ενώ υπάρχουν μελέτες που
προβλέπουν αυξανόμενη απειλή από
ακραία καιρικά φαινόμενα στο μέλλον.
https://www.nationalgeographic.org/
activity/extreme-weather-on-earth/
http://mentalfloss.com/
ar ticle/49758/8-extreme-weatherevents-seen-space
Λέξεις κλειδιά:
Ακραίες καιρικές συνθήκες

οι Μπαχάμες, το Μπενίν, η Μαυριτανία, η
Τυνησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το
Πακιστάν, η Ινδία, το Βιετνάμ και η Κίνα είναι τα μέρη που, κατά πάσα πιθανότητα,
θα επηρεαστούν περισσότερο από την
άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Πολλές
από αυτές τις περιοχές ήδη υφίστανται
τις συνέπειες: απώλεια γης, αλάτωση
εδάφους και γλυκού νερού, μόνιμες
μετακινήσεις κατοίκων. Η έκθεση «World
Ocean Review» (έκθεση της κατάστασης
των ωκεανών) εκτιμά ότι περίπου 1
δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα
σε πεδινές παράκτιες περιοχές.
Τα δέλτα και οι παράκτιες ζώνες, κυρίως
στην Ασία και στην Αφρική, είναι
πυκνοκατοικημένες και αστικοποιημένες
σε μεγάλο βαθμό. Περισσότερες από
τις μισές μεγαλουπόλεις παγκοσμίως
βρίσκονται σε άμεση επαφή με μια
θαλάσσια ακτή. Σε περίπτωση ανόδου
της στάθμης της θάλασσας κατά ένα
μέτρο, θα επηρεαστούν και Ευρωπαϊκές
ακτές, κυρίως στην Ολλανδία, τη Δανία
και τη Γερμανία. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας και τις συνέπειες
του φαινομένου, ανατρέξτε στον εξής
διαδραστικό χάρτη http://geology.com/
sea-level-rise/ ή τον εξής http://climate.
nasa.gov/interac tives/sea_level_
viewer.
Λέξεις κλειδιά:
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Άνοδος της στάθμης της
θάλασσας

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης
της Διακυβερνητικής επιτροπής για την
αλλαγή του κλίματος (IPCC) για το 2014
(http://www.ipcc14.de), η στάθμη της
θάλασσας ανεβαίνει δύο φορές ταχύτερα
συγκριτικά με παλαιότερες δεκαετίες.
Από το 1870, η στάθμη της θάλασσας
έχει ανεβεί περίπου 19 εκατοστά. Το πόσο
θα ανεβεί έως το 2100, θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η
αναμενόμενη μέση άνοδος της στάθμης
της θάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 26 και
82 εκ. Τα νησιωτικά κράτη του Νότιου
Ειρηνικού ωκεανού - π.χ. οι Νήσοι
Κάρτερετ, το Κιριμπάτι, οι Μαλδίβες, οι
Νήσοι Μάρσαλ, το Παλάου, οι Νήσοι του
Σολομώντα, το Τοκελάου, το Τουβαλού
και το Βανουάτου - που είναι πλέον
γνωστά ως τα νησιά που βουλιάζουν,
καθώς και οι πεδινές παράκτιες περιοχές
- π.χ. το δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο,
ο Κόλπος της Βεγγάλης, η Αλάσκα, το
Σουρινάμ, η Γουιάνα, η Γαλλική Γουιάνα,

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Αποτύπωμα άνθρακα

Αναφέρεται στη συνολική ποσότητα των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
και μεθανίου (CH4) που παράγει ένας
καθορισμένος πληθυσμός, σύστημα ή
δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις σχετικές πηγές, τους συλλέκτες
και την αποθήκευσή τους εντός των
χωρικών και χρονικών ορίων του
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εκάστοτε πληθυσμού, του συστήματος
ή της δραστηριότητας. Η ονομασία
«αποτύπωμα άνθρακα» έχει τις ρίζες
της στο οικολογικό αποτύπωμα. Τα
αποτυπώματα άνθρακα είναι πιο
συγκεκριμένα από τα οικολογικά,
δεδομένου ότι υπολογίζουν τις άμεσες
εκπομπές αερίων που προκαλούν την
κλιματική αλλαγή στην ατμόσφαιρα.
Λέξεις κλειδιά:
Αποτύπωμα άνθρακα

χρήση τεχνολογικών καινοτομιών για την
επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά:
Εκβιομηχάνιση

Αστικοί χώροι πρασίνου

Φυτά σε σημεία της πόλης, από αστικά
πάρκα, σοκάκια, παρτέρια ή σύγχρονες
κατασκευές, έως ταράτσες με κήπο.
Λέξεις κλειδιά:
Αστικοί χώροι πρασίνου

Δελτίο καιρού

Το δελτίο καιρού περιγράφει τις
πιο βασικές καιρικές συνθήκες που
αναμένονται κατά τις τρέχουσες και τις
επόμενες ημέρες. Το ακριβές περιεχόμενο
εξαρτάται από τον στοχευόμενο χρήστη,
π.χ. το κοινό του δημόσιου δελτίου
πρόγνωσης ή του δελτίου που αφορά
τους ναυτικούς.
Λέξεις κλειδιά:
Δελτίο καιρού

Εκβιομηχάνιση

Η διαδικασία κατά την οποία μια κοινωνία
ή χώρα (ή ο κόσμος) μετατρέπεται από
μία, κατά βάση, αγροτική κοινωνία σε μια
κοινωνία που βασίζεται στην παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών. Συχνά, η
χειρωνακτική εργασία αντικαθίσταται από
μηχανοποιημένη μαζική παραγωγή και οι
εργάτες βιοτεχνιών αντικαθίστανται από
γραμμές παραγωγής. Τα χαρακτηριστικά
της εκβιομηχάνισης περιλαμβάνουν τη

Εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου από τη
γεωργία

Οι γεωργικές δραστηριότητες παράγουν
σχετικά μικρές ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα, αλλά εκπέμπουν μεγάλες
ποσότητες υποξειδίου του αζώτου
και μεθανίου, που οφείλονται στις
κτηνοτροφικές φάρμες και τη βιομηχανική
παραγωγή σιτηρών, η οποία απαιτεί
συνεχή λίπανση του εδάφους (1 μονάδα
μεθανίου αντιστοιχεί σε 21 μονάδες
διοξειδίου του άνθρακα, ενώ 1 μονάδα
υποξειδίου του αζώτου αντιστοιχεί σε
310 μονάδες διοξειδίου του άνθρακα).
Με το όργωμα του εδάφους, μειώνεται
η ικανότητά του να επαναπορροφήσει
τον άνθρακα και να αντισταθμίσει έτσι
τις εκπομπές από τη χρήση ενέργειας
για τη βιομηχανική δραστηριότητα και
τις μεταφορές. Ταυτόχρονα, η παρουσία
φυτών στο έδαφος αντισταθμίζει τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Για
την περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών
των δυνατοτήτων μετριασμού και
μείωσης των θερμοκηπικών αερίων
στην ατμόσφαιρα, είναι απαραίτητη η
διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων,
που ευνοούν τη χρήση του άνθρακα από
το έδαφος και τη βλάστηση.
Λέξεις κλειδιά:
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη
γεωργία

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Έμφυλα στερεότυπα

«Αλλιώς προκαταλήψεις λόγω φύλου, είναι
γενικές συμπεριφορές, απόψεις ή ρόλοι
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που αφορούν ένα συγκεκριμένο φύλο και
που αποτελούν αδικαιολόγητα σταθερές
υποθέσεις» (πηγή: http://www.osce.org/
gender/26397?download=true)
Λέξεις κλειδιά:
Έμφυλα στερεότυπα

βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια μείωση
της εκροής. Σε ορισμένες περιοχές
του κόσμου που υποφέρουν ήδη από
λειψυδρία (π.χ. υποτροπικές περιοχές,
Υποσαχάρια Αφρική), η κλιματική αλλαγή
πιθανόν να οδηγήσει σε υψηλότερο
βαθμό εξάτμισης, μεταβολή διαδικασιών
κατακρήμνισης
και
μείωση
των
βροχοπτώσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να
οδηγήσει σε εντονότερες ξηρασίες και, σε
συνδυασμό με τη μεταβολή της χρήσης
της γης, σε αύξηση της ερημοποίησης.
Όσο αυξάνονται οι ανάγκες άρδευσης,
τόσο αυξάνεται η χρήση υπόγειων
υδάτων. Οι μακροχρόνιες συνέπειες
αυτής της εντατικοποίησης δεν έχουν
διερευνηθεί ακόμα.
Λέξεις κλειδιά:
Εντατικοποίηση του υδρολογικού κύκλου

Έμφυλες πτυχές

«Οι διαστάσεις ή τα στοιχεία ενός
ζητήματος που αφορούν συγκεκριμένα
ένα φύλο και το λαμβάνουν υπόψη».
(πηγή:http://w w w.osce.org/
gender/26397?download=true)
Λέξεις κλειδιά:
Έμφυλες πτυχές

Εντατικοποίηση του
υδρολογικού κύκλου

Από τη μία μεριά, η ποσότητα νερού στην
ατμόσφαιρα μπορεί να αυξάνεται, καθώς
ο θερμός αέρας μπορεί να απορροφήσει
μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών. Από
την άλλη, η ψύξη του αέρα μπορεί
να προκαλέσει περισσότερες και
εντονότερες βροχοπτώσεις. Παρά το
γεγονός ότι οι συχνότερες βροχοπτώσεις
τροφοδοτούν τους πόρους γλυκού
νερού, τυχόν έντονη βροχόπτωση μπορεί
να οδηγήσει σε ταχύτερη επιστροφή
του νερού από την ατμόσφαιρα
στους ωκεανούς, μειώνοντας έτσι τις
δυνατότητες αποθήκευσης και χρήσης
του από εμάς. Επιπλέον, οι έντονες
βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν
πλημμύρες.
Σε
περίπτωση
υψηλότερων
θερμοκρασιών ή θερμότερου αέρα,
γίνεται αντικατάσταση της χιονόπτωσης
με τη βροχόπτωση. Ταυτόχρονα,
με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, η
βροχόπτωση εξατμίζεται πιο γρήγορα,
γεγονός που οδηγεί σε μείωση των
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Ηλιακή ακτινοβολία

Η ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος υπό
μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Λέξεις κλειδιά:
Ηλιακή ακτινοβολία

Κλιματικός εξαναγκασμός

Ο κλιματικός εξαναγκασμός ορίζεται ως
η διαφορά μεταξύ ηλιακής ακτινοβολίας
(ηλιακό φως) που απορροφάται από
τη Γη και της ενέργειας που εκπέμπεται
προς το διάστημα, και μετριέται σε βατ
ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας
της Γης. Ο θετικός εξαναγκασμός
(περισσότερη εισερχόμενη ενέργεια)
θερμαίνει το σύστημα, ενώ ο αρνητικός
εξαναγκασμός (περισσότερη εξερχόμενη
ενέργεια) το ψυχραίνει.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι
επιστήμονες αξιολογούν και συγκρίνουν
τον κλιματικό εξαναγκασμό με βάση
όλες τις πιθανές αιτίες της κλιματικής
αλλαγής (αλλαγές της ηλιακής ενέργειας,
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συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου ή
αερολυμάτων, κ.λπ.)
Λέξεις κλειδιά:
Κλιματικός εξαναγκασμός

Οικολογικό αποτύπωμα

Με τις ανθρώπινες δραστηριότητες
καταναλώνονται πόροι και παράγονται
απόβλητα. Επίσης, καθώς ο πληθυσμός
και
η
κατανάλωση
παγκοσμίως
αυξάνονται,
είναι
σημαντικό
να
υπολογίζουμε την ικανότητα της
φύσης να ανταποκριθεί σε αυτές τις
απαιτήσεις. Το Οικολογικό Αποτύπωμα
προέκυψε ως ένας από τους κυρίαρχους
τρόπους παγκόσμιας μέτρησης των
ανθρώπινων απαιτήσεων από τη φύση.
Με απλά λόγια, το οικολογικό αποτύπωμα
ασχολείται με το αν ο πλανήτης είναι
αρκετά μεγάλος για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της ανθρωπότητας.
Το Οικολογικό Αποτύπωμα είναι μια
έννοια που συνέλαβαν το 1990 ο Mathis
Wackernagel και ο William Rees στο
Πανεπιστήμιο British Columbia και
πλέον χρησιμοποιείται ευρύτατα από
επιστήμονες, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις,
υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και
ιδρύματα που στοχεύουν στον έλεγχο της
χρήσης των οικολογικών πόρων και την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το
Αποτύπωμα αναπαριστά τα δύο μέρη ενός
ισολογισμού: τα ‘περουσιακά στοιχεία’ του
πλανήτη και την ανθρώπινη κατανάλωση.
Όσον αφορά τα «περιουσιακά στοιχεία», η
κυρίαρχη έννοια είναι η βιοϊκανότητα της
γης. Η βιοϊκανότητα αφορά τις εδαφικές
περιοχές του πλανήτη που είναι βιολογικά
παραγωγικές,
συμπεριλαμβανομένων
των δασών, των βοσκοτόπων, της
καλλιεργήσιμης γης και των ιχθυοτόπων.
Αυτές οι περιοχές, ακόμα και αν
παραμείνουν ανεκμετάλλευτες, μπορούν
να απορροφήσουν μεγάλη ποσότητα
από τα παραγόμενα απόβλητα, κυρίως
τις εκπομπές άνθρακα. Στη συνέχεια, η
βιοϊκανότητα μπορεί να συγκριθεί με τις
απαιτήσεις της ανθρωπότητας από τη
φύση: το οικολογικό μας αποτύπωμα. Το

Κύμα καύσωνα

Παρατεταμένη περίοδος με εξαιρετικά
υψηλή θερμοκρασία, που πιθανόν
να συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα
υγρασίας, κυρίως σε χώρες με ωκεάνιο
κλίμα. Το κύμα καύσωνα υπολογίζεται
εν μέρει βάσει του καιρού που επικρατεί
κατά βάση στην περιοχή και εν μέρει
βάσει των κανονικών θερμοκρασιών για
την εποχή.
Λέξεις κλειδιά:
Κύμα καύσωνα

Μετεγκατάσταση στο
εξωτερικό

Η πρακτική μιας επιχείρησης να μετακινεί
υπαλλήλους ή ορισμένες επιχειρηματικές
δραστηριότητές της σε ξένα κράτη
με στόχο τη μείωση των εξόδων, την
αποφυγή της φορολογίας ή την αποφυγή
περιβαλλοντικών κανονισμών.
Λέξεις κλειδιά:
Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό

Νομολογία της γης

Ο όρος «νομολογία της γης» (http://www.
gaiafoundation.org/earth-centred-law)
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από
τον ιστορικό Thomas Berry. Αναφέρεται
σε μια φιλοσοφία διακυβέρνησης
και νομοθεσίας που διαφέρει από
τον παραδοσιακό νόμο, διότι αντί να
επικεντρώνεται στους ανθρώπους, δίνει
έμφαση στην αλληλοσυνδεσιμότητα με
τη φύση.
Λέξεις κλειδιά:
Νομολογία της γης
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Οικολογικό Αποτύπωμα αντιπροσωπεύει
την παραγωγική έκταση που απαιτείται
για την παροχή των ανανεώσιμων πηγών
που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα και για
την αφομοίωση των απορριμμάτων της.

στην πρόκληση συγκρούσεων και
πολέμων λόγω των πόρων, σε μαζική
μετανάστευση, λιμούς, ασθένειες και
άλλες ανθρώπινες τραγωδίες, καθώς
και τάσεις δυσανάλογων επιπτώσεων
στους
φτωχούς,
που
αδυνατούν
οικονομικά να εξασφαλίσουν πόρους
από αλλού. Μπορείτε να βρείτε
λεπτομερέστατες πληροφορίες σχετικά
με έννοιες, ενημερωμένα στοιχεία και
δημοσιεύσεις, καθώς και διαφορετικά
εκπαιδευτικά μέσα (όπως βίντεο και
ένα εύχρηστο, διαδικτυακό εργαλείο
υπολογισμού του αποτυπώματος) σε
διάφορες γλώσσες, στην ιστοσελίδα του
Παγκόσμιου Δικτύου Αποτυπώματος
(Global Footprint Network): (http://www.
footprintnetwork.org).
Λέξεις κλειδιά:
Οικολογικό αποτύπωμα

Η
παραγωγική
έκταση
που
χρησιμοποιείται για τις υποδομές μας
συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό,
δεδομένου ότι η γη που έχει δομηθεί
δεν είναι πλέον διαθέσιμη για ανανέωση
των φυσικών πόρων. Σήμερα, οι
άνθρωποι καταναλώνουμε πόρους που
αντιστοιχούν σε 1,5 πλανήτη για την
εξυπηρέτηση των αναγκών μας και την
αφομοίωση των απορριμμάτων μας.
Αυτό σημαίνει πως πλέον, η Γη χρειάζεται
ενάμιση χρόνο για να αναπληρώσει τους
πόρους που καταναλώνουμε σε έναν
χρόνο. Σύμφωνα με τις μετριοπαθείς
υποθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, εάν
συνεχιστεί η τρέχουσα τάση αύξησης του
πληθυσμού και της κατανάλωσης, έως το
2030, θα χρειαζόμαστε δύο πλανήτες για
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Και
φυσικά, έχουμε μόνο έναν. Το γεγονός ότι
οι πόροι μετατρέπονται σε απορρίμματα
με ταχύτερο ρυθμό από τη μετατροπή
των απορριμμάτων σε πόρους, θέτει την
ανθρωπότητα παγκοσμίως σε σημείο
οικολογικής υπέρβασης, δεδομένου ότι
εξαντλούνται οι πόροι στους οποίους
βασίζονται η ανθρώπινη ζωή και η
βιοποικιλότητα.
Τα αποτελέσματα είναι η καταστροφή των
ιχθυοτόπων, η μείωση της δασοκάλυψης,
η εξάντληση των συστημάτων γλυκών
υδάτων, και η αύξηση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, που προκαλεί
προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή.
Και αυτές είναι μόνο ορισμένες από τις
πιο αισθητές επιπτώσεις της υπέρβασης.
Επίσης,
η
υπέρβαση
συμβάλλει
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Οικοσύστημα

Γενικά, ορίζεται ως μια κοινότητα που
αποτελείται από τους οργανισμούς που
ζουν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον
και τα φυσικά στοιχεία με τα οποία
αλληλεπιδρούν. Αποτελεί μια ανοιχτή
λειτουργική ενότητα που προκύπτει από
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αβιοτικών
(γη, νερό, φως, ανόργανα θρεπτικά
στοιχεία και καιρικά φαινόμενα), βιοτικών
(φυτά, ζώα και μικροοργανισμοί)
και
πολιτιστικών
(ανθρωπογενών)
παραγόντων.
Λέξεις κλειδιά:
Οικοσύστημα

Παλιές και ανθεκτικές
ποικιλίες

Τα είδη που χρησιμοποιούνται σήμερα στη
γεωργική βιομηχανία και στη συμβατική
γεωργία επιλέγονται βάσει κριτηρίων που
σχετίζονται με την παραγωγή μεγάλης
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κλίμακας (μονοκαλλιέργεια, διαδεδομένη
χρήση
χημικής
επεξεργασίας,
μηχανοκαλλιέργεια, πρώιμη συγκομιδή
κ.λπ.). Αυτές οι επιλογές μπορεί να
φαίνονται πιο αποδοτικές για το
παραγωγικό σύστημα, όμως δεν είναι.
Στην
πραγματικότητα,
υπάρχουν
σημαντικά χαρακτηριστικά που έχουν
αγνοηθεί, όπως η ανθεκτικότητα και η
προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον ή
στην κλιματική ποικιλομορφία των φυτών.
Τα αρχαιότερα φυτά είναι πλούσια και
ανεξάντλητη πηγή γενετικών στοιχείων,
στη φυσική βάση της βιοποικιλότητας.
Μεταβάλλοντας το σύγχρονο γεωργικό
σύστημα και χρησιμοποιώντας εδάφη με
έντονη γονιμότητα, ακόμα και χωρίς τη
χρήση συνθετικών προϊόντων λίπανσης
και προστασίας, οι παλαιότερες ποικιλίες
θα προσέφεραν εγγυημένα πιο υγιή
προϊόντα, πολύ υψηλή απόδοση και
απίστευτη προσαρμοστικότητα.
Λέξεις κλειδιά:
Παλιές και ανθεκτικές ποικιλίες

ενσωμάτωση της διαχείρισης και
διαμόρφωσης αυτών των χώρων στη
διαδικασία του αστικού σχεδιασμού.
Λέξεις κλειδιά:
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλης

Πατσαμάμα (PachamamaΘεά της Γης)

Η Pachamama είναι η Θεά της Γης, της
γονιμότητας και της γεωργίας, που
λατρευόταν από πολλές φυλές των
Άνδεων (όπως οι φυλές Κέτσουα και
Αϊμαρά). Η ακριβής μετάφραση του
ονόματος είναι «Μητέρα Γη». Το όνομα
δεν αναφέρεται στη γεωλογική έννοια της
λέξης Γη, αλλά στη φύση ως σύνολο.
Λέξεις κλειδιά:
Πατσαμάμα (Pachamama-Θεά της Γης)

Περιβαλλοντικός
σχεδιασμός πόλης

Επέκταση
των
χώρων
στο αστικό περιβάλλον,

πρασίνου
καλύτερη

Προσαρμογή

Η
πρόβλεψη
των
δυσμενών
αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής
και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για
την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της
καταστροφής που μπορεί να επιφέρουν,
ή η εκμετάλλευση των ευκαιριών που
μπορεί να προκύψουν. Έχει αποδειχθεί
πως οι σωστά οργανωμένες δράσεις
πρώιμης προσαρμογής εξοικονομούν
χρήματα και σώζουν ζωές.
(https://w w w.unenvironment.org/
climatechange/adaptation,
http://climate-adapt.eea.europa.eu/)
Λέξεις κλειδιά:
Προσαρμογή
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Συμμετοχή

Η δέσμευση του ευρέος κοινού για
εμπλοκή στην πολιτική διαδικασία και
στα ζητήματα που τους επηρεάζουν.
Η συμμετοχή περιλαμβάνει πολλά
στοιχεία, αλλά, κατά βάση, αφορά
τη λήψη αποφάσεων ή την επιλογή
σχετικά με ποιος και με ποιο τρόπο θα
διαχειριστεί τους πόρους μιας κοινότητας
και πώς θα γίνει η κατανομή τους. Η αρχή
της δέσμευσης των πολιτών τονίζει τη
βασικότερη αρχή της δημοκρατικής
διακυβέρνησης, δηλ. ότι η κυριαρχία
είναι απόλυτο δικαίωμα των ανθρώπων.
(Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα
4.3)
Λέξεις κλειδιά:
Συμμετοχή
420
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Υδατικό αποτύπωμα

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεγάλες
ποσότητες νερού για πόση, μαγειρική
και πλύσιμο, αλλά χρησιμοποιούν
ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες για την
ανάπτυξη των βρώσιμων αγαθών και την
κατασκευή ενδυμάτων, αυτοκινήτων και
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το Υδατικό
Αποτύπωμα, ως έννοια, δημιουργήθηκε
το 2002 από τον Arjen Hoekstra και
ανήκει στην ομάδα περιβαλλοντικών
αποτυπωμάτων που μας βοηθούν να
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο
οι επιλογές μας ως προς την παραγωγή
και την κατανάλωση επηρεάζουν τους
φυσικούς πόρους. Το υδατικό αποτύπωμα
υπολογίζει την ποσότητα νερού που
καταναλώνεται για την παραγωγή
των αγαθών και υπηρεσιών που
χρησιμοποιούμε. Έχει τρεις συνιστώσες:
πράσινο, μπλε και γκρι. Οι τρεις αυτές
συνιστώσες, σε συνδυασμό μεταξύ τους,
παρέχουν μια αναλυτική εικόνα της
χρήσης του νερού με αναφορά της πηγής
του νερού που καταναλώνεται, είτε σε
μορφή βροχόπτωσης/ υγρασίας εδάφους
ή επιφανειακών/υπόγειων υδάτων και
του όγκου νερού που απαιτείται για την
αφομοίωση των ρύπων. Το πράσινο
υδατικό αποτύπωμα αφορά το νερό από
τις κατακρημνίσεις που αποθηκεύεται
στις ρίζες στο έδαφος και εξατμίζεται,
μεταφέρεται ή απορροφάται από τα
φυτά. Σχετίζεται κυρίως με τα γεωργικά,
κηπουρικά και δασοκομικά προϊόντα. Το
μπλε υδατικό αποτύπωμα αφορά το νερό
που πηγάζει από τους επιφανειακούς ή
υπόγειους πόρους και είτε εξατμίζεται,
είτε απορροφάται από κάποιο προϊόν
είτε μεταφέρεται από τη μία μάζα νερού
στην άλλη ή επιστρέφει στην ίδια μάζα
νερού σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.
Μπορεί να υπάρχει ξεχωριστό μπλε
υδατικό αποτύπωμα για την αρδευόμενη

καλλιέργεια, τη βιομηχανία και την
οικιακή χρήση νερού. Το γκρι υδατικό
αποτύπωμα είναι η ποσότητα γλυκού
νερού που απαιτείται για την αφομοίωση
των ρύπων ώστε να ικανοποιηθούν τα
πρότυπα ποιότητας νερού. Η μέτρηση
υδατικού αποτυπώματος μπορεί να γίνει
για μία μεμονωμένη διαδικασία, όπως
η καλλιέργεια ρυζιού, ή για ένα προϊόν,
όπως ένα τζιν, ή για την τροφοδοσία
ενός αυτοκινήτου με καύσιμα, ή για
μία ολόκληρη πολυεθνική εταιρεία.
Το υδατικό αποτύπωμα μπορεί επίσης
να υποδείξει πόση ποσότητα νερού
καταναλώνεται από μία συγκεκριμένη
χώρα - ή παγκοσμίως - σε μια
συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού
ή από ένα υδροφόρο στρώμα. Παρέχει
σημαντικές πληροφορίες προκειμένου οι
επιχειρήσεις να κατανοήσουν τον κίνδυνο
που μπορεί να θέτουν οι επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες για τους υδατικούς
πόρους, οι κυβερνήσεις να κατανοήσουν
τον ρόλο του νερού στην οικονομία τους
και το πόσο βασίζονται σε αυτό, και οι
καταναλωτές να μάθουν πόση ποσότητα
νερού υπάρχει στα προϊόντα που
χρησιμοποιούν. Το πιο σημαντικό είναι
ότι γίνεται ένα βήμα για την ώθηση της
στρατηγικής δράσης προς μια βιώσιμη,
αποδοτική και εύλογη χρήση νερού.
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστατες
πληροφορίες σχετικά με έννοιες,
ενημερωμένα στοιχεία και δημοσιεύσεις,
καθώς και διαδραστικά μέσα, όπως
ένα ατομικό εργαλείο υπολογισμού
του υδατικού αποτυπώματος, στην
ιστοσελίδα του Δικτύου Υδατικού
Αποτυπώματος
(http://waterfootprint.org/)
Λέξεις κλειδιά:
Υδατικό αποτύπωμα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

SAME World

421

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Υδάτινοι πόροι

Πηγές νερού που είναι χρήσιμες
ή εν δυνάμει χρήσιμες. Το νερό
χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε
γεωργικές,
βιομηχανικές,
οικιακές,
ψυχαγωγικές
και
περιβαλλοντικές
δραστηριότητες. Στην πλειοψηφία τους,
αυτές οι χρήσεις απαιτούν γλυκό νερό.
Λέξεις κλειδιά:
Υδάτινοι πόροι

ζιζανιοκτόνα. Μπορεί να είναι ακόμα οι
τοξικοί διαλύτες, οι βαφές, οι λιπαντικές
ουσίες και τα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης. Έχουν βλαβερές συνέπειες,
τόσο για το περιβάλλον όσο και για την
υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
Εκτός από τις σπανιότερες και πιο ορατές
οξείες επιπτώσεις, υπάρχουν αρκετές
λιγότερο αντιληπτές, συνεπώς και πιο
επικίνδυνες, χρόνιες επιπτώσεις από τη
χρήση αγροτοξινών: ετεροχρονισμένες
νευροτοξικές συνέπειες, χρωμοσωμικές
αλλοιώσεις, ηπατική και νεφρική βλάβη,
περιφερική νευροπάθεια, καρδιακή
δυσλειτουργία, δερματίτιδα εξ επαφής,
βρογχικό άσθμα, νόσος Πάρκινσον,
διάφοροι τύποι καρκίνου, πνευμονική
ίνωση και υπερευαισθησία, καθώς και
άλλες λιγότερο κοινές συνέπειες που δεν
έχουν διερευνηθεί ευρέως.
Λέξεις κλειδιά:
Αγρο-τοξίνες

Υπέρυθρη ακτινοβολία

Το τμήμα του αόρατου φάσματος
που περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία μήκους κύματος από 800 nm
έως 1 mm.
Λέξεις κλειδιά:
Υπέρυθρη ακτινοβολία

Φύλο

«Όρος που περιγράφει τους ρόλους που
έχει ορίσει η κοινωνία για τις γυναίκες και
τους άνδρες. Το φύλο είναι μια επίκτητη
ταυτότητα που μαθαίνεται, αλλάζει με
την πάροδο του χρόνου και ποικίλλει σε
μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων
πολιτισμών». (πηγή: http://www.osce.
org/gender/26397?download=true)
Λέξεις κλειδιά:
Φύλο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αγρο-τοξίνες

Παρασιτοκτόνα που χρησιμοποιούνται
στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία και
σε οικιακά περιβάλλοντα. Παραδείγματα
αποτελούν τα εντομοκτόνα και τα
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Ανακύκλωση

Η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων
σε νέα προϊόντα με στόχο την αποφυγή
της σπατάλης πιθανώς χρήσιμων υλικών,
τη μείωση της κατανάλωσης νέων πρώτων
υλών, τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας,
τη μείωση της ρύπανσης του αέρα
(λόγω της καύσης) και του νερού (λόγω
της απόρριψης σε χωματερές) με τον
περιορισμό της ανάγκης για «συμβατική»
διάθεση αποβλήτων και τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Λέξεις κλειδιά:
Ανακύκλωση

Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

Γενικά, ο όρος αναφέρεται στην
παραγωγή ενέργειας από πόρους που
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αναπληρώνονται φυσικά σε μια χρονική
κλίμακα που εξυπηρετεί τον άνθρωπο,
π.χ. ηλιακό φως, αέρας, βροχή, παλίρροια,
κύματα και γεωθερμική ενέργεια.[2] Η
ανανεώσιμη ενέργεια αντικαθιστά τα
συμβατικά καύσιμα σε τρεις ξεχωριστούς
τομείς:
παραγωγή
ηλεκτρισμού,
θέρμανση/ψύξη αέρα και νερού και
καύσιμα κινητήρων.
Λέξεις κλειδιά:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

αποτελεί πλέον πρωταρχικό μέλημα
του πληθυσμού
Η κυριαρχία της
αποδοτικότητας θα αντικατασταθεί
από την εστίαση στην αυτάρκεια και η
καινοτομία δεν θα εστιάζει πλέον στην
τεχνολογία, αλλά θα επικεντρώνεται σε
νέες κοινωνικές και τεχνικές ρυθμίσεις
που θα μας δίνουν τη δυνατότητα
να ζούμε συλλογικά και με φειδώ. Η
αποανάπτυξη θέτει μια πρόκληση που δεν
αφορά μόνο την κυρίαρχη σημασία του
ΑΕΠ ως βασικού στόχου των πολιτικών,
αλλά προτείνει επίσης ένα πλαίσιο
μετάβασης σε ένα χαμηλότερο βιώσιμο
επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης,
μια συρρίκνωση του οικονομικού
συστήματος που θα αφήσει μεγαλύτερο
περιθώριο για την ανθρώπινη συνεργασία
και τα οικοσυστήματα.
Λέξεις κλειδιά:
Αποανάπτυξη

Ανταλλαγή

Ανταλλαγή σημαίνει λήψη και παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ ατόμων
ή συλλογικά μέσα σε μια κοινότητα,
χωρίς τη χρήση χρημάτων. Είναι
ένας εναλλακτικός τρόπος για την
πραγματοποίηση
οικονομικών
συναλλαγών. Σε πολλές πόλεις, καθώς και
στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε τους
αποκαλούμενους κύκλους ανταλλαγής ή
τα καταστήματα ανταλλαγής.
Λέξεις κλειδιά:
Ανταλλαγή

Αποανάπτυξη

H αειφόρος αποανάπτυξη αποτελεί μια
συρρίκνωση της παραγωγής και της
κατανάλωσης, με στόχο την αύξηση
της ευημερίας του ανθρώπου και την
ενίσχυση των οικολογικών συνθηκών
και της ισοτιμίας στον πλανήτη. Στοχεύει
σε ένα μέλλον όπου οι κοινωνίες θα ζουν
βάσει των οικολογικών τους μέσων, με
ανοιχτές, τοπικοποιημένες οικονομίες
και πόρους που θα κατανέμονται πιο
δίκαια μέσω δημοκρατικών θεσμών νέας
μορφής. Αυτές οι κοινωνίες δεν θα πρέπει
πλέον να αντιμετωπίσουν το δίλημμα
της ανάπτυξης ή της κατάρρευσης. Η
συσσώρευση υλικών αγαθών δεν θα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

SAME World

Αποψίλωση

Η δράση ή το αποτέλεσμα της κοπής ή της
καύσης όλων των δέντρων μιας περιοχής.
Λέξεις κλειδιά:
Αποψίλωση

Βιολογική εισβολή

Η διαδικασία μέσω της οποίας τα
είδη (ή γενετικά διακριτοί πληθυσμοί)
επεκτείνονται σε νέες περιοχές.
Μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του
ανθρώπου (μέσω εισαγωγής) είτε με
φυσική επέκταση του είδους.
Λέξεις κλειδιά:
Βιολογική εισβολή

Δείκτες ανάπτυξης

Το ΑΕΠ έχει ορισμένα ελαττώματα: Για
παράδειγμα, το μερίδιο που αντιστοιχεί
στον
επονομαζόμενο
ανεπίσημο
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τομέα (π.χ. πωλήσεις λαϊκών αγορών)
υπολογίζεται μόνο κατά προσέγγιση. Η
μη αμειβόμενη/κοινωνική εργασία (π.χ.
φροντίδα ενός συγγενικού προσώπου)
δεν συνυπολογίζεται καθόλου. Επίσης,
ούτε οι επονομαζόμενοι εξωτερικοί
παράγοντες, όπως η κατανάλωση των
πόρων ή η ρύπανση του περιβάλλοντος
υπολογίζονται. Επιπλέον, το ΑΕΠ δεν
εκφράζει τον τρόπο κατανομής των
κερδών και των εισοδημάτων. Από την
άλλη, το ΑΕΠ αυξάνεται σε περίπτωση
αυτοκινητιστικού ατυχήματος, φυσικής
καταστροφής ή πολέμου. Κατά συνέπεια, η
αύξηση του ΑΕΠ, επομένως και η ανάπτυξη
της οικονομίας, δεν έχουν απαραίτητα
θετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους
και το περιβάλλον.
Το ΑΕΠ είχε σχεδιαστεί αρχικά για
τον υπολογισμό του πλούτου μιας
κοινωνίας. Αλλά, με την πάροδο του
χρόνου, επικράτησε η άποψη ότι το ΑΕΠ
σε συνδυασμό με μια αναπτυσσόμενη
οικονομία ήταν το κλειδί για μια καλύτερη
ζωή. Έχουν ήδη σχεδιαστεί εναλλακτικοί
δείκτες. Ένας από αυτούς είναι ο Δείκτης
Ευτυχισμένου Πλανήτη [Happy Planet
Index
(HPI)],
που
παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά από το ίδρυμα New
Economics Foundation το 2006. Ο δείκτης
HPI υπολογίζει το βαθμό ικανοποιητικής
ζωής και την προσδοκώμενη διάρκεια
ζωής σε μια χώρα σε συνάρτηση με τη
ζήτηση φυσικών πόρων στη συγκεκριμένη
χώρα (Οικολογικό αποτύπωμα). Άλλος ένας
δείκτης είναι ο δείκτης συγκέντρωσης (GiniIndex) που υπολογίζει την άνιση κατανομή
εισοδήματος και περιουσίας σε μια χώρα.
Παρομοίως, υφίσταται και ο Γνήσιος
Δείκτης Προόδου [Genuine Progress
Indicator (GPI)], που λαμβάνει υπόψη
του το ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένης της
ανεπίσημης και μη αμειβόμενης εργασίας,
καθώς και την περιβαλλοντική ρύπανση

και την εγκληματικότητα. Επιπλέον, ο
Δείκτης Κοινωνικής Προόδου 2015 (Social
Progress Index) διαμορφώθηκε από την
οργάνωση Social Progress Imperative
και έχει τρεις βασικές διαστάσεις: τις
βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τα θεμέλια
της ευημερίας και τις ευκαιρίες ατομικής
ανάπτυξης. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
και οι κοινωνικές πτυχές τίθενται στο
προσκήνιο. Όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν
θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τουλάχιστον,
καταβάλλουν προσπάθεια να λάβουν
υπόψη τους περισσότερα στοιχεία από την
απλή μονόπλευρη οικονομική παραγωγή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την κριτική του ΑΕΠ και τους δείκτες
που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και
επιπρόσθετους δείκτες, διαβάστε το άρθρο
«Beyond GDP: The need for new measures
of Progress», 2008 (Πέρα από το ΑΕΠ: Η
ανάγκη για νέα μέτρα προόδου) (https://
www.bu.edu/pardee/files/documents/
PP-004-GDP.pdf)
Λέξεις κλειδιά:
Δείκτες ανάπτυξης
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Δείκτης Ανθρώπινης
Ανάπτυξης (HDI)

Ο δείκτης HDI διαμορφώθηκε το 1990 από
τον Πακιστανό οικονομολόγο Mahbub ul
Haq και χρησιμοποιήθηκε δημοσίως για
πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών. Δημιουργήθηκε με
σκοπό να τονίσει ότι οι άνθρωποι και οι
δυνατότητές τους θα πρέπει να αποτελούν
τα απόλυτα κριτήρια για την αξιολόγηση
της ανάπτυξης μιας χώρας, όχι μόνο η
οικονομική ανάπτυξη. Ο δείκτης HDI
συνδυάζει τρεις διαστάσεις: - Μακρόχρονη
και υγιή ζωή: προσδοκώμενη διάρκεια ζωής
κατά τη γέννηση - Δείκτης εκπαίδευσης:
έτη σχολικής φοίτησης και προσδοκώμενα
έτη σχολικής φοίτησης - Αξιοπρεπές
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επίπεδο διαβίωσης: Ακαθάριστο Εθνικό
Εισόδημα (ΑΕΕ) κατά κεφαλήν (ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης σε δολάρια ΗΠΑ)

μέσα στους σωρούς απορριμμάτων.
Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα «εργαστήρια
της πίσω αυλής», όπως τα αποκαλούν.
Φυσικά, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
τους, αφού εκτίθενται σε πολλές τοξικές
ουσίες χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο
προστασίας. Για παράδειγμα, ο μόλυβδος
μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα,
ο υδράργυρος μπορεί να βλάψει τα
νεύρα και το κάδμιο να προκαλέσει
πρόβλημα στους νεφρούς. Επιπλέον,
τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να
προκαλέσουν ανωμαλίες ανάπτυξης και
αναπνευστική δυσλειτουργία, καθώς οι
εργάτες εισπνέουν διοξίνες, φουράνιο
και
πολυκυκλικούς
αρωματικούς
υδρογονάνθρακες. Εκτός αυτού, όλες
οι τοξικές ουσίες καταλήγουν στο
περιβάλλον ρυπαίνοντας το έδαφος
και το νερό. Η Greenpeace δημοσίευσε
έναν διαδραστικό χάρτη που δείχνει
τις διαδρομές των ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Είναι πιθανό η μεταφορά
των αποβλήτων σε άλλες χώρες να έχει
και θετικά αποτελέσματα για την τοπική
οικονομία. Επιπλέον, δημιουργούνται
νέες θέσεις εργασίας. Από την άλλη
μεριά, οι υπάρχουσες οικονομικές
δομές καταρρέουν. Ένα παράδειγμα
που αναφέρεται συχνά είναι εκείνο των
μεταχειρισμένων ρούχων. Για παράδειγμα,
στην Τανζανία, η τοπική παραγωγή
υφασμάτων παρουσίασε μείωση λόγω της
εισαγωγής μεταχειρισμένων ρούχων από
χώρες του Βορρά. Άλλα παραδείγματα
είναι τα προϊόντα που, λόγω επιδοτήσεων,
παράγονται σε υπερβολικά μεγάλες
ποσότητες στις χώρες του Βορρά, όπως
το κοτόπουλο, το γάλα, οι τομάτες,
το χοιρινό κρέας και το σιτάρι. Τα
περισσότερα μέρη του κοτόπουλου
δεν καταναλώνονται και τα απόβλητα
εξάγονται κυρίως σε χώρες της Αφρικής.
Αυτές οι χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα

Λέξεις κλειδιά:
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI)

Δημιουργική ανακύκλωση

Η δημιουργική ανακύκλωση σημαίνει
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Είναι
η διαδικασία μετατροπής αποβλήτων
ή άχρηστων/ανεπιθύμητων προϊόντων
σε νέα υλικά ή προϊόντα καλύτερης
ποιότητας/νέας περιβαλλοντικής αξίας.
Λέξεις κλειδιά:
Δημιουργική ανακύκλωση

Διάθεση αποβλήτων

Πού καταλήγουν τα ηλεκτρονικά
απόβλητα, τα ανεπιθύμητα ρούχα και τα
περισσεύματα φαγητού; Το μεγαλύτερο
μέρος τους καταλήγει σε χώρες του
Νότου προκαλώντας προβλήματα στους
ανθρώπους, στο περιβάλλον και στην
οικονομία. Κάθε χρόνο παράγονται
εκατομμύρια
τόνοι
ηλεκτρονικών
αποβλήτων
παγκοσμίως.
Εκτιμάται
ότι τα δύο τρίτα αυτής της παραγωγής
εξάγονται σε χώρες του Νότου και κυρίως
στη Νιγηρία, τη Γκάνα, το Πακιστάν,
την Ινδία και την Κίνα. Τα ηλεκτρονικά
απόβλητα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τηλεοράσεις, ψυγεία κ.λπ.
και δηλώνονται ως μεταχειρισμένα
υλικά αγαθά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο
μέρος των ηλεκτρονικών αποβλήτων
είναι άχρηστο υλικό, που εξάγεται προς
αποφυγή της δαπανηρής απομάκρυνσης
αποβλήτων στις χώρες προέλευσης. Στις
χώρες όπου καταλήγουν τα ηλεκτρονικά
απόβλητα, οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα τα
γυναικόπαιδα, βιοπορίζονται ψάχνοντας
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Πηγή: Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (http://hdr.undp.
org/en/content/human-development-index-hdi)
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να διακόψουν τις εισαγωγές, λόγω των
κανονισμών ελεύθερων συναλλαγών και
των επιβεβλημένων συμφωνιών. Κατά
συνέπεια, η τοπική οικονομία και οι
εργασίες τίθενται σε κίνδυνο. Επιπλέον, σε
πολλές χώρες δεν μπορεί να διασφαλιστεί
η διατήρηση ψυκτικής αλυσίδας, με
αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που
αγοράζουν το εισαγόμενο κοτόπουλο να
αρρωσταίνουν.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες
πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα
στην ακόλουθη ιστοσελίδα
http://w w w.euractiv.com/section/
development-policy/news/eu-africafree-trade-agreement-destroysdevelopment-polic y-says-merkeladvisor/
Λέξεις κλειδιά:
Διάθεση

κυβερνητικές αρχές χωρίς επιβολή
κυρώσεων που προκύπτουν από
δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία.
Συνήθως αφορά ηγετικά πρόσωπα του
πολιτικού χώρου, μέλη συνδικαλιστικών
οργανώσεων,
αντικαθεστωτικούς,
σημαίνοντα θρησκευτικά ή κοινωνικά
πρόσωπα και μπορεί να εφαρμοστεί από
την κυβέρνηση ή τις αρμόδιες αρχές ενός
κράτους, π.χ. τις ένοπλες δυνάμεις ή την
αστυνομία.
Λέξεις κλειδιά:
Εξωδικαστική εκτέλεση

Εδαφογένεση

Η διαδικασία σχηματισμού εδάφους.
Λέξεις κλειδιά:
Εδαφογένεση

Είδος

Το είδος συχνά ορίζεται ως ένα σύνολο
ατόμων που μπορούν να ζευγαρώσουν
στη φύση δίνοντας γόνιμους απογόνους.
Λέξεις κλειδιά:
Είδος

Ενδημισμός

Οικολογικό φαινόμενο που αναφέρεται
στην ιδιότητα των φυτών ή των ζώων να
ζουν σε έναν συγκεκριμένο χώρο.
Λέξεις κλειδιά:
Ενδημισμός

Εξωδικαστική εκτέλεση

Η εκτέλεση ενός ατόμου από τις
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Κανάλι διανομής

Η διαδρομή μέσω της οποίας τα αγαθά
και οι υπηρεσίες μεταφέρονται από τον
προμηθευτή στον καταναλωτή ή το
αντίτιμο για τα προϊόντα μεταφέρεται
από τον καταναλωτή στον προμηθευτή.
Το κανάλι διανομής μπορεί να είναι πολύ
σύντομο, π.χ. απευθείας συναλλαγή
μεταξύ πωλητή και καταναλωτή, ή μπορεί
να περιλαμβάνει αρκετούς μεσάζοντες
που σχετίζονται μεταξύ τους, π.χ.
χονδρεμπόρους, διανομείς, εμπορικούς
αντιπροσώπους και μεταπωλητές.
Λέξεις κλειδιά:
Κανάλι διανομής

Κατανάλωση

Σύμφωνα με τις κυρίαρχες οικονομικές
θεωρίες, η τελική αγορά αγαθών και
υπηρεσιών από τα άτομα (οι δαπάνες
διαφορετικού τύπου και συγκεκριμένα
οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, η
ενδιάμεση κατανάλωση και οι κρατικές
δαπάνες κατατάσσονται σε άλλες
κατηγορίες).
Λέξεις κλειδιά:
Κατανάλωση
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Κοινή χρήση οχήματος

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κοινής χρήσης
ενός οχήματος. Πέρα από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, δηλ. λεωφορεία, τρένα, πλοία
και αεροπλάνα, οι πιο δημοφιλείς τρόποι
μεταφοράς επιβατών «κατ’ οίκον» είναι
ο συνεπιβατισμός, η συνοδήγηση και η
κοινή χρήση ταξί. Ο συνεπιβατισμός είναι
το να μοιράζεται κανείς το αυτοκίνητό του
με άλλα άτομα. Μέσα από την κοινή χρήση
του αυτοκινήτου από περισσότερα του
ενός άτομα, μειώνονται τα μεταφορικά
έξοδα, όπως έξοδα για βενζίνη, διόδια,
καθώς και το άγχος της οδήγησης. Η
συνοδήγηση είναι μια μορφή ενοικίασης
αυτοκινήτων για σύντομες χρονικές
περιόδους, συνήθως ανά ώρα.
Αυτές οι πρακτικές είναι ελκυστικές
προς τους πελάτες που χρησιμοποιούν
αυτοκίνητο περιστασιακά, καθώς και
εκείνους που ενίοτε επιθυμούν να
οδηγήσουν άλλον τύπο αυτοκινήτου
από εκείνον που οδηγούν σε καθημερινή
βάση. Η κοινή χρήση ταξί είναι ένας
τρόπος μεταφοράς που αποτελεί κάτι
μεταξύ ταξί και λεωφορείου. Πρόκειται
για οχήματα προς ενοικίαση που
συνήθως είναι μικρότερα από λεωφορεία,
εξυπηρετούν επιβάτες που ακολουθούν
την ίδια ή σχεδόν την ίδια διαδρομή, ενώ
δεν έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα,
αλλά αναχωρούν όταν όλες οι θέσεις
είναι κατειλημμένες. Μπορούν να κάνουν
στάση οπουδήποτε για να παραλάβουν
ή να αφήσουν τους επιβάτες. Οι νέες
τεχνολογίες
διαχειρίζονται
πλέον
αυτή τη μορφή μεταφοράς επιβατών
μέσω κλήσεων από κινητό τηλέφωνο
και
κρατήσεις
μέσω
διαδικτύου,
συνδυάζοντας διαδρομές διαφόρων
πελατών που μπορούν να εξυπηρετηθούν
από κοινού.
Λέξεις κλειδιά:
Κοινή χρήση οχήματος

Κοινοτικά
Υποστηριζόμενη Γεωργία

οικονομικό μοντέλο
γεωργίας και κατανομής τροφίμων που
βασίζεται στην τοπική παραγωγή. Η
Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία
έγκειται σε ένα ιδιαίτερο δίκτυο ή μια
ένωση ατόμων που έχουν δεσμευτεί
να στηρίζουν μία ή περισσότερες
τοπικές φάρμες, ενώ οι καλλιεργητές
και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν από
κοινού τους κινδύνους και τα οφέλη της
παραγωγής τροφίμων.
Λέξεις κλειδιά:
Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία
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Ένα εναλλακτικό

Κύκλος ζωής προϊόντος

Από οικολογικής απόψεως, ο κύκλος
ζωής ενός προϊόντος εκλαμβάνεται ως η
διαδοχή των φάσεων από τις οποίες περνά
ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της ζωής
του, από την εξόρυξη πρώτων υλών έως
την τελική διάθεση ή ανακύκλωσή του.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τέσσερις
φάσεις στην αξιολόγηση του κύκλου
ζωής του προϊόντος: παραγωγή, διανομή,
κατανάλωση και διάθεση (ή ανακύκλωση)
και για κάθε φάση λαμβάνεται υπόψη
η ποσότητα αέρα, νερού, εδάφους και
ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά τη
διαδικασία. Δεν πρέπει να συγχέουμε
την οικολογική έννοια του κύκλου ζωής
ενός προϊόντος με την οικονομική, η
οποία αφορά τα διαφορετικά στάδια
του marketing: από την κυκλοφορία του
νέου προϊόντος έως τη διάδοσή του και
την εξαφάνισή του από την αγορά λόγω
της εισόδου ενός νέου προϊόντος που
εξυπηρετεί τις ίδιες ανάγκες ή επιθυμίες
σε μεγαλύτερο βαθμό.
Λέξεις κλειδιά:
Κύκλος ζωής προϊόντος
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την προσέγγιση αυτής της οικονομικής
κατάστασης, απαιτείται μείωση των
αναγκών για οικονομική ανάπτυξη. Το
μοντέλο παραγωγής μετα-ανάπτυξης
βασίζεται σε τρεις πυλώνες: πρώτον,
στην τοπική επάρκεια σε αγαθά χωρίς
χρήματα, δεύτερον, στις περιφερειακές
αλυσίδες αξίας που βασίζονται στα
συμπληρωματικά
περιφερειακά
νομίσματα χωρίς τόκους και τρίτον, στον
ελάχιστο διεθνή καταμερισμό εργασίας.
Μια περιφερειακή οικονομία αποτελείται
από συμπληρωματικά περιφερειακά
νομίσματα και περιφερειακές αλυσίδες
αξίας. Τα περιφερειακά νομίσματα
περιορίζουν τις αλυσίδες αξίας, καθώς
αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη
περιοχή, και ιδανικά, δεν έχουν τόκους,
ώστε να αποφεύγεται η κερδοσκοπία και
η συσσώρευση.
Οι περιφερειακές αλυσίδες αξίας είναι
μικρές, σαφείς και διαφανείς, καθώς
τα προϊόντα παράγονται σε τοπικό,
ή περιφερειακό επίπεδο ή ακόμα και
από τον ίδιο τον καταναλωτή. Κατά
συνέπεια, μειώνονται και οι διαδρομές
μεταφοράς, πράγμα θετικό όχι μόνο για
τους κλειστούς κύκλους προϊόντων, αλλά
και για τη διατήρηση καλών σχέσεων
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
Όπως στην περίπτωση της κοινωνικά
υποστηριζόμενης γεωργίας, η σχέση τους
βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Επιπλέον, η διαφάνεια και η άμεση επαφή
μειώνει την αίσθηση ανασφάλειας και
από τις δύο πλευρές. Μια περιφερειακή
οικονομία υποδηλώνει επίσης μια
συρρικνούμενη ανάγκη εξωτερικής
τροφοδοσίας και, κατά συνέπεια,
παγκοσμιοποιημένης παραγωγής και
κατανάλωσης. Φυσικά, κάτι τέτοιο έχει
συνέπειες για τους καταναλωτές: δεν
έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν
το οτιδήποτε οποιαδήποτε στιγμή,
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Η δύναμη των καταναλωτών να
καθορίζουν ποια αγαθά και ποιες
υπηρεσίες θα παραχθούν. Η θεωρία
επισημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι
εκείνοι που μπορούν να κρίνουν καλύτερα
ποια προϊόντα τους εξυπηρετούν
περισσότερο, και όχι οι παραγωγοί. Λόγω
του μεγάλου βαθμού εξάρτησης των
καταναλωτικών αγορών από τη ζήτηση, οι
παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τις
ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου
τα προϊόντα τους να είναι επιτυχημένα.
Λέξεις κλειδιά:
Κυριαρχία του καταναλωτή

Μετανάστευση

Όρος που σχετίζεται με τη μετακίνηση
ατόμων από έναν τόπο σε άλλον, κατά
βάση πέρα από τα εθνικά σύνορα,
και συνήθως έχει σκοπό τη μόνιμη
ή ημιμόνιμη διαμονή των ατόμων.
https://www.nationalgeographic.org/
education/?xpop=1
Λέξεις κλειδιά:
Μετανάστευση

Μοντέλα παραγωγής
που βασίζονται στην
αποανάπτυξη

Η οικονομία της αποανάπτυξης ή μεταανάπτυξης δεν αποτελεί ενοποιημένο
κίνημα. Διαβάστε παρακάτω μια περίληψη
της γερμανικής αντίληψης του όρου
«οικονομία μετα-ανάπτυξης» από τον Niko
Paech: Συνοπτικά, η οικονομία της μεταανάπτυξης είναι μια μορφή οικονομίας
που αποτελείται από σταθερές δομές
κατανάλωσης και προσφοράς, ακόμα
και αν δεν υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ. Για
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διότι ορισμένα προϊόντα δεν θα είναι
πάντοτε διαθέσιμα, θα πρέπει πιθανώς
να στηρίζονται στην αυτο-παραγωγή
ή την κοινοτική παραγωγή, ή την
επαναχρησιμοποίηση, επιδιόρθωση και
κοινή χρήση αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό
προοδευτικά οδηγεί στη δημιουργία
ενότητας μεταξύ καταναλωτών και
παραγωγών. Από την άλλη μεριά, κάτι
τέτοιο απαιτεί τον σχεδιασμό προϊόντων
μακράς διαρκείας που μπορούν να
επιδιορθώνονται εύκολα. Ο χρόνος,
οι μηχανικές και αυτοσχεδιαστικές
δεξιότητες και τα κοινωνικά δίκτυα
είναι σημαντικές πτυχές αυτού του
μοντέλου διαβίωσης. Η αυτάρκεια
μετατρέπεται σε μια ζωτικής σημασίας
αξία στην περιφερειακή οικονομία.
Αλλά, η αυτάρκεια δεν θα πρέπει να
εκλαμβάνεται ως αποχή, αλλά ως
εξασφάλιση χρόνου και κοινωνικών
σχέσεων, καθώς και απελευθέρωση από
την ανάγκη για κατανάλωση και τον φόβο
των εξαρτήσεων και των ανασφαλειών.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε
το άρθρο του Niko Paech, 2009 και
ανατρέξτε στην εξής ιστοσελίδα: http://
postgrowth.org/learn/about-postgrowth/.
Λέξεις κλειδιά:
Μοντέλα παραγωγής που βασίζονται
στην αποανάπτυξη

εκστρατεία που διοργανώνει ετησίως
η οργάνωση Global Footprint Network
(http://www.footprintnetwork.org/en/
index.php/GFN/), είναι η ημερομηνία
κατά την οποία η ζήτηση φυσικών πόρων
υπερβαίνει την ικανότητα της Γης για
αναπαραγωγή τους. Τον υπόλοιπο χρόνο,
οι άνθρωποι ζουν εις βάρος του κλίματος,
της βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών
πόρων. Το 2014, η Ημέρα Υπέρβασης
της Γης ήταν η 19η Αυγούστου. Φυσικά,
υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ
των χωρών και εντός των ίδιων χωρών
όσον αφορά την εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων. Η Ημέρα Υπέρβασης
της Γης υπολογίζεται βάσει της σχέσης
μεταξύ του παγκόσμιου οικολογικού
αποτυπώματος και της παγκόσμιας
βιοϊκανότητας. Η βιοϊκανότητα έγκειται
στην ικανότητα ενός συγκεκριμένου
βιολογικά παραγωγικού τόπου να
παρέχει ανανεώσιμους πόρους σε συνεχή
βάση και να απορροφά τα παραγόμενα
απορρίμματα.
Μη αειφορία προκύπτει όταν το
οικολογικό αποτύπωμα μιας περιοχής
υπερβεί τη βιοϊκανότητά της. Το
οικολογικό αποτύπωμα είναι η επίδραση
ενός ατόμου ή μιας κοινότητας στο
περιβάλλον και εκφράζεται ως η έκταση
γης που απαιτείται για να παραχθούν
οι φυσικοί πόροι που χρησιμοποιεί το
άτομο ή η κοινότητα. Η βιοϊκανότητα και
το οικολογικό αποτύπωμα μετρούνται
σε πλανητικά εκτάρια. Εφόσον οι
πόροι και η δυνατότητα απορρόφησης
απορριμμάτων είναι περιορισμένα, είναι
περιορισμένη και η βιοϊκανότητα της
Γης. Για παράδειγμα, υπάρχουν φυσικά
όρια στο πόσο γρήγορα μπορούν να
αναπαραχθούν οι αλιευτικοί πόροι
ή πόση ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα μπορούν να απορροφήσουν
τα δάση. Η έκθεση του WWF «Ζωντανός

Ξενικό είδος

Είδος προερχόμενο από ένα συγκεκριμένο
μέρος του κόσμου, που μεταφέρεται πέρα
από τον χώρο φυσικής διασποράς του και
εγκαθίσταται σε νέο μέρος.
Λέξεις κλειδιά:
Ξενικό είδος

Οικολογικά όρια

Η Ημέρα Υπέρβασης της Γης, μια
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Πλανήτης» για το 2014 καθιστά σαφές
ότι η ανθρωπότητα θα χρειαζόταν τους
πόρους που αντιστοιχούν σε ενάμιση
πλανήτη για να καλύψει τις ανάγκες
που έχει αυτή τη στιγμή. Η οικονομική
ανάπτυξη αυξάνει τη χρήση φυσικών
πόρων και την παραγωγή απορριμμάτων.

Παρομοίως, η κορύφωση της παραγωγής
πετρελαίου και η κορύφωση της
παραγωγής
αγαθών
αποτελούν
άλλες δύο έννοιες. Η κορύφωση της
παραγωγής
πετρελαίου
σημαίνει
ότι η ανακάλυψη νέων εμπορικά
εκμεταλλεύσιμων πηγών πετρελαίου δεν
συμβαδίζει με την αυξανόμενη ζήτηση.
Το 1956, ο Αμερικανός γεωφυσικός M.
King Hubbert εκτίμησε ότι ο ρυθμός
παραγωγής ορυκτών καυσίμων θα
κορυφωνόταν στις ΗΠΑ γύρω στο 1970
και στη συνέχεια, θα άρχιζε να φθίνει.
Το 2008, ο οργανισμός Energy Watch
Group δημοσίευσε μια διεξοδική έκθεση
σχετικά με την παγκόσμια παραγωγή
πετρελαίου. Σύμφωνα με την έκθεση,
η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου
δεν θα εμφανίσει σημαντική αύξηση
πλέον και είναι σίγουρο ότι σύντομα θα
αρχίσει να φθίνει. Η έκθεση προβλέπει
ότι έως το 2030 η παγκόσμια παραγωγή
πετρελαίου ενδέχεται να μειωθεί κατά
το ήμισυ. Παρά την ύπαρξη νέων (αλλά
οικολογικά προβληματικών) τεχνολογιών
εξόρυξης πετρελαίου, η φθίνουσα πορεία
δεν μπορεί να αποφευχθεί. Η κορύφωση
της παραγωγής αγαθών θίγει πολλές από
τις αλλαγές που θα πρέπει να κάνουμε
σε πολιτιστικό, ψυχολογικό και πρακτικό
επίπεδο, καθώς η φύση άμεσα μας
υπαγορεύει νέα όρια. Επισημαίνει ότι όχι
μόνο το πετρέλαιο, αλλά και ένα ευρύ
φάσμα άλλων πόρων έχει προσεγγίσει
το μέγιστο όριο εξαγωγής, π.χ. μέταλλα
και ευγενή μέταλλα. Για περισσότερες
πληροφορίες, διαβάστε την έκθεση του
καθηγητή Δρ. Mario Schmidt, 2012
Λέξεις κλειδιά:
Οικολογικά όρια

Η ιδέα των πλανητικών ορίων ορίζει εννιά
μεταβλητές ελέγχου που διατηρούν τη
Γη σε μια σταθερή κατάσταση και που
επηρεάζονται από τους ανθρώπους.
Πρόκειται για τις εξής μεταβλητές:
Αραίωση του στρατοσφαιρικού όζοντος
(η στιβάδα στρατοσφαιρικού όζοντος
διηθεί υπεριώδη ακτινοβολία από τον
ήλιο), απώλεια της ακεραιότητας της
βιόσφαιρας (απώλεια βιοποικιλότητας
και εξαφάνιση ειδών), χημική ρύπανση
και απελευθέρωση νέων οντοτήτων
(εκπομπές τοξικών και μακρόβιων
ουσιών, π.χ. συνθετικών οργανικών
ρύπων, ενώσεις βαρέων μετάλλων και
ραδιενεργών υλικών), κλιματική αλλαγή,
οξίνιση των ωκεανών, κατανάλωση
γλυκών
υδάτων
και
παγκόσμιος
υδρολογικός
κύκλος,
μεταβολή
συστήματος χρήσης της γης (η γη
χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο ως
γεωργική έκταση), ροή αζώτου και
φωσφόρου στη βιόσφαιρα και στους
ωκεανούς (το άζωτο και το φώσφορο
είναι απαραίτητα συστατικά για την
ανάπτυξη των φυτών, όπως το λίπασμα)
και η ατμοσφαιρική φόρτωση με
αερολύματα (επίδραση των αερολυμάτων
στο κλιματικό σύστημα της Γης). Έχουμε
ήδη ξεπεράσει τρία από τα εν λόγω όρια:
απώλεια βιοποικιλότητας, κλιματική
αλλαγή και το όριο αζώτου. Διαβάστε
περισσότερα σχετικά με τα πλανητικά
όρια στην ιστοσελίδα του Κέντρου
Ανθεκτικότητας
της
Στοκχόλμης
[Stockholm Resilience Center].
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Εξ ορισμού, η βάση αποτελεί το κατώτερο
επίπεδο της πολιτικής πυραμίδας,
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απέναντι
από
το
«κατεστημένο»
και περιλαμβάνει τους πάντες, δηλ.
άτομα που δεν κατέχουν απαραίτητα
κάποια πολιτική θέση. Η οργάνωση
βάσης αποτελεί μια αυτοδιοικούμενη
ομάδα ατόμων με κοινά συμφέροντα/
ενδιαφέροντα, τα οποία εξυπηρετούνται
μέσω μιας μη κερδοσκοπικής και
εθελοντικής συμμετοχής. Οι οργανώσεις
βάσης συνήθως έχουν χαμηλό βαθμό
επισημότητας και δραστηριοποιούνται
σε τοπικό επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά:
Οργάνωση βάσης

τάξης και της εργατικής τάξης, έχει
φτάσει σε πολύ υψηλό αριθμό και
συγκεκριμένα, αντιστοιχεί σήμερα σε
περισσότερο από τον μισό πληθυσμό του
πλανήτη. Περιλαμβάνει επαγγελματίες
(ακαδημαϊκούς, καθηγητές, δικηγόρους,
μηχανικούς, γιατρούς κ.λπ.), δημοσίους
και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέλη της
μεσαίας τάξης έχουν ένα κοινό αίσθημα
δικαιώματος στα προνόμια που τους
παρέχει η θέση τους στην κοινωνική
δομή, το οποίο μεταφέρουν στα παιδιά
του, ώστε να διασφαλίζουν τη συνέχιση
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και την
επιθυμία για κοινωνική άνοδο.
Λέξεις κλειδιά:
Παγκόσμια μεσαία τάξη

Ορθές πρακτικές

Η μετάβαση προς μια αειφόρο οικονομία
δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη
αειφόρων τεχνολογιών και προϊόντων.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να δοθεί βάση
στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και
εκτελείται μια διαδικασία. Οι άνθρωποι
που ασχολούνται με τη μετάβαση πρέπει
να γνωρίζουν για ποιους λόγους το
κάνουν και τον τρόπο αντιμετώπισης
των δυσκολιών που ανακύπτουν με τη
χρήση νέων πρακτικών. Όσοι έχουν ήδη
εμπλακεί σε τέτοιου είδους διαδικασίες
πάντοτε έχουν να κερδίσουν κάτι από
αυτήν την εμπειρία και να μεταδώσουν
κάποιες γνώσεις στους νεότερους. Οι
ορθές πρακτικές παραθέτουν τέτοιου
είδους εμπειρίες.
Λέξεις κλειδιά:
Ορθές πρακτικές

Παγκόσμια μεσαία τάξη

Λόγω
της
ραγδαίας
οικονομικής
ανάπτυξης και συσσώρευσης πλούτου
στις
επονομαζόμενες
αναδυόμενες
οικονομίες, η μεσαία τάξη, που
εκλαμβάνεται ως η κοινωνική τάξη που
παρεμβάλλεται μεταξύ της ανώτερης

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Παγκόσμια
περιβαλλοντική
πολιτότητα

Η ιδέα ότι ο καθένας από εμάς αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι ενός μεγαλύτερου
οικοσυστήματος και ότι το μέλλον μας
εξαρτάται από το κατά πόσο ο κάθε ένας
από εμάς θα αποδεχτεί την πρόκληση και
θα δράσει υπεύθυνα και θετικά απέναντι
στο περιβάλλον. Αφορά την ανάγκη
να αλλάξουμε ορισμένα στοιχεία της
καθημερινότητάς μας, ώστε να είμαστε
περιβαλλοντικοί πολίτες όλη μέρα, κάθε
μέρα.
(http://www.cep.unt.edu/citizen.htm).
Λέξεις κλειδιά:
Παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτότητα

Παγκοσμιοποιημένος
χρηματοπιστωτικός
καπιταλισμός

Το τρέχον στάδιο στην εξέλιξη των
σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών. Το
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στοιχείο που διαχωρίζει το συγκεκριμένο
στάδιο από τα προηγούμενα είναι ότι ο
καπιταλισμός υπερέχει παγκοσμίως ως το
μοναδικό υπάρχον μοντέλο παραγωγής.
Στον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό,
οι διαδικασίες παραγωγής (αγαθών και
υπηρεσιών) είναι λιγότερο σημαντικές
από τη συγκέντρωση κέρδους μέσω
του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι
συναλλαγές των εταιρειών, τραπεζών,
επενδυτικών εταιρειών και φυσικών
προσώπων με μετοχές, κεφάλαια και άλλα
παράγωγα οικονομικά μέσα επηρεάζουν
σημαντικά
την
αποκαλούμενη
πραγματική οικονομία, καθώς τα κέρδη
προκύπτουν από τις μεταβολές τιμών και
προβλέψεων, γεγονός που καθιστά τη
φύση των χρηματοπιστωτικών αγορών
ιδιαίτερα κερδοσκοπική και ασταθή.
Η καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων Susan
Strange έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο
στάδιο με τον όρο «καπιταλισμός του
καζίνο» (Casino Capitalism).
Λέξεις κλειδιά:
Παγκοσμιοποιημένος χρηματοπιστωτικός
καπιταλισμός

population/)
Λέξεις κλειδιά:
Παγκόσμιος πληθυσμός

Παγκόσμιος πληθυσμός

Ο όρος «παγκόσμιος πληθυσμός»
αναφέρεται στον εκτιμώμενο αριθμό
των ανθρώπων που ζουν στον
κόσμο. Από τον Απρίλιο του 2015, ο
εκτιμώμενος αριθμός υπολογίζεται σε
7,3 δισεκατομμύρια. Παρά τη μείωση του
πληθυσμού σε ορισμένα τμήματα του
κόσμου, η γενικότερη τάση οδεύει προς
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού.
Σύμφωνα με εκτίμηση των Ηνωμένων
Εθνών, έως το 2050, ο αριθμός των
ανθρώπων στον κόσμο θα προσεγγίσει
τα 9,2 δισεκατομμύρια. Ανατρέξτε στον
τρέχοντα παγκόσμιο πληθυσμό
(http://www.worldometers.info/world-

Προβολή Gall-Peters

Ο όρος «προβολή Gall-Peters» αφορά
έναν παγκόσμιο χάρτη που απεικονίζει
με ακρίβεια το μέγεθος των περιοχών.
Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1974
από τον ιστορικό και χαρτογράφο,
Arno Peters, με βάση το παλαιότερο
έργο του James Gall. Στον χάρτη
Gall-Peters, ένα τετραγωνικό μέτρο
απεικονίζεται πάντοτε ως τετραγωνικό
μέτρο, ανεξαρτήτως του τμήματος της
υδρογείου στο οποίο αντιστοιχεί. Σε
αντίθεση με τον μερκατορικό χάρτη, οι
περιοχές που βρίσκονται κοντά στον
Ισημερινό εμφανίζονται μεγαλύτερες,
ενώ οι περιοχές κοντά στους πόλους
εμφανίζονται πολύ μικρότερες. Ο χάρτης
δεν είναι πιστός ως προς το μήκος και τη
γωνία.
Σε
αντίθεση
με
τις
ευρέως
χρησιμοποιούμενες
ευρωκεντρικές
προβολές
(όπως
η
μερκατορική
προβολή), οι χώρες του Τρίτου Κόσμου
απεικονίζονται με βάση το πραγματικό
τους μέγεθος. Η μερκατορική προβολή
(1569) είναι γνωστή για την πιστότητα και
την ακρίβειά της ως προς τη γωνία, στις
περιοχές γύρω από τον Ισημερινό, καθώς
και για την πολύ έντονη παραμόρφωσή
της στις περιοχές κοντά στους πόλους. Ο
μερκατορικός χάρτης δεν είναι ακριβής
ως προς την απεικόνιση των περιοχών.
Λέξεις κλειδιά:
Προβολή Gall-Peters
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Προσαρμογή προσφοράς
και ζήτησης
Η

διαδικασία

κατά

την

οποία

το
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ενδεχόμενο πλεόνασμα στην αγορά
οδηγεί στη μείωση της προσφερόμενης
ποσότητας, ενώ η έλλειψη στην αγορά
οδηγεί σε αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας. Η προσαρμογή της ποσότητας
είναι αποτέλεσμα της διακύμανσης των
τιμών στα εμπορικά προϊόντα: αύξηση
εάν η ζήτηση υπερβεί την προσφορά,
μείωση εάν συμβεί το αντίστροφο.
Λέξεις κλειδιά:
Προσαρμογή προσφοράς και ζήτησης

ηλιακού θερμοσυσσωρευτή.
Λέξεις κλειδιά:
Συμπαραγωγή ενέργειας

Σύμβαση του Aarhus

Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα, γνωστή και ως Σύμβαση του
Aarhus, υπογράφηκε το 1998 στην
πόλη Aarhus της Δανίας. Παρέχει στο
ευρύ κοινό το δικαίωμα πρόσβασης
σε
πληροφορίες,
τη
συμμετοχή
και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε
κυβερνητικές
διαδικασίες
λήψης
αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν
το περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και
διασυνοριακό επίπεδο. Επικεντρώνεται
στην αλληλεπίδραση μεταξύ του κοινού
και των δημόσιων αρχών.
Λέξεις κλειδιά:
Σύμβαση του Aarhus

Συμπαραγωγή ενέργειας

Η χρήση ενός θερμικού κινητήρα ή ενός
σταθμού ενέργειας για την παραγωγή
ηλεκτρισμού και χρήσιμης θερμότητας
ταυτόχρονα. Η συμπαραγωγή μπορεί,
επίσης, να υπονοεί την τριπαραγωγή
ή συνδυασμένη παραγωγή ψύξης,
θερμότητας και ηλεκτρισμού (CCHP),
που έγκειται στην ταυτόχρονη παραγωγή
ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης
μέσω της καύσης ενός καυσίμου ή μέσω

Συνθήκες εργασίας

Οι συνθήκες εργασίας στα περισσότερα
εργοστάσια, ορυχεία και φυτείες των
χωρών του Νότου συνιστούν παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα
ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται σε
μεγάλο βαθμό σε εργοστάσια παραγωγής
ενδυμάτων, ηλεκτρονικών συσκευών
και παιχνιδιών, σε φυτείες βαμβακιού,
σόγιας, φοινικέλαιου, ανθέων και κακάο,
σε ορυχεία χρυσού και άλλων μετάλλων,
καθώς και σε τομείς εργασίας, όπως η
νηματοποίηση, η βαφή και η αμμοβολή
υφασμάτων.
Ένας μισθός που επαρκεί για τη διαβίωση
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Ένας
εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να
συντηρήσει τον εαυτό του και τα παιδιά
του, να πληρώνει ενοίκιο, να μπορεί να
πληρώνει για εκπαίδευση, περίθαλψη,
ενδυμασία και μεταφορά και να κάνει
και μερικές οικονομίες. Σύμφωνα με τη
συμφωνία της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, η κανονική διάρκεια της
εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
48 ώρες ανά εβδομάδα και ο μισθός που
ανταποκρίνεται στο κόστος διαβίωσης θα
πρέπει να καταβάλλεται κατά τη διάρκεια
κάθε εργάσιμης εβδομάδας. Δυστυχώς,
σε πολλές χώρες, αυτό δεν εφαρμόζεται.
Ενώ οι διεθνείς εταιρείες αποκομίζουν
κέρδη εκατομμυρίων κάθε χρόνο, οι
εργαζόμενοι δουλεύουν 48 ώρες χωρίς
να κερδίζουν μισθό που επαρκεί για
την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Αυτό το
γεγονός έχει επιπτώσεις στην ποιότητα
ζωής τους, αφού αναγκάζονται να
δουλεύουν υπερωρίες ή να έχουν και
δεύτερη εργασία.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Σε περίπτωση ασθένειας, δεν μπορούν
να πάρουν ρεπό και συχνά δεν έχουν
άλλη επιλογή από τη λήψη δανείου. Εάν
χάσουν τη δουλειά τους, δεν έχουν πλέον
τίποτα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το μισθό που ανταποκρίνεται
στο κόστος διαβίωσης, διαβάστε την
έκθεση της εκστρατείας Clean Clothes
Campaign, 2014. Η έλλειψη προστασίας
του εργατικού δυναμικού είναι άλλο ένα
μείζον πρόβλημα. Πολλοί εργαζόμενοι
εισπνέουν τοξικές ουσίες κατά την
εργασία τους.

Πολλοί εργάτες που ζουν σε κοντινή
απόσταση από τις φυτείες, βρίσκονται σε
συνεχή επαφή με αυτή τη ρύπανση. Το
έδαφος και το νερό ρυπαίνονται επίσης
με τοξικές ουσίες.

Για παράδειγμα, οι εργάτες δεν
εφοδιάζονται
με
προστατευτικό
ρουχισμό ή μάσκες για την προστασία
από τον ψεκασμό παρασιτοκτόνων
στα χωράφια ή κατά τις διαδικασίες
εξόρυξης ή επεξεργασίας των μετάλλων,
σε εργοστάσια με ηλεκτρονικές συσκευές
και εργοστάσια υφασμάτων (κατά τη
νηματοποίηση ή το ράψιμο βαμβακιού
ποτισμένου με παρασιτοκτόνα και
αμμοβολή υφασμάτων). Το αποτέλεσμα
είναι η εμφάνιση πολλών ασθενειών.
Για παράδειγμα, το ζιζανιοκτόνο
Glyphosat προκαλεί καρκίνο και οδηγεί
σε γεννητικές δυσπλασίες. Η αμμοβολή
προκαλεί μια νόσο του πνεύμονα που
λέγεται πυριτίαση και κοστίζει τη ζωή σε
χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο.
Οι εργάτες αγγίζουν και εισπνέουν
απευθείας τα παρασιτοκτόνα που
χρησιμοποιούνται
στις
φυτείες
βαμβακιού, πράγμα που οδηγεί σε
δηλητηρίαση. Επιπλέον, σε επόμενο
στάδιο του κύκλου παραγωγής, και
συγκεκριμένα κατά την επεξεργασία του
βαμβακιού, οι εργάτες που ασχολούνται
π.χ. με τη νηματοποίηση ή το ράψιμο
ταλαιπωρούνται από ζάλη, ναυτία και
χρόνια
αναπνευστικά
προβλήματα.

Η έκθεση του ιδρύματος Environmental
Justice Foundation (Ίδρυμα για την
περιβαλλοντική δικαιοσύνη), 2007
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση χημικών στο βαμβάκι. Επιπλέον,
οι καταστροφές αποτελούν άλλο ένα
παράδειγμα
έλλειψης
προστασίας
των εργαζομένων και απαξιωτικής
μεταχείρισής τους στον Νότο.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Για παράδειγμα, λόγω της κατάρρευσης
του εργοστασίου παραγωγής ενδυμάτων
Rana Plaza (Μπαγκλαντές) το 2013,
σκοτώθηκαν 1.137 άνθρωποι και
τραυματίστηκαν
περισσότεροι
από
2.500. Ακόμα και μέχρι σήμερα, δεν έχει
καταβληθεί καμία αποζημίωση από
τις διεθνείς εταιρείες-ιδιοκτήτριες του
εργοστασίου. Διαβάστε περισσότερες
πληροφορίες για το Rana Plaza στην
έκθεση Social Europe Report του
Friedrich Ebert Stiftung, 2015 (http://
www.socialeurope.eu/wp-content/
uploads/2015/01/SER-RanaPlaza.pdf).
Επιπροσθέτως, άλλος ένας παράγοντας
με σημαντικό αντίκτυπο είναι η παιδική
εργασία. Είναι διαδεδομένη στις φυτείες,
στα ορυχεία, στα εργοστάσια και στις
χωματερές.
Είναι συχνές οι περιπτώσεις όπου παιδιά
εργάζονται χωρίς συμβάσεις, κερδίζουν
λιγότερα ή καθόλου χρήματα, εργάζονται
υπερβολικά πολλές ώρες σε δουλειές
με μεγάλες σωματικές απαιτήσεις και
εκτίθενται πολλές φορές σε επικίνδυνες
χημικές ουσίες. Κατά συνέπεια, δεν έχουν
τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο και να
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σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας.
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σαφώς
με στατιστικούς όρους ο αριθμός των
παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, που
πωλούνται από τους γονείς τους για την
αποπληρωμή χρεών και καταλήγουν
στη δουλεία. Διαβάστε την έκθεση των
SOMO & ICN, 2012 όπου περιγράφεται το
φαινόμενο της καταναγκαστικής εργασίας
(παιδιών) στη βιομηχανία ενδυμάτων
της Νότιας Ινδίας. Επιπλέον, το ποσοστό
των γυναικών που εργάζονται π.χ. σε
εργοστάσια παραγωγής ενδυμάτων ή σε
φάρμες ανθέων είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Ένα μεγάλο μέρος αυτών των γυναικών
υφίστανται διακρίσεις.

μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Σε
πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες πέφτουν
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης
στον χώρο εργασίας και φοβούνται να
το αναφέρουν, καθώς είναι εκτεθειμένες
λόγω του ότι ο διευθυντικός τομέας
αποτελείται κυρίως από άνδρες.

Οι γυναίκες είναι συνήθως λιγότερο
προστατευμένες στον τομέα της εργασίας.
Εργάζονται χωρίς μόνιμες συμβάσεις. Σε
περίπτωση που έχουν την αποκλειστική
ευθύνη για τα παιδιά τους, δεν έχουν
καθόλου χρόνο να τα φροντίζουν όταν
εργάζονται υπερωρίες. Επίσης, το να
προγραμματίσουν τη φύλαξη των
παιδιών δεν είναι εύκολο καθώς η ανάγκη
για υπερωρία παρουσιάζεται τελευταία
στιγμή. Εκτός των άλλων, οι μισθοί είναι
πολύ χαμηλοί για να έχει μια γυναίκα τη
δυνατότητα να πληρώσει για τη φύλαξη
των παιδιών. Σε περίπτωση απουσίας
μεταφορικού μέσου το βράδυ μετά
τη λήξη της υπερωρίας, προκύπτουν
ζητήματα ασφαλείας για τις γυναίκες.
Επιπλέον, η έλλειψη προστατευτικού
ρουχισμού
δημιουργεί
σοβαρό
πρόβλημα σε εγκύους που εκτίθενται
σε χημικές ουσίες. Καθώς δεν υφίσταται
άδεια μητρότητας, οι γυναίκες φοβούνται
μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Πολλές
γυναίκες κρατούν κρυφή την εγκυμοσύνη
τους ή καταφεύγουν στην έκτρωση. Και
στις δύο εκδοχές, μπορεί να προκύψουν

Διαβάστε την έκθεση για το φύλο,
τα δικαιώματα και τη συμμετοχή
στη βιομηχανία κοπής ανθέων στην
Κένυα (Gender, Rights & Participation
in the Kenya Cut Flower Industry) που
δημοσιεύτηκε από το NRI (Ινστιτούτο
Εθνικών Πόρων).

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Συνθήκες εργασίας

Σχηματισμός γης
(accretion)

Η διαδικασία σχηματισμού της Γης γης
από την προοδευτική συσσώρευση
και συμπύκνωση υλικών γύρω από τον
αρχικό πυρήνα της λόγω βαρυτικής έλξης.
Λέξεις κλειδιά:
Σχηματισμός (accretion)

Τεχνολογίες

Στο συγκεκριμένο συγκείμενο, ο όρος
αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες και
τα προϊόντα που μπορούν να συμβάλουν
σε έναν πιο αειφόρο τρόπο παραγωγής ή
αξιοποίησης των φυσικών πόρων, όπως ο
εξοπλισμός εκμετάλλευσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ή τα μηχανήματα, για την
εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων
από τη χρήση των φυσικών πόρων σε
επίπεδο αποδοτικότητας.
Λέξεις κλειδιά:
Τεχνολογίες
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Τρόπος ζωής

Ενδέχεται
να
υποδηλώνει
τα
ενδιαφέροντα,
τις
απόψεις,
τις
συμπεριφορές και τον συμπεριφορικό
προσανατολισμό ενός ατόμου, μιας
ομάδας ή ενός πολιτισμού. Σε γενικές
γραμμές, αναφέρεται στα αγαθά που
καταναλώνουμε καθημερινά.
Λέξεις κλειδιά:
Τρόπος ζωής

συνδέονται στενά με τη γη, που οδηγούν
σε ένα ντόμινο αρνητικών επιπτώσεων
στον
αγροτικό
βιοπορισμό,
στα
οικολογικά συστήματα, στα ανθρώπινα
δικαιώματα και στην επισιτιστική
ασφάλεια του εκάστοτε τόπου.
Λέξεις κλειδιά:
Υφαρπαγή γης

Υπερπαραγωγή

Πλεόνασμα προσφοράς έναντι ζήτησης
των προϊόντων μιας αγοράς. Οι
επιπτώσεις είναι η πτώση των τιμών ή/και
το ότι τα αγαθά μένουν απούλητα, καθώς
και η πιθανότητα ανεργίας.
Λέξεις κλειδιά:
Υπερπαραγωγή

Υφαρπαγή γης

Τα τελευταία χρόνια πολλοί φορείς, από
μεγάλες ξένες και εγχώριες επενδυτικές
εταιρείες μέχρι κυβερνήσεις, έχουν
ξεκινήσει μια διαδικασία περίφραξης
γεωργικής γης σε παγκόσμια κλίμακα,
κυρίως στον Νότο αλλά και σε άλλες
περιοχές. Αυτό γίνεται προς όφελος
μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων αγροτικής βιομηχανίας και
συχνά παρουσιάζονται ως επενδύσεις
μεγάλης κλίμακας με στόχο την αγροτική
ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν
έχει να κάνει με επένδυση προς όφελος της
πλειοψηφίας του αγροτικού πληθυσμού,
και ιδιαίτερα των φτωχότερων και πιο
ευπαθών, αλλά πρόκειται για ένα νέο
κύμα υφαρπαγής γης και νερού. Αποτελεί
παγκόσμιο φαινόμενο και περιλαμβάνει
την οικειοποίηση - σε μεγάλη κλίμακα
ή/και μέσω μεγάλων κεφαλαίων - της
πρόσβασης και δικαιοχρησίας της γης,
καθώς και των φυσικών πόρων που

Φέρουσα ικανότητα

Ο μέγιστος αριθμός ειδών (π.χ. ανθρώπων)
που μπορούν να συντηρήσουν οι πόροι
ενός τόπου χωρίς αυτός να υποστεί
σοβαρή υποβάθμιση.
Λέξεις κλειδιά:
Φέρουσα ικανότητα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

SAME World

Χωροκατακτητικό είδος

Οργανισμοί (φυτά, ζώα, μύκητες ή
βακτήρια) που είναι αλλόχθονες (ξενικοί)
και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
οικονομία, στο περιβάλλον και στην
υγεία. Δεν είναι όλα τα εισαγόμενα είδη
χωροκατακτητικά. Τα χωροκατακτητικά
φυτά και ζώα συνιστούν τη δεύτερη
μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα
μετά από την απώλεια των οικοτόπων.
Λέξεις κλειδιά:
Χωροκατακτητικό είδος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Αίσθηση του χώρου

«Η προσκόλληση σε έναν συγκεκριμένο
χώρο είναι η συμβολική σχέση που
αναπτύσσουν τα άτομα προσδίδοντας
συναισθηματική
αξία
σε
έναν
συγκεκριμένο χώρο ή τόπο, και αποτελεί
τη βάση για να κατανοήσει το εκάστοτε
άτομο ή η εκάστοτε ομάδα τα περιβάλλον
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και να συσχετιστεί με αυτό... Κατά συνέπεια,
η προσκόλληση σε έναν χώρο είναι κάτι
παραπάνω από μια συναισθηματική και
γνωστική εμπειρία και περιλαμβάνει
πολιτισμικές πεποιθήσεις και πρακτικές
που συνδέουν τα άτομα με τον χώρο».
Setha Low, ανθρωπολόγος (Low, Setha
M. 1992. «Symbolic Ties that Bind: Place
Attachment in the Plaza». Σελ. 165-186
σχετικά με την προσκόλληση σε έναν
χώρο (επιμέλεια από τους Irwin Altman
και Setha Low). Νέα Υόρκη: Plenum Press)
Λέξεις κλειδιά:
Αίσθηση του χώρου

ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα
ατόμων και του/τους αποδίδει ευθύνες
για κάτι αρνητικό (δηλ. μια καταστροφή,
οικονομική κρίση, ένα έγκλημα κ.λπ.).
Λέξεις κλειδιά:
Αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων

Αναγκαστική
περιβαλλοντική
μετανάστευση

Η μετανάστευση που προκαλείται
από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως
κυκλώνες, πλημμύρες ή ξηρασίες, τα
οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη
ενεργειών προσαρμογής οδηγούν σε
ανθρωπιστική καταστροφή. Τέτοιου
είδους κρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε
μετακινήσεις ολόκληρων οικογενειών σε
κοντινές ανεπηρέαστες
περιοχές,
σε
συγγενείς
ή
σε
στρατόπεδα προσφύγων. Σε περίπτωση
σταθεροποίησης της κατάστασης, οι
οικογένειες συνήθως επιστρέφουν μετά
από μερικές εβδομάδες για να ξεκινήσουν
την ανοικοδόμηση.
Λέξεις κλειδιά:
Αναγκαστική περιβαλλοντική
μετανάστευση

Αναζήτηση
αποδιοπομπαίων τράγων

Ένα είδος ανθρώπινης συμπεριφοράς,
κατά την οποία ένα άτομο (ή μια ομάδα
ατόμων)
κατηγορεί
αδικαιολόγητα

Αναισθησία (απάθεια)

Η ικανότητα ενός ατόμου να αγνοεί
την κριτική προς το πρόσωπό του. Ένα
άτομο που υφίσταται προκατάληψη και
στερεοτυπική συμπεριφορά για μεγάλο
χρονικό διάστημα, μπορεί να αναπτύξει
μια μη συγκρουσιακή στάση απόσυρσης
και απομόνωσης, να γίνει αόρατος και
υποτακτικός. Το θύμα της διάκρισης
δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση ή να
επιβληθεί στον επιτιθέμενο, προκειμένου
να αποφύγει τυχόν διαμάχη ή περαιτέρω
θυματοποίησή του.
Λέξεις κλειδιά:
Αναισθησία

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Ανθρωπιστική προστασία

Σε ορισμένα εθνικά νομικά συστήματα,
πέραν της επικουρικής προστασίας
και του καθεστώτος των προσφύγων,
παρέχεται επίσης και ανθρωπιστική
προστασία. Αυτή η μορφή προστασίας
εφαρμόζεται όταν, για παράδειγμα, με
την επιστροφή ενός ατόμου στη χώρα
προέλευσης, το άτομο θα βρισκόταν σε
ευάλωτη θέση, π.χ. δεν θα μπορούσε να
ασκήσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του.
Λέξεις κλειδιά:
Ανθρωπιστική προστασία

Ανιθαγενής

Το 1954, η Γενική Σύνοδος των Ηνωμένων
Εθνών υπέγραψε τη Σύμβαση σχετικά με
το Καθεστώς των Ανιθαγενών, δηλ. των
ατόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της
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Γενεύης του 1951. Ανιθαγενής ονομάζεται
κάποιος που δεν εντάσσεται πλέον στο
καθεστώς της ιθαγένειας της χώρας
του και δεν έχει τη δυνατότητα να την
αποκτήσει ξανά, ή να αποκτήσει την
ιθαγένεια του κράτους στο οποίο ζει.
Λέξεις κλειδιά:
Ανιθαγενής

Άσυλο

Μια μορφή προστασίας που παρέχει
ένα κράτος στο έδαφός του βάσει της
αρχής της μη επαναπροώθησης και των
αναγνωρισμένων, σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο, δικαιωμάτων των προσφύγων.
Χορηγείται σε ένα άτομο που αδυνατεί να
λάβει προστασία από τη χώρα καταγωγής
ή/και κατοικίας του, κυρίως λόγω φόβου
δίωξης εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας,
της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ή των
πολιτικών του πεποιθήσεων.
Λέξεις κλειδιά:
Άσυλο

Αυτοποίηση

«Η αυτοποίηση είναι η διαδικασία μέσω
της οποίας το τυρί, αν φαγωθεί από
μια γάτα γίνεται μέρος της γάτας, ενώ
αν φαγωθεί από εμένα, γίνεται μέρος
μου. Αυτή η βιολογική διαδικασία που
πραγματοποιείται σε κάθε έμβιο ον, σε
επίπεδο κυτταρικής μεμβράνης, όταν
επιλέγει ερεθίσματα, πληροφορίες και
εξωτερικά στοιχεία και τα ενσωματώνει
στην δομή του» (Lorenzoni, F., L’ospite
bambino. L’educazione come viaggio tra
le culture nel diario di un maestro, RomaNapoli, Edizioni Theoria, 1994, p. 143).
Λέξεις κλειδιά:
Αυτοποίηση

Η Αυστριακή Επιτροπή της UNESCO
εξετάζει την εξής ιδέα: Όσον αφορά
τη γνώση, ένας παγκόσμιος πολίτης
δύναται να αναγνωρίσει προβλήματα
παγκόσμιας κλίμακας στην κοινωνική,
πολιτική, πολιτισμική, οικονομική και
περιβαλλοντική τους διάσταση. Για έναν
παγκόσμιο πολίτη, η εθνική, θρησκευτική,
πολιτισμική και κοινωνική ταυτότητα
έχουν ελάχιστη σημασία συγκριτικά με
την κοινή και ευρύτερη ταυτότητα του
ανθρώπινου όντος. Όσον αφορά τις
αξίες, ένας παγκόσμιος πολίτης προωθεί
καθολικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η
ισότητα, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός.
Όσον αφορά τις ικανότητες, ένας
παγκόσμιος πολίτης μπορεί να θέσει υπό
αμφισβήτηση και υπό σκέψη ζητήματα
που αφορούν τον ίδιο και την κατάστασή
του. Γνωρίζει και κατανοεί τη συσχέτιση
της δράσης του με τα αποτελέσματα σε
παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι κοινωνικές
δομές και οι οικονομικές διαδικασίες.
Αναγνωρίζει τις μορφές ανισότητας
και αδικίας σε διαφορετικά επίπεδα και
γνωρίζει τις δυνατότητες δράσης του.
Ένας παγκόσμιος πολίτης επεξεργάζεται
κάθε
ζήτημα
από
διαφορετικές
σκοπιές, επομένως είναι σε θέση να το
κατανοήσει από οποιαδήποτε πλευρά.
Διαθέτει ένα ευρύ σύνολο κοινωνικών
ικανοτήτων, όπως η κατανόηση, η
συνεργασία, η ευθύνη και οι κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις με άτομα διαφορετικού
υπόβαθρου. Για πιο λεπτομερείς
πληροφορίες, διαβάστε το παρακάτω
έγγραφο:
http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002277/227729E.pdf
Λέξεις κλειδιά:
Γνώση, αξίες, στάσεις και ικανότητες ενός

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

438

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
παγκόσμιου πολίτη

SAME World
Η μετανάστευση που προκαλείται από τη

Συμπεριφορά που εμποδίζει ορισμένους
ανθρώπους να απολαύσουν πλήρως
τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, καθώς
και τις καθημερινές ευκαιρίες, λόγω
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους
(π.χ. χρώμα δέρματος, θρησκεία, φύλο,
κ.λπ.). Συνιστά μια προσπάθεια υποταγής,
ταπείνωσης και καταπίεσης, που μπορεί
να είναι εσκεμμένη ή να προκύπτει από
κάποιες συνθήκες. Η προκατειλημμένη
συμπεριφορά μπορεί να έγκειται σε
συγκεκριμένες πράξεις (αποφάσεις,
δηλώσεις, αρνήσεις) ή σε απουσία
δράσης (η μη παροχή προστασίας ή
συγκεκριμένων οφελών σε κάποιον κ.λπ.).
Λέξεις κλειδιά:
Διάκριση

Διαχωρισμός

Μια συστημική απομόνωση ανθρώπων
που
ανήκουν
σε
συγκεκριμένες
ομάδες (π.χ σύμφωνα με τη φυλή)
στην καθημερινότητα. Μπορεί να
περιλαμβάνει τον αυστηρό διαχωρισμό
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων, όπως η
έξοδος σε μπαρ ή σε εστιατόρια, το να
πιει κάποιος νερό από μια βρύση, η χρήση
δημόσιας τουαλέτας, η παρακολούθηση
των σχολικών μαθημάτων, η μετακίνηση
με το λεωφορείο, η ενοικίαση και η αγορά
ενός σπιτιού.
Λέξεις κλειδιά:
Διαχωρισμός

Εθελούσια μετανάστευση

Όταν οι άνθρωποι μεταναστεύουν για
προσωπικό τους συμφέρον, με τη θέλησή
τους ή με κάποιο κίνητρο.
Λέξεις κλειδιά:
Εθελούσια μετανάστευση

βαθμιαία περιβαλλοντική υποβάθμιση, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε αγροτικό
υπερπληθυσμό. Σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες εξώθησης σε μετανάστευση,
αναγκάζει τους απόρους να αναζητήσουν
νέα εργασία. Συνεπώς, η εθελοντική
περιβαλλοντική μετανάστευση είναι
έντονα επιλεκτική και συνήθως δεν γίνεται
αντιληπτή, διότι, κατά βάση, θεωρείται
μέρος της οικονομικής μετανάστευσης.
Λέξεις κλειδιά:
Εθελούσια περιβαλλοντική μετανάστευση

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Διάκριση

Εθελούσια περιβαλλοντική
μετανάστευση

(Εξ)αναγκαστική
μετανάστευση

Η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου αντιπροσωπεύει ένα ζωτικής
σημασίας βήμα προς την εξέλιξη των
νομικών μέσων που προστατεύουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όσον
αφορά τις κατηγορίες ανθρώπων που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον
τόπο προέλευσής τους. Η αναγκαστική
μετανάστευση είναι η μετακίνηση
ανθρώπων που εγκαταλείπουν τον τόπο
τους για λόγους προσωπικού διωγμού ή
λόγω μιας γενικότερης βίαιης κατάστασης
στον τόπο προέλευσής τους. Μπορεί
να αναφέρεται και σε περιβαλλοντικές
καταστροφές που θέτουν σε κίνδυνο τη
ζωή τους ή την ποιότητα ζωής τους.
Λέξεις κλειδιά:
(Εξ)αναγκαστική μετανάστευση

Επικουρική προστασία

Μετά τη λήξη των παγκοσμίων πολέμων, σε
πολλές περιοχές του πλανήτη προέκυψαν
σοβαρές
εσωτερικές
συγκρούσεις,
που
προκάλεσαν
αναγκαστικές
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μεταναστεύσεις. Είναι εμφανής η ανάγκη
νέων μέσων προστασίας τόσο σε διεθνές
επίπεδο όσο και στην ευρωπαϊκή
κοινότητα. Ένα από αυτά τα μέσα είναι η
επικουρική προστασία, που αφορά όσους
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα
καταγωγής τους λόγω κινδύνου σοβαρής
βλάβης, που προκύπτει από συγκρούσεις
ή από γενικευμένη βία.
Λέξεις κλειδιά:
Επικουρική προστασία

σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα (Social
Business Initiative) και την στρατηγική
«Ευρώπη 2020».
Λέξεις κλειδιά:
Κοινωνική επιχείρηση

Θερμά σημεία (Hot-spots)
κλιματικής αλλαγής

Η συγκεκριμένη έννοια μπορεί να
ερμηνευτεί βάσει της ευπάθειας ή της
κλιματικής αντίδρασης. Στην πρώτη
περίπτωση, το θερμό σημείο (hotspot)
(http://www.ral.ucar.edu/staff/
steinhoff/Exp_summer2013/Papers/
Climate_change/Giorgi_2006.pdf)
αναφέρεται σε μία περιοχή που μπορεί
να παρουσιάσει ιδιαίτερα έντονες
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή σε κάποιον
τομέα δράσης, λόγω της κλιματικής
αλλαγής. Στη δεύτερη περίπτωση, το
θερμό σημείο (hot-spot) αναφέρεται σε
μια περιοχή, όπου το κλίμα είναι ιδιαίτερα
δεκτικό στην κλιματική αλλαγή.
Λέξεις κλειδιά:
Θερμά σημεία (Hot-spots) κλιματικής
αλλαγής

Κοινωνική επιχείρηση

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει εστιάσει στη διαμόρφωση
ενός σχεδίου για την κοινωνική επιχείρηση.
Κατά την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020, θα μπορούν να τεθούν
σε εφαρμογή νέα εργαλεία της ΕΕ για
την ποιοτική ανάπτυξη κοινωνικών
επιχειρήσεων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί

«Μετακίνηση»

Συμβουλευτείτε το βιβλίο του Dirk
Hoerder, με τίτλο «Cultures in Contact»
(Πολιτισμοί σε επαφή, 2002), το οποίο
αποτελεί ορόσημο στο θέμα της
παγκόσμιας μετανάστευσης. Διηγείται
την ιστορία του κόσμου, μέσα από τις
μετακινήσεις των ανθρώπων που ζουν σε
αυτόν.
Αποτελεί μια ευρεία, πρωτοποριακή
ερμηνεία
του
αντικειμένου,
των
διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της
ανθρώπινης μετανάστευσης κατά τους
δέκα περασμένους αιώνες. Σε αυτό το
υψίστης σημασίας έργο που διήρκεσε
τριάντα χρόνια, ο Dirk Hoerder προβαίνει
σε μια επανεννοιολόγηση της ιστορίας
της μετανάστευσης, τεκμηριώνοντας ότι
η κοινωνική μεταμόρφωση δεν μπορεί να
γίνει αντιληπτή χωρίς να ληφθεί υπόψη
η επίδραση της μετανάστευσης και,
φυσικά, το γεγονός ότι η κινητικότητα
χαρακτηρίζει
την
ανθρώπινη
συμπεριφορά περισσότερο από τη
στασιμότητα.
Λέξεις κλειδιά:
Μετακίνηση

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Μετανάστες μεγάλων
αποστάσεων

Οι άνθρωποι που μετακινούνται από
χώρα σε χώρα ή από ήπειρο σε ήπειρο,
μόνιμα ή προσωρινά. Γενικά, πρόκειται
για τους ανθρώπους που διαθέτουν τα
οικονομικά μέσα να πραγματοποιήσουν
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το ταξίδι και να αντεπεξέλθουν στην
πρώτη φάση της εγκατάστασης πριν την
εξεύρεση εργασίας και την εξασφάλιση
αυτονομίας. Δεν προέρχονται από τη
φτωχότερη κοινωνική ομάδα, αλλά από
τις κατώτερες και τις μεσαίες κοινωνικές
τάξεις μιας χώρας.
Λέξεις κλειδιά:
Μετανάστες μεγάλων αποστάσεων

του πολίτη του κόσμου (παγκόσμιου
πολίτη) αφορά κυρίως τις ατομικές
προϋποθέσεις, ενώ στον όρο «παγκόσμια
πολιτότητα» ενυπάρχει το ζήτημα των
κοινωνικών απαιτήσεων. Λαμβάνει υπόψη
τα διεθνή προβλήματα και τις διεθνείς
εξελίξεις, καθώς και την παγκόσιμα τάξη
γενικά.
Η έννοια της παγκόσμιας πολιτότητας
βασίζεται στην ιδέα παγκόσμιων
εσωτερικών
πολιτικών
χωρίς
παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει
ότι οι καθιερωμένοι κανόνες του
κάθε δημοκρατικού κράτους, δηλ.
δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα,
διάκριση εξουσιών, παγκόσμιες έννοιες
δικαιοσύνης και διεθνικής ιθαγένειας, θα
πρέπει να ισχύουν παγκοσμίως. Οι κριτικοί
τονίζουν ότι η έννοια της παγκόσμιας
πολιτότητας έχει δημιουργηθεί με βάση
τη «δυτική» προοπτική, επομένως, πρέπει
να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Από τη μία
μεριά, ο «δυτικός» τρόπος σκέψης πρέπει
να αντιμετωπίσει την αποικιοκρατία και
να εξετάσει τις υπάρχουσες γεωπολιτικές
θέσεις και τις οικονομικές δομές της
παγκοσμιοποίησης που έχει διαμορφώσει
η κυριαρχία του «δυτικού κόσμου».
Από την άλλη μεριά, η «δυτική» ιδέα
της παγκόσμιας πολιτότητας θα πρέπει
να λάβει υπόψη έννοιες που αφορούν
τον Νότο. Στην πραγματικότητα, αυτό
αποτελεί ύψιστης σημασίας ζήτημα
και για τους παγκόσμιους πολίτες: Πώς
μπορούμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση
των μεταποικιακών παραδόσεων, π.χ.
του πατερναλισμού, την ίδια στιγμή
που προσπαθούμε να ενεργήσουμε ως
παγκόσμιοι πολίτες;
Λέξεις κλειδιά:
Παγκόσμια πολιτότητα

Νομαδικοί πολιτισμοί

Κοινότητες ανθρώπων που έχουν μακρά
παράδοση στη διαβίωση σε διαφορετικές
τοποθεσίες και τη μετακίνηση από τόπο
σε τόπο. Υπάρχουν δύο βασικά είδη
νομαδικής ζωής: 1) νομάδες-ποιμενικοί
που
βιοπορίζονται
μετακινούμενοι
από τόπο σε τόπο προς αναζήτηση
νέων βοσκοτόπων προκειμένου να
αποτρέψουν την εξάντληση των φυσικών
πόρων, 2) νομάδες, που είναι κυνηγοί και
τροφοσυλλέκτες (ο αρχαιότερος τρόπος
ζωής των ανθρώπων). Η επιβίωσή τους
βασίζεται κυρίως σε άγρια φυτά και ζώα,
που μετακινούνται εποχιακά από τόπο σε
τόπο.
Λέξεις κλειδιά:
Νομαδικοί πολιτισμοί

Παγκόσμια πολιτότητα

Ανάλογα με το συγκείμενο, υπάρχουν
πολλαπλές
ερμηνείες
του
όρου
«παγκόσμια πολιτότητα». Η γενική ιδέα
είναι η πολιτότητα του ατόμου πέρα
από γεωγραφικά ή πολιτικά σύνορα
μέσα σε μια ευρύτερη κοινότητα, την
ανθρωπότητα. Η έννοια βασίζεται στην
ιδέα ότι όλα τα πράγματα στον κόσμο
αλληλοσυνδέονται σε ένα ενιαίο σύνολο.
Ο όρος χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά,
φιλοσοφικά και κοινωνικά κινήματα (π.χ.
το κίνημα «Πολίτης του Κόσμου», το
κίνημα της παγκοσμιοποίησης). Η έννοια

Παράγοντες απώθησης
Σύμφωνα

με

τη

Θεωρία

της
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Μετανάστευσης που διατύπωσε ο Everett
S. Lee, οι αιτίες της μετανάστευσης έχουν
να κάνουν με κίνητρα εξαναγκασμού
(παράγοντες απώθησης) αλλά και με
κίνητρα προσέλκυσης (παράγοντες
έλξης). Παράγοντες απώθησης είναι,
για παράδειγμα: ο υπερπληθυσμός, η
έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών, η
πείνα, η φτώχεια, η ξηρασία, η διάκριση,
ο πόλεμος κ.λπ.
Λέξεις κλειδιά:
Παράγοντες απώθησης

τελευταία είκοσι χρόνια, έχει γίνει εκτενής
μελέτη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής
βιβλιογραφίας προκειμένου να γίνουν
κατανοητά τα φαινόμενα της φτώχειας,
της ανισότητας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, λόγω της περίπλοκης και
πολυδιάστατης φύσης τους (πηγή στα
ιταλικά: http://www-3.unipv.it/webdsps/
docenti/chiappero/apers/150101Mu
ltidimensionalita%27%20nelle%20
analisi%20di%20benessere%20e%20
problemi%20di%20comparazione.
pdf). Η πολυδιάστατη προσέγγιση
λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές
διαστάσεις κοινωνικής ένταξης, όπως
το εισόδημα, οι ευκαιρίες, η ελευθερία,
η ευπάθεια και η κοινωνική συνοχή.
Το ινστιτούτο ISFOL δημοσίευσε ένα
ερευνητικό έργο σχετικά με τη φτώχεια
και την ευημερία (πηγή στα ιταλικά: http://
www.isfol.it/temi/Inclusione_sociale),
ιδωμένα από μια πολυδιάστατη σκοπιά, με
βάση την «προσέγγιση των δυνατοτήτων»
του Amartya Sen ως θεωρητικό πλαίσιο.
Το ερευνητικό έργο βασίστηκε στην
πολυδιάστατη ανάλυση της φτώχειας,
βάσει μιας συγκεκριμένης μέτρησης,
λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές
διαστάσεις της ζωής των ατόμων.
Αυτό το πρότυπο ονομάζεται MACaD
(Πολυδιάστατη ανάλυση στέρησης των
δυνατοτήτων). Συνιστάται να διαβάσετε
και την εξαιρετική συγγραφική εργασία
με τίτλο Social and Economic Exclusion
in Naples› Metropolitan Area [Κοινωνικός
και οικονομικός αποκλεισμός στη
μητροπολιτική περιοχή της Νάπολης].
Λέξεις κλειδιά:
Πολυδιάστατη προσέγγιση/φύση

Παράγοντες έλξης

Σύμφωνα
με
τη
Θεωρία
της
Μετανάστευσης που διατύπωσε ο Everett
S. Lee, οι αιτίες της μετανάστευσης έχουν
να κάνουν με κίνητρα εξαναγκασμού
(παράγοντες απώθησης) αλλά και με
κίνητρα προσέλκυσης (παράγοντες
έλξης). Παράγοντες έλξης είναι, για
παράδειγμα: οι επαγγελματικές ευκαιρίες,
η πολιτική σταθερότητα, η ανεξιθρησκεία,
το καλύτερο κλίμα, η εκπαίδευση, η
υπάρχουσα κοινότητα μεταναστών κ.λπ.
Λέξεις κλειδιά:
Παράγοντες έλξης

Περιβαλλοντική
καταστροφή

Αλλαγή ή διαταραχή του περιβάλλοντος,
που θεωρείται επιβλαβής ή ανεπιθύμητη,
π.χ. η εξάντληση των φυσικών πόρων,
όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος. Η
καταστροφή των οικοσυστημάτων και η
εξαφάνιση της άγριας ζωής.
Λέξεις κλειδιά:
Περιβαλλοντική καταστροφή

Πολυδιάστατη
προσέγγιση/φύση

Πολυδιάστατη προσέγγιση/φύση: «Τα
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Πόροι

Πόροι είναι όλες οι πηγές ή τα μέσα
που απαιτούνται για την παροχή
βοήθειας, αρωγής και υποστήριξης σε
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μια κατάσταση ανάγκης. Αποκαλούνται
φυσικοί, εάν βρίσκονται στη φύση, και
μπορεί να είναι ανανεώσιμες ή μη. Ο
συγκεκριμένος ορισμός καθιστά σαφές
ότι οι άνθρωποι ορίζουν τους πόρους
με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με
το πώς τους χρησιμοποιούν για τις
δραστηριότητές τους. Υπάρχουν πόροι
που έχουν αποδειχθεί σημαντικοί σε
ορισμένες φάσεις της ιστορίας (σκεφτείτε
απλώς τον χαλκό) και με το πέρασμα
του χρόνου έχουν σταματήσει να είναι
τόσο σημαντικοί. Είναι πολύ σημαντικό
να κατανοήσουμε ότι αυτό σχετίζεται
με τη χρήση του εκάστοτε πόρου
από τον άνθρωπο, η οποία ποικίλλει,
καθώς εξαρτάται από την κουλτούρα
και τον τρόπο σκέψης όσον αφορά το
περιβάλλον. Κατά συνέπεια, κάθε πόρος
αποτελεί σχετικό αγαθό: η αξία του
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο
τον χρησιμοποιούμε (βλ. Ενότητα 9.2). Ας
ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη «Παρουσία
πόρων στην αφρικανική ήπειρο»
name-of-democracy-from-deep-greenresistance/)) που αποτελεί μια μορφή
διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο
οι δυτικές χώρες εκμεταλλεύονται τους
πόρους της αφρικανικής ηπείρου. Εάν
τον αντιπαραβάλλουμε με τον χάρτη
που παρουσιάζει τις συγκρούσεις και
τους πολέμους σε εξέλιξη, μπορούμε
να κατανοήσουμε την στενότατη σχέση
ανάμεσα στην παρουσία πόρων, τη
χρήση τους και τα διεθνή οικονομικά
συμφέροντα.
Λέξεις κλειδιά:
Πόροι

από τη χώρα καταγωγής του λόγω
βάσιμου φόβου δίωξης εξαιτίας της
φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας,
της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη
κοινωνική ομάδα, ή των πολιτικών του
πεποιθήσεων και αναζητά προστασία
από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, το
οποίο οφείλει να αξιολογήσει τον κίνδυνο
και την πιθανότητα δίωξης του ατόμου σε
περίπτωση επαναπατρισμού του.
Λέξεις κλειδιά:
Πρόσφυγας

Πρόσφυγας

Το 1951, η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών
υπογράφει τη Σύμβαση της Γενεύης που
αφορά το καθεστώς των προσφύγων.
Πρόσφυγας είναι κάποιος που διαφεύγει
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SAME World

Ροές

«Οι
χωροταξικές
αλληλεπιδράσεις
(ή ροές), όπως η μετανάστευση
πληθυσμών και η εξάπλωση ασθενειών,
διαμορφώνουν φυσικά ένα σταθμισμένο
δίκτυο τοπικών διαδρομών (γράφημα).
Τέτοιου είδους δίκτυα (γραφήματα)
που
προσδιορίζουν
γεωγραφικές
διαδρομές
είναι
συνήθως
πολύ
εκτενή. Για παράδειγμα, τα δεδομένα
μετανάστευσης μεταξύ κομητειών στις
ΗΠΑ (γεωγραφικές υποδιαιρέσεις των
πολιτειών) αναφέρονται σε χιλιάδες
κομητείες και διαθέτουν περίπου
ένα
εκατομμύριο
μεταναστευτικές
διαδρομές. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές
μεταβλητές που σχετίζονται με κάθε ροή,
όπως ο αριθμός των μεταναστών που
αντιστοιχούν σε κάθε ηλικιακή ομάδα, το
εισόδημα και το επάγγελμα. Η απεικόνιση
αυτών των δεδομένων και η εξεύρεση των
δομών του δικτύου, των πολυμεταβλητών
σχέσεων και των γεωγραφικών μοτίβων
ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύ δύσκολο
εγχείρημα» (ανατρέξτε στην εργασία
“Flow Mapping and Multivariate
Visualization
of
Large
Spatial
Interaction
Data”
[Χαρτογράφηση
ροών και πολυμεταβλητή απεικόνιση
δεδομένων
έντονων
χωροταξικών
αλληλεπιδράσεων]
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Δείτε επίσης: Διαδραστικός χάρτης
μεταναστευτικών ροών
Λέξεις κλειδιά:
Ροές

των Ηνωμένων Εθνών είναι το βασικό
νομικό κείμενο που ορίζει ποιος είναι
πρόσφυγας, ποια είναι τα δικαιώματά
τους και ποιες οι νομικές υποχρεώσεις
των κρατών. Το Πρωτόκολλο του
1967 αναίρεσε τους γεωγραφικούς και
χρονικούς περιορισμούς που όριζε η
Σύμβαση.
Λέξεις κλειδιά:
Σύμβαση της Γενεύης

Στερεότυπα και
προκαταλήψεις

Ζούμε σε έναν ποικιλόμορφο και
περίπλοκο κόσμο. Αυτή ακριβώς η
ποικιλομορφία, που από τη μία δίνει
έμπνευση και από την άλλη προκαλεί
έκπληξη, είναι το χαρακτηριστικό που,
σε συνδυασμό με τον αφηρημένο
ανθρώπινη σκέψη, μας ωθεί σε
κατηγοριοποιήσεις
και
γενικεύσεις.
Ταυτόχρονα,
βομβαρδιζόμαστε
καθημερινά με νέες πληροφορίες σε
κάθε γωνία και κάθε δευτερόλεπτα της
ημέρας. Στην προσπάθειά του να κάνει
τα πράγματα πιο απλά, ο εγκέφαλός μας
ξεκινά μια διαδικασία απλούστευσης που
ονομάζεται γενίκευση και δημιουργία
στερεοτύπων. Η συγκεκριμένη διαδικασία
δεν αποτελεί εξ ορισμού κάτι αρνητικό.
Ωστόσο, εάν δεν συνοδεύεται από
ανάλυση και στοχασμό, μετατρέπεται
σε έναν από τους βασικότερους λόγους
εμφάνισης των διακρίσεων. Όπως ισχύει
για την προκατάληψη (μια, κατά βάση,
αρνητική στάση προς μια ομάδα ατόμων
ή προς ένα άτομο που ανήκει σε αυτήν
την ομάδα), το στερεότυπο, στην ουσία,
βασίζεται σε εσφαλμένες και αυστηρές
γενικεύσεις και μπορεί να δημιουργήσει
και να καθιερώσει ιεραρχικές σχέσεις (με
χροιά υποταγής) μεταξύ διαφορετικών
ομάδων.
Λέξεις κλειδιά:
Στερεότυπα και προκαταλήψεις

Σύμβαση της Γενεύης

H Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς
των Προσφύγων της Γενικής Συνόδου
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Συνανάπτυξη

H συνανάπτυξη λειτουργεί αυτή τη
στιγμή ως ένα μοντέλο συνεργασίας για
ανάπτυξη, το οποίο εκλαμβάνει τους
μετανάστες ως παράγοντες ανάπτυξης
στις κοινωνίες των χωρών καταγωγής
τους και ταυτόχρονα ως παράγοντες
δυναμικής δράσης για τη διαμόρφωση
της ιδιότητας του πολίτη στις κοινωνίες
των χωρών υποδοχής. Κατά συνέπεια, ο
στόχος της συνανάπτυξης έγκειται στην
«τριπλή συμμετοχή των μεταναστών,
των
κοινωνιών
καταγωγής
και
κοινωνιών υποδοχής»: ενεργητική και
υποστηρικτική διαδικασία ενσωμάτωσης,
υποβοήθηση των δράσεων συνεργασίας
με τις χώρες καταγωγής και ταυτόχρονα,
προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα
ανάπτυξης στις χώρες υποδοχής σχετικά
με τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης
(P. Mezzetti, 2008) Στο συγκεκριμένο
πλαίσιο, ένα από τα πιο συνηθισμένα
βοηθήματα
είναι
τα
εμβάσματα
των μεταναστών, που παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλλουν
στην οικονομία των χωρών προέλευσης,
συντηρώντας την οικονομική ανάπτυξη
και τον βιοπορισμό μεγάλου μέρους
του πληθυσμού. Ωστόσο, βάσει πολλών
περιστατικών, φαίνεται πως τα εμβάσματα
συνδέονται στενά με την οικονομική
εξάρτηση των τοπικών κοινοτήτων, με
την αύξηση της μετανάστευσης, καθώς
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και με την επακόλουθη αποδιοργάνωση
της κοινωνίας, η οποία αδυνατεί να
αναπτύξει την οικονομία και την αγορά
εργασίας της.
Λέξεις κλειδιά:
Συνανάπτυξη

προσφύγων βάσει διαφόρων κριτηρίων,
από το επίπεδο εθνικού πλούτου του
κράτους έως το ποσοστό ανεργίας.
Λέξεις κλειδιά:
Σύστημα ποσοστώσεων

Συστέγαση

Η συστέγαση (https://en.wikipedia.
org/wiki/Cohousing)
είναι
μια
σημαντική εμπειρία συνάσπισης και
κοινωνικοποίησης που είναι εμπνευσμένη
από τη γειτονία, την εξυπηρέτηση των
αναγκών και τη χρήση των πόρων από
κοινού με άλλα άτομα, καθώς και τη
συμβίωση με άλλους με στόχο την κοινή
ευημερία. Στην Ιταλία, υπάρχουν πολλοί
οργανισμοί συστέγασης τόσο με κοσμικές
καταβολές όσο και με καταβολες από
την καθολική εκκλησία. Ορισμένοι
εξ αυτών στοχεύουν στην κοινωνική
ένταξη και προάγουν την φιλοξενία, την
υποστήριξη, την αποδοχή και την ένταξη
μειονεκτούντων ατόμων (π.χ. χωρισμένα
άτομα σε δυσχερή θέση, οικογένειες
με οικονομικά προβλήματα, άτομα με
αναπηρίες, άστεγα και άνεργα άτομα).
Στην Ιταλία, ορισμένα έργα συστέγασης
έχουν λάβει ενίσχυση από τοπικά και
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που έχουν
διαμορφώσει τη λεγόμενη «δεύτερη
πρόνοια», δηλ. μια μορφή στεγαστικής
υποστήριξης
(http://www.fhs.it/
progetti/residenze/via-padova-36/)
Λέξεις κλειδιά:
Συστέγαση

Σύστημα ποσοστώσεων

Ένα σύστημα που είναι ακόμα υπό
συζήτηση στην ΕΕ και που προβλέπει
ότι κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα δέχεται
έναν αναλογικό αριθμό μεταναστών και

Ταυτότητα

Η ατομική ταυτότητα αποτελεί μέρος
της συλλογικής ταυτότητας. Είναι η οδός,
μέσω της οποίας το άτομο θεωρεί τον
εαυτό του/της ως μέλος διαφορετικών
κοινωνικών ομάδων και τοποθετείται
μέσα σε αυτές: έθνος, φύλο, κοινωνική
τάξη, επάγγελμα, θρησκεία, ηλικία,
σεξουαλικός προσανατολισμός κ.λπ.
Οι ταυτότητες ενός ατόμου και της
ομάδας του/της είναι πολλαπλές και
μεταβάλλονται βάσει του εκάστοτε
χρόνου και τόπου. Οι ταυτότητες
δεν είναι βιολογικώς κληρονομικά
χαρακτηριστικά. Πρόκειται περισσότερο
για ατομικές και κοινωνικές διαδικασίες
που μεταβάλλονται συνεχώς.
Λέξεις κλειδιά:
Ταυτότητα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

SAME World

Τραύμα

Το τραύμα είναι ιατρικός όρος που
αναφέρεται σε έναν τραυματισμό ή
μια πληγή. Στα ελληνικά, το τραύμα
σημαίνει πληγή και προέρχεται από το
ρήμα τιτρώσκω που σημαίνει διαπερνώ.
Επομένως, η αρχική σημασία της
λέξης τραύμα είναι το σημάδι, η ζημιά
που προκύπτει όταν η επιδερμίδα
διαπερνάται.
Πρόσφατες
έρευνες
σχετικά με την ετυμολογία της λέξης
τραύμα (Παπαδόπουλος 2000, 2001,
2002) αποκάλυψαν νέες ενδιαφέρουσες
προοπτικές που υποδεικνύουν ότι το
ρήμα τιτρώσκω προέρχεται από το ρήμα
τείρω που σημαίνει τρίβω και είχε τις εξής
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δύο σημασίες, στην αρχαία Ελλάδα: τρίβω
για να αναμίξω και τρίβω για να αφαιρέσω
κάτι ή να καθαρίσω κάτι. Το τραύμα λοιπόν,
είναι το σημάδι που μένει μετά την τριβή
πάνω στο δέρμα. Επομένως, δεδομένου ότι
η τριβή είναι δύο ειδών, δύο είναι τα πιθανά
αποτελέσματα: το αποτέλεσμα της τριβής
μιας πληγής ή ενός χτυπήματος και το
αποτέλεσμα της τριβής για να καθαρίσουμε
κάτι, π.χ. μια επιφάνεια όπου υπήρχαν
σημάδια (όπως όταν χρησιμοποιούμε
γόμα για να σβήσουμε κάτι που γράψαμε
σε μια κόλλα χαρτί). Όσον αφορά τους
πρόσφυγες, μπορεί να είναι τραυματισμένοι
(ψυχολογικά), σε διαφορετικό βαθμό
σοβαρότητας ο καθένας, λόγω της
έκθεσής τους σε βίαια γεγονότα (τριβή),
ή εναλλακτικά μπορεί να βιώνουν (εκτός
της δυσφορίας) ένα αίσθημα ανανέωσης,
αναγέννησης και αναζωογόνησης όταν
οι πανίσχυρες και πιθανόν τραυματικές
εμπειρίες απαλείφουν τις προηγούμενες
αξίες, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής
τους και γίνονται η αφορμή για τον ερχομό
νέου νοήματος στις ζωές τους. Το δεύτερο
αποτέλεσμα της τριβής δεν αποτελεί
γλωσσικό κατασκεύασμα ή θεωρητική,
αφηρημένη ιδέα, αλλά αντιστοιχεί στην
πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι
άνθρωποι, μετά από οδυνηρά (τραυματικά)
γεγονότα, αναστατώνονται και σταδιακά
συνειδητοποιούν ότι πλέον βλέπουν τους
εαυτούς τους αλλά και τον κόσμο γύρω
τους με διαφορετικό τρόπο, π.χ. εκτιμούν τη
ζωή, τη φιλία και τη ζεστασιά περισσότερο
από την αναζήτηση ευτελών και άσκοπων

αναζητήσεων» (Papadopoulos R.K. 2006
Refugees and Psychological trauma:
psychosocial perspectives [Πρόσφυγες
και ψυχολογικό τραύμα: ψυχοκοινωνικές
σκοπιές]
Λέξεις κλειδιά:
Τραύμα

Χαρτογράφηση κοινότητας

Πρόκειται για ένα εργαλείο κοινοτικής
συμμετοχής που έχει στόχο την ανεύρεση
των βέλτιστων λύσεων για την εκάστοτε
κοινότητα, ξεκινώντας με μια ανάλυση των
πιο επειγουσών αναγκών και των πόρων
που ανήκουν στην εμπλεκόμενη ομάδα ή σε
ένα μέρος της. Η διαδικασία περιλαμβάνει
προγραμματισμό, σχεδιασμό και τεχνικές
αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της διεθνούς
συνεργασίας,
ορισμένοι
οργανισμοί
έχουν υιοθετήσει μέσα προώθησης της
ενδυνάμωσης συγκεκριμένων ομάδων,
ξεκινώντας από την άμεση συμμετοχή
αυτών των ομάδων στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Μπορούμε να
οραματιστούμε την εφαρμογή αυτή της
τεχνικής για την έκτακτη ανοικοδόμηση
μετά από περιβαλλοντικές καταστροφές
ή κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων
(π.χ. επιτροπές πολιτών στην Αργεντινή
το 2002). Οι κοινοτικοί χάρτες από μόνοι
τους αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής
ένταξης και μπορούν να εμπεριέχουν
στρατηγικές κοινωνικής ένταξης για όσους
τους χρησιμοποιούν.
Λέξεις κλειδιά:
Χαρτογράφηση κοινότητας
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy and
industrial impact, Sustainable
development, Environmental conflicts
and injustice

SAME World

„Hunger“

Warum ist die Bekämpfung von Hunger
so schwierig? Fakt ist: Es werden zehn
Prozent mehr Lebensmittel produziert
als man benötigt, um alle Menschen
satt zu bekommen. Marcus Vetter und
Karin Steinberger sind in fünf Ländern
auf Spurensuche gewesen: Was sind die
Gründe für Hunger?
Website: http://www.ardmediathek.
de/tv/Reportage-Dokumentation/
Hunger-Dokumentation-%C3%BCberMenschen-d/Das-Erste/Video?documen
tId=5685584&bcastId=799280
Year of publication: 2010
Λέξεις κλειδιά:
German, film/video, Economy and
industrial impact, Policy actors and
decision, Environmental conflicts and
injustice

A boy and his world
(O menino eo mundo)

The story of a countryside boy who
goes on a journey to find his father
is apparently simplistic, but tackles
some serious themes such as poverty,
industrial revolution and consumerism.
A cautionary tale of globalization in a
refreshingly original animated lm from
Brazil, with music and sounds from
various instruments as a way to propel
the story.
Website: http://omeninoeomundo.
blogspot.com.br/p/blog-page_9.html
Year of publication: 2013

Anatomia di una rivoluzione Giustizia, ambiente
e lavoro per invertire la
rotta e battere la crisi

A partire dall’analisi della crisi mondiale
(economica, nanziaria, ecologica, alimentare, energetica e migratoria), dai limiti
dell’ambientalismo e dal fallimento dello
sviluppo sostenibile, il testo esamina
la nascita dei movimenti della giustizia
ambientale. Affronta, inoltre, le relazioni
tra diritti della natura e diritti umani, tra
razzismo ambientale e movimenti, tra
democrazia deliberativa e loso a pluralista.
Editor: Castevecchi Editore
Year of publication: 2012

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
injustice, Collective mobilization

Atlante Italiano dei Con itti
Ambientali
L’Atlante Italiano è stato realizzato
nell’ambito del progetto Ejolt. E’ la prima
piattaforma web italiana geo referenziata, di consultazione gratuita, costruita
assieme a dipartimenti universitari,
ricercatori, giornalisti, attivisti e comitati
territoriali, che raccoglie le schede descrittive delle più emblematiche vertenze ambientali italiane.
Website: http://atlanteitaliano.cdca.it/
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Λέξεις κλειδιά:
Italian, web site, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
injustice, Collective mobilization

In 1972 The Limits of Growth, sponsored
by the Club of Rome and produced by
a research team on a MIT computer
programmed with a World3 model,
created a stormy sensation. Denounced
as eco-gloom and doom, the book
also became a keystone of the era’s
environmentalism. Now on the eve of
the June U.N. Earth Summit, three of
the researchers give World3 another
run. Although many books and reports
examine “sustainability,” the authors
provide unique insights thanks to their
background in systems analysis. Society
has gone into overshoot, they argue,
a state of being beyond limits without
knowing it. These limits are more like
speed limits than barriers at the end of
the road: the rate at which renewable
resources can renew themselves, the
rate at which we can change from
nonrenewable resources to renewable
ones, and the rate at which nature can
recycle our pollution. Without being a
catch-all on the environmental crisis, the
book shows how we are overshooting
such crucial resources as food and
water while overwhelming nature
with pollutants like those causing
global warming. World3 runs 13 future
scenarios and learns that we can only
avoid collapse by unplugging the
exponential growth in population (two
billions people in the past 20 years) and
industrial production (doubled in the
past 20 years).
Year of publication: 1992

SAME World

Befreiung vom Ueber uss.
Auf dem Weg in die Postwachstumsoekonomie
Noch ist die Welt nicht bereit, von der
Droge »Wachstum« zu lassen. Aber
die Diskussion über das Ende der
Maßlosigkeit nimmt an Fahrt auf. Der
Nachhaltigkeitsforscher Niko Paech
liefert dazu die passende Streitschrift,
die ein »grünes« Wachstum als Mythos
entlarvt. Dabei gelten »grünes«
Wachstum und »nachhaltiger«
Konsum als neue Königswege.
Doch den feinen Unterschied – hier
»gutes«, dort »schlechtes« Wachstum
– hält Paech für Augenwischerei.
In seinem Gegenentwurf, der
Postwachstumsökonomie, fordert er
industrielle Wertschöpfungsprozesse
einzuschränken und lokale
Selbstversorgungsmuster zu stärken.
Diese Art zu wirtschaften wäre
genügsamer, aber auch stabiler und
ökologisch verträglicher. Und sie
würde viele Menschen entlasten,
denen im Hamsterrad der materiellen
Selbstverwirklichung schon ganz
schwindelig wird.
Editor: Oekom Verlag
Year of publication: 2012
Λέξεις κλειδιά:
German, book, New life style

Beyond the limits: global
collapse or a sustainable
future.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Λέξεις κλειδιά:
English, book, Economy and industrial
impact, Sustainable development, New
life style

Biodiversity regulation of
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ecosystem services

The book chapter on ecosystem services
Editor: Hassan R., Scholes R., Ash N.
Website: www.unep.org/maweb/
documents/document.280.aspx.pdf
Year of publication: 2005
Download file: 1.3a

land grabbing. Fornisce informazioni
speci che su come, con la crisi economica
iniziata nel 2007, gli speculatori hanno
iniziato a passare dai prodotti nanziari
all’agrobusiness, scommettendo sulle
uttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli.
Website: http://www.rai.it/dl/RaiTV/
programmi/media/ContentItemed703d3b-6276-4f49-8b555b1de4fdd21a.html
Year of publication: 2011

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, book, Biodiversity

Buen Vivir. Per una nuova
democrazia della terra.

Il testo espone il tema del “buen vivir”, un
nuovo paradigma di civilizzazione basato
su una vita in armonia con la natura, uno
dei principi fondanti delle costituzioni di
di Bolivia e Ecuador.
Editor: EDIESSE
Year of publication: 2011
Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Environmental conflicts
and injustice, New life style, Global
citizenship

Conflitti Ambientali

Una panoramica dei principali con
itti ambientali nel mondo: come si
generano, chi ne sono i protagonisti,
come si ricollegano ai concetti di
giustizia ambientale e di debito
ecologico.
Editor: Edizioni Ambiente
Year of publication: 2011
Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Environmental conflicts
and injustice

Corsa alla terra (Land rush)
Un report d’inchiesta del programma
TV di Rai Tre “Report” sul fenomeno del

Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Economy and
industrial impact, Environmental
conflicts and injustice

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ecologia dei poveri. La
lotta per la giustizia ambiental
Un libro fondamentale per approfondire
il tema della Giustizia Ambientale, che
si interroga sul perché l’Ambientalismo
tradizionale, del “Nord” abbia fallito, de
nendo con chiarezza come i problemi
sociali siano creati da con itti ecologici
distributivi, cioè non si possa separare la
questione ambientale dal piano sociale
ed economico.
Editor: Rizzoli
Year of publication: 2009
Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
injustice

Ejolt - Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade
Ejolt is an FP7 project supported by
the European Commission that run
from 2011-2015. The project supports
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edu/5221553/Environmental_Conflicts_
in_Italy_-_Poster_Presentation
Year of publication: 2015

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
injustice, Collective mobilization

Enel, L’acqua della Patagonia tutta d’un sorso
La regione di Aysen, nella Patagonia
Cilena, è una delle aree più ricche
di acqua al mondo. Il progetto di
deviazione dei umi Pascua e Baker
Rivers, per la produzione di energia
idroelettrica, presentato dal governo
cileno, avrebbe costretto la comunità
Mapuche dell’area ad uno spostamento
forzato. Il documentario mostra i primi
passi della Campagna “Patagonia Sin
Represas”.
Year of publication: 2010
Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Economy and
industrial impact, Sustainable
development, Environmental conflicts
and injustice

Environmental Conflicts in
Italy - Poster Presentation

The visual maps summarizes case studies
and research about the over 330 open
environmental conflicts in Italy. This
synthesis highlights the tension between
modernization and environment.
Website: https://www.academia.

Λέξεις κλειδιά:
English, map/infographic, Economy
and industrial impact, Environmental
conflicts and injustice, Collective
mobilization

Environmental footprint
calculator

Our lifestyle choices make up our
environmental footprint. Measuring
yours takes less than 5 minutes and
could change the way you live… How
big is your environmental footprint? How
many planets will you consume today?
Website: http://footprint.wwf.org.uk/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

the work of Environmental Justice
Organisations, uniting scientists, activist
organisations, think-tanks, policy-makers
from the fields of environmental law,
environmental health, political ecology,
ecological economics, to talk about
issues related to Ecological Distribution.
Website: http://www.ejolt.org

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Economy and industrial
impact, Sustainable development, Global
citizenship

Environmental Justice
Atlas

The EJ Atlas collects stories of
communities struggling for
environmental justice from around the
world. It aims to make these mobilization
more visible, highlight claims and
testimonies and to make the case for
true corporate and state accountability. It
also attempts to serve as a virtual space
for those working on EJ issues to get
information, nd other groups working on
related issues.
Website: http://ejatlas.org/
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
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injustice, Collective mobilization

PressNumberOfSpeciesPaper/Mora%20
033.pdf
Year of publication: 2011
Download file: 1.2c

Global alliance for rights
SAME World
of nature
The web site of Global Alliance for
the Rights of Nature, “a worldwide
movement creating human communities
that respect and defend the rights of
Nature”.
Website: http://therightsofnature.org/

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Environmental conflicts
and injustice, Global citizenship

Globalizacija in okoljska
pravičnost - koncept
okoljskega prostora

Prispevek izhaja iz ugotovitve, da je
izčrpavanje naravnih virov in pritiskov
na okolje prvič v zgodovini človeške
vrste privedlo do začetnih znakov
prestopanja zgornjih planetarnih mej
zmogljivosti okolja. Prevladujoči antropocentrizem sedanjosti se v senci krize
svetovnega okolja sooča s potrebo po
radikalnejši ekologizaciji vrednot, ekoljski
etiki (ekocentrizmu) in globalni okoljski
pravičnosti.
Year of publication: 2001
Λέξεις κλειδιά:
Slovenian, paper, Sustainable
development, Environmental conflicts
and injustice, New life style

How many species are
there on Earth and in the
ocean?
The paper on global species richness.
Download file: http://www.
soc.hawaii.edu/mora/

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Biodiversity

Il Paese dei fuochi. Viaggio
nell’Italia del biocidio.
La pubblicazione fornisce un’analisi della
situazione italiana relativa ai crimini ambientali, partendo dai casi più clamorosi
e andando oltre.
Website: http://asud.net/il-paesedei-fuochi-viaggio-nellitalia-delbiocidio2015/
Download file: il-paese-dei-fuochi-WEB.
pdf
Year of publication: 2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Λέξεις κλειδιά:
Italian,report, Environmental conflicts
and injustice, Collective mobilization,
Global citizenship

Jiffijev ekokviz

Dobrodošli v JiZjevem ekokvizu. Z igro
boste preverili svoje znanje o okoljskih
vprašanjih in svoj vizualni spomin! Kviz
je sestavljen iz vprašanj o štirih temah zraku, zemlji, vodi in energiji. Vprašanja
temeljijo na situacijah, s katerimi se
srečujemo v vsakdanjem življenju doma, na delovnem mestu, v prostem
času in pri nakupovanju.
Website: http://ec.europa.eu/
environment/archives/toolkits/jiffy_
quiz/jiffy_quiz_sl.htm
Λέξεις κλειδιά:
Slovenian, web site, Economy and
industrial impact, Sustainable
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development, Global citizenship

and economic elites provide for the
preservation of our positive self-image
and assumed innocence. (Subtitles
available in many languages)
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=60eNP3ij7Vc
Year of publication: 2014

Journey of the smartSAME World
phone
With the help of this poster / infographic
you can learn about the life cycle of
your mobile phone and learn about
your own responsibility as consumers
in in influencing what is one of the
greatest environmental injustices and
consequently environmental crimes
of the Western world, the extraction
of valuable Coltan used for the
manufacturing of microchips for various
electronic devises, and electronic waste
dumping in Africa and Asia.
Year of publication: 2015
Download file: journey of the
smartphone.pdf
Λέξεις κλειδιά:
German, map/infographic, Economy
and industrial impact, Environmental
conflicts and injustice, Global citizenship

Juice Rap News: The New
World Order

A short video from australian rap duo
Girodanno Nanni and Hugo Farrant.
In this video clip the authors use the
power of rap poetry and visual animation
to convey the message of our shared
participation in perpetuating systemic
exploitation and violence. Through a
rap-duet of two fictional characters (a
conspiracy theorist and a representative
of the world elite) they discuss our need
to deny complicity in systemic harm - in
order that we can keep reproducing the
kind of lifestyles we are accustomed
to. They also take an ironic view of
the psychological crutch that shifting
responsibilities solely on political

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy and
industrial impact, Policy actors and
decision, Global citizenship
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Környezeti igazságosság
Magyarországon

Ez egy tanulmány a környezeti igazságosságról Magyarországon. Bemutatja
a környezeti igazságosság fogalmát, a
magyarországi kontextust és eseteket,
valamint a Védegylet témába vágó projektjének kutatási eredményeit is.
Editor: Védegylet Egyesület
Website: http://kornyezetiigazsagossag.
hu/zarotanulmany.pdf
Year of publication: 2010
Download file: zarotanulmany.pdf
Λέξεις κλειδιά:
Hungarian, report, Environmental
conflicts and injustice, Social inclusion

La conversione ecologica.
There is no alternative.
È possibile la conversione ecologica?
Il testo mostra che è un progetto
possibile, ma solamente attraverso un
cambiamento radicale.
Editor: Nda Press

Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Economy and industrial
impact, Sustainable development, New
life style
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Oil fr nothing

Oil for nothing starts from a simple
question: where does the gasoline
we use every day come from? And
the answer: largely from Nigeria, subSaharan Africa’s largest oil exporter
but also one of the poorest countries
in the continent. In the Niger Delta the
devastating impacts of oil extraction are
found everywhere, stretching over 50
years of oil exploitation with no visible
benefit to local communities.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=hw67QC2cpwI
Year of publication: 2012

unconscious of idea of development
– its gaps, dislocations, blind spots (2)
the important psychoanalytic notion of
jouissance (enjoyment) can help explain
why development discourse endures,
that is, why it has such sustained
appeal, and why we continue to invest
in it despite its many problems; and
(3) psychoanalysis can serve as an
important tool for ideology critique,
helping to expose the socioeconomic
contradictions and antagonisms that
development persistently disavows
(e.g. inequality, domination, sweatshop
labour).
Year of publication: 2014

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy and
industrial impact, Policy actors and
decision, Environmental conflicts and
injustice

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Economy and industrial
impact, Sustainable development, Policy
actors and decision

SAME World

Pollination services
sustainable agriculture

The material on pollination sustainable
strategies elaborated by FAO
Editor: FAO
Website: http://www.fao.org/fileadmin/
templates/agphome/documents/
Biodiversity-pollination/PollinationFolderFlyer_web.pdf
Year of publication: 2015
Download file: 1.3b
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Biodiversity

Psychoanalysis and development: contributions,
examples, limits

Drawing on the work of Lacan and Žižek,
the article emphasises three key points:
(1) psychoanalysis can help uncover the

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Raising Resistance

Der Dokumentar lm Raising Resistance
von Bettina Borgfeld und David Bernet
erzählt vom Kampf der Campesinos, der
Kleinbauern Paraguays, gegen die sich
immer aggressiver im Land ausbreitende
Gen-Soja-Produktion und beschreibt
anhand dieses Kon iktes die globalen
Auswirkungen, die der Einsatz modernster Gentechnik im 21. Jahrhundert auf
Mensch und Natur hat. Eine Parabel über
das Verdrängen von Leben, von Menschen, von der Vielfalt der P anzen und
Kulturen. Und darüber wie Widerstand
entsteht, sowohl beim Menschen als
auch in der Natur.
Video link: https://youtu.be/1kTXzWCZ7A
Year of publication: 2011
Λέξεις κλειδιά:
German, film/video, Economy and
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industrial impact, Environmental
conflicts and injustice, Global citizenship

cbd-ts-23.pdf
Editor: Secretariat of the Convention on
Biological Diversity
Year of publication: 2006
Download file: 1.5a.pdf

SAME World
Renegotiating epistemic
privilege and enchantments with modernity:
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Biodiversity
the gain in the loss of the
entitlement to control and
The Darker Side of Westdefine everything
ern Modernity
This paper addresses challenges of
theorizing the renegotiation of epistemic
privilege in the discipline of education.
The first part of the paper offers partial
conceptual tools for analyses and
articulations that intend to work through
the difficulties of teaching and learning
about inequalities and complicities,
the type of learning that tends to be
resisted by those over-socialised and
highly invested in modernist ideals
(which often represents the majority
of students). The second part presents
reflections on the translation of these
insights into in-service and pre-service
educational contexts, conceptualised as
a renegotiation of epistemic privilege.
Website: https://www.umassd.edu/
media/umassdartmouth/seppce/
edleadership/Vanessa_Oliveira_
Andreotti_Paper.pdf
Year of publication: 2013
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Global citizenship

Review of experience with
ecological networks, corridors and buffer zones
Review of experience with ecological
networks, corridors and buffer zones
Website: www.cbd.int/doc/publications/

During the Renaissance and the
Enlightenment, coloniality emerged as
a new structure of power as Europeans
colonized the Americas and built on
the ideas of Western civilization and
modernity as the endpoints of historical
time and Europe as the center of the
world. Walter D. Mignolo argues that
coloniality is the darker side of Western
modernity, a complex matrix of power
that has been created and controlled
by Western men and institutions from
the Renaissance, when it was driven
by Christian theology, through the late
twentieth century and the dictates of
neoliberalism. This cycle of coloniality is
coming to an end. Two main forces are
challenging Western leadership in the
early twenty- rst century. One of these,
dewesternization, is an irreversible shift
to the East in struggles over knowledge,
economics, and politics. The second force
is decoloniality.
Mignolo explains that decoloniality
requires delinking from the colonial
matrix of power underlying Western
modernity to imagine and build global
futures in which human beings and the
natural world are no longer exploited
in the relentless quest for wealth
accumulation.
Year of publication: 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Λέξεις κλειδιά:
English, book, Economy and industrial
impact, New life style, Global citizenship

Editor: Simon & Schuster
Year of publication: 2015

The Environmentalism of
the Poor: A study of ecological conflicts and valuation

English, book, Economy and industrial
impact, New life style

Λέξεις κλειδιά:
SAME World

A fundamental essay to delve into the
issue of Environmental Justice. Alier
explains why the traditional “Northen”
Environmentalism never succeeded,
clearly defining how social problems are
always created by ecological distributive
conflicts, and that environmental issues
cannot be separated by the economic
and social ones.
Editor: Edward Elgar Publishing Limited
Year of publication: 2002
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
injustice

This Changes everything,
Capitalism vs the Climate
Klein exposes the myths that are
clouding the climate debate.  We have
been told the market will save us, when
in fact the addiction to pro t and growth
is digging us in deeper every day. We
have been told it’s impossible to get off
fossil fuels when in fact we know exactly
how to do it—it just requires breaking
every rule in the “free-market” playbook:
reining in corporate power, rebuilding
local economies, and reclaiming our
democracies.
Website: http://thischangeseverything.
org/

Towards environmental
justice success in mining
conflicts: An empirical investigation

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

This report sets out to provide
evidence-based support for successful
environmental justice (EJ) activism and
assess the constituents and outcomes
of contemporary socio-environmental
mining conflicts by applying a
collaborative statistical approach to the
political ecology of mining resistances.
The empirical evidence covers 346
mining cases from around the world,
featured on the EJOLT website as The
EJOLT Atlas of Environmental Justice.
Website: http://www.ejolt.
org/wordpress/wp-content/
uploads/2015/04/EJOLT_14_TowardsEJ-success-mining-low.pdf
Editor: EJOLT Report No. 14
Year of publication: 2015
Download file: EJOLT_14_Towards-EJsuccess-mining-low.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Economy and industrial
impact, Environmental conflicts and
injustice

Új Eldoradó / New Eldorado
Van egy csodálatos falu Romaniában,
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Roşia Montană (Verespatak). Sokszáz
éves házak vannak itt, és házaikhoz, földjükhöz ragaszkodó emberek. A környező
hegyek 300 tonna aranyat és ezüstöt
rejtenek. Egy kanadai-román vállalat,
a Roşia Montană Gold Corporation új
aranybányát nyitna, ehhez modern
technikát ígér. A helyieket új modern
házakba költöztetné, miközben a régi
házakat lerombolná. Lenne arany, Lenne
ezüst. Lenne Új Eldoradó. Miközben egy
800 hektáros ciántároló is épülne egy
180 méter magas gáttal.
Website: http:// lm.indavideo.hu/video/
f_j_eldord
Year of publication: 2004

gig produzierter, 66 minütiger Dokumentar lm des deutsch-französischen
Filmemachers Nils Aguilar. Er zeigt
eingängige und mitreißende Beispiele des sozialökologischen Wandels in
England, Frankreich und Kuba. Pioniere
wie Rob Hopkins, Gründer der Transition-Town-Bewegung, oder Fernando
Funes, herausragender Wissenschaftler
und Theoretiker der „agrarökologischen
Revolution” in Kuba, verdeutlichen im
Film, wie man den Herausforderungen
von Klimawandel, knappen Ressourcen
und drohenden Hungersnöten mit neuen Wegen entgegentreten kann.
Website: http://voicesoftransition.org/
de/shop
Year of publication: 2012

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Hungarian,film/video, Economy and
industrial impact, Environmental
conflicts and injustice

Virtù che cambiano il
mondo. Partecipazione e
con itto per i beni comuni
Ogni capitolo di questo testo presenta
una “virtù” necessaria per avviare il processo di cambiamento necessario nel
mondo, con un particolare riferimento ai
con itti sociali e ai processi partecipativi
in cui sono nate nuove forme di pensiero, nuove scelte e attitudini.
Editor: Feltrinelli
Year of publication: 2013
Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Sustainable development,
Collective mobilization, New life style

Voices of Transition
“Voices of Transition“ ist ein unabhän-
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Λέξεις κλειδιά:
German, film/video, New life style, Global
citizenship

We feed the world
The documentary provides an analysis
of modern agriculture and industrial
livestock production highlighting the
distorted dynamics that characterize
global food production and distribution.
It highlights how European Union export
subsidies are destroying local farmers’
life conditions in Africa and South
America.
Website: https://archive.org/details/Eu
ropeanUnionStarvesPoorCountriesOfT
heWorld
Year of publication: 2005
Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy and
industrial impact, Environmental
conflicts and injustice
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SAME World
350.org

Young rapper Prince Ea talks about the
need to end our world - not in terms of
physical destruction, but in terms of reorienting our aspirations, our desires and
re-establishing connections between
people and the world around us. He
challenges the mainstream perceptions
of benefits of technological and
economic progress and speaks about
resulting alientation and destitution.
Prince Ea’s lyrics suggest the need for
an existential, rather than a political
paradigmatic shift - a shift in being, not a
shift in doing.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=itvnQ2QB4yc
Year of publication: 2014
Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy and
industrial impact, New life style, Global
citizenship

Wild Law A Manifesto for
Earth Justice
The author describe the ‘Earth
governance’ and ‘Earth jurisprudence’
and gives practical guidance on how to
begin moving towards it, fusing politics,
legal theory, quantum physics and
ancient wisdom.
Year of publication: 2011
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Policy actors and decision,
Environmental conflicts and injustice

350.org is building a global climate
movement. Their online campaigns,
grassroots organizing, and mass public
actions are coordinated by a global
network active in over 188 countries.
Website: http://350.org/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Why I think this world
should end?

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Climate Change,
Mitigation, actions, Collective
mobilization, Global citizenship
A cultural history of the climate
Earth’s climate has always been variable.
Climate change will cause adaptations,
migrations, wars or developments. The
climate is part of the history of man as
well as the development of civilization. A
book that allows you to have information
on climate change throughout
human history and to discover the
consequences and adaptation strategies.
Author: Wolfgang Behringer
Editor: Polity Press
Year of publication: 2010
Λέξεις κλειδιά:
English book, Global warming and
effects, Migration dynamics

A Year in the Life of Earth’s
CO2
An ultra-high-resolution NASA computer
model has given scientists a stunning
new look at how carbon dioxide in
the atmosphere travels around the
globe. Plumes of carbon dioxide in
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Climate System,
Global warming and effects

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Climate System,
Global warming and effects

Cambio climático y salud
Nota descriptiva N°266
Una cha técnica concisa hecha por la
Organisación Mondial de la Salud con
datos y explicaciones relativos a los
impactos del cambio climático sobre la
salud de los seres humanos
Website:
http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs266/es/
Λέξεις κλειδιά:
Spanish, web site, Global warming and
effects

Chasing Ice
Follow National Geographic
photographer James Balog across the
Arctic as he deploys time-lapse cameras
designed for one purpose: to capture a
multi-year record of the world’s changing
glaciers.
Website: https://chasingice.com/
Year of publication: 2012

Climate Change 2013: The
Physical Science Basis
The IPCC has produced a video on its
Fifth Assessment Report (AR5). The first
part on the Working Group I contribution
to AR5 is now available. The other parts
will be released with the successive
approvals of the other two Working
Group contributions and the Synthesis
Report in the course of 2014.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=6yiTZm0y1YA
Year of publication: 2013

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

the simulation swirl and shift as winds
disperse the greenhouse gas away from
its sources. The simulation also illustrates
differences in carbon dioxide levels in
the northern and southern hemispheres
and distinct swings in global carbon
dioxide concentrations as the growth
cycle of plants and trees changes with
the seasons.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=x1SgmFa0r04
Year of publication: 2014

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Biodiversity, Climate
System, Global warming and effects

Climate change affects
the poorest in developing
countries
As the impact of climate change gains
presence in our everyday lives, many
countries have engaged in efforts
to mitigate the emission of global
greenhouse gases (GHGs) in innovative
and cost-effective ways to scale up
emissions reductions and foster financial
flows, including through so-called
carbon market instruments. To support,
facilitate and build “readiness” for such
instruments, the World Bank established
a grant-based global partnership
of developed and developing
countries that provides funding and
technical assistance for the collective
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innovation and piloting of marketbased instruments for the reduction of
greenhouse gases emissions.
Website: http://www.worldbank.org/
en/news/feature/2014/03/03/climatechange-affects-poorest-developingcountries
Year of publication: 2014
Download file: WorldBank2014.pdf

likely to exceed the capacity of natural,
managed and human systems to adapt.
Year of publication: 2008
Website: http://www.un.org/ga/
president/62/ThematicDebates/ccact/
vulnbackgrounder1July.pdf
Year of publication: 2008
Download file:
CCVulnerableCountries2008.pdf

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

Climate change and
health Fact sheet N°266

Climate Change updates
for science teachers

Concise fact sheet provided by the World
Health Organization with data and brief
explanations of the impacts of climate
change on human health.
Website: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs266/en/

This is a very good website what is
specialize in materials for teaching
weather and climate to children. You
can find and use weather and climate
materials in your classroom. There is
information on the latest IPCC findings
and much more for Science Teachers.
Website: http://www.metlink.org/
climate/pcc-updates-science-teachers/

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Global warming and
effects

Climate change and the
most vulnerable countries: the imperative to act
Combating climate change requires
concerted action to adapt and mitigate
the effects. Even the most stringent
mitigation efforts will not be sufficient
to alleviate the future impacts of climate
change. Being prepared to address nearterm impacts is therefore particularly
important. However, over the long term
unmitigated climate change would

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Climate System, Global
warming and effects

Climate change: How do
we know?
Here you can read more about the
evidence of climate changes
Website: http://climate.nasa.gov/
evidence/
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Biodiversity, Global
warming and effects
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Environment and Security
SAME
World
Issues in the Southern
Collapse is a 2005 book by academic
and popular science author Jared M.
Diamond, which reviews the causes of
historical and pre-historical instances
of societal collapse - particularly those
involving significant influences from
environmental changes, the effects
of climate change, hostile neighbors,
and trade partners - and considers the
responses different societies have had to
such threats.
Website: http://cpor.org/ce/
Diamond%282005%29CollapseHowSocietiesChooseFailureSuccess.pdf
Editor: Viking
Year of publication: 2005
Download file: Diamond2005.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Climate System, Global
warming and effects, Climate Change,
Adaptation actions

Die Rechnung
Drei Freunde treffen sich in der Kneipe
und berichten aus ihrem Leben. Auto,
Urlaub, Energie und Ernährung ergeben
ein buntes Klimasündenregister. Mit
dem Auftreten der Kellnerin nimmt der
Film eine überraschende Wendung... Das
Drehbuch zu dem etwa vierminütigen
Kurz lm stammt von Heiner Rosch, Dirk
Wenzel und Peter Wedel.
Video link: https://youtu.be/
EmirohM3hac
Year of publication: 2009
Λέξεις κλειδιά:
German, film/video, Global warming and

Mediterranean Region

If not addressed and resolved,
environmental problems – water
shortages, land degradation, pollution
– can become security threats. In this
respect the Mediterranean is one of the
world’s most vulnerable areas. Its basic
climatic and environmental features,
combined with its cultural, geopolitical
and economic complexity, have
high potential for social and political
instability.
Year of publication: 2009
Download file: https://gridarendalwebsite-live.s3.amazonaws.
com/production/documents/:s_
document/213/original/medsec_scr.
pdf?1486722727

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Collapse. How societies
choose to fail or succeed

Λέξεις κλειδιά:
English report, Policy actors and
decision, Global warming and effects,
Climate Change, Adaptation actions

Environmental Inequalities in Europe
The WHO Regional Office for Europe
has carried out a baseline assessment of
the magnitude of environmental health
inequality in the European Region based
on a core set of 14 inequality indicators.
The main findings of the assessment
report indicate that socioeconomic
and demographic inequalities in risk
exposure are present in all countries
and need to be tackled throughout
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Year of publication: 2013
Λέξεις κλειδιά:

English, map/infographic, Biodiversity,
SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change,
Adaptation actions, Global citizenship

European Parliament
resolution of 20 April 2012
on women and climate
change (2011/2197(INI))
European Parliament resolution of
20 April 2012 on women and climate
change (2011/2197(INI))
Website: http://www.europarl.europa.eu/
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions, Global citizenship

Flood Map
Flood Map may be useful to some extent
for flood risk assessment or in flood
management, flood control etc. It can
help to perform elevation analysis of
an area for any purpose like city/town
planning, new construction etc.
Website: https://www.
nationalgeographic.com

Global warming and effects

Gender Equality and Sustainable Development,
World survey on the role
of women in development

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

the Region. However, the report also
demonstrates that each country has
a specific portfolio of inequalities,
documenting the need for countryspecific inequality assessments and
tailored interventions on the national
priorities.
Website: http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0010/157969/
e96194.pdf
Year of publication: 2012
Download file: WHO2012.pdf

The World Survey 2014 is a serious
and thoughtful contribution to our
understanding of how gender equality
relates to sustainable development. This
is a resource that strengthens the hands
of policy actors in different parts of the
world – whether in government, civil
society, international agencies, or the
private sector.
It is my firm hope that it will lead to
policies and actions that enhance gender
equality and the full enjoyment by
women and girls of their human rights.
Website: http://www.unwomen.org/~/
media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2014/
unwomen_surveyreport_
advance_16oct.pdf
Year of publication: 2014
Download file:
UNWOMENsurveyreport2014.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions, Global citizenship

Gender, Climate change
and Health

The effects of climate on human society,
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Global Climate Risk Index
SAME World
2014. Who Suffers Most

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change,
Adaptation actions

Global climate change Vital signs of the planet
A fantastic variety of multimedia
interactive features from NASA’s
Global Climate Change website. From
Climate Change Time-machine, to Sea
Level Viewer, and Global Ice Viewer,
etc. including a set of quizzes. Very
interesting and informative!
Website: http://climate.nasa.gov/
climate_resource_center/interactives
Λέξεις κλειδιά:
English web site Global warming and
effects Climate Change Mitigation
actions Climate Change Adaptation

from Extreme Weather
Events? Weather-Related
Loss Events in 2012 and
1993 to 2012

The Global Climate Risk Index 2014
analyses to what extent countries have
been affected by the impacts of weatherrelated loss events (storms, floods,
heat waves etc.). The most recent data
available—from 2012 and 1993–2012—
were taken into account. The countries
affected most in 2012 were Haiti, the
Philippines and Pakistan. For the period
from 1993 to 2012 Honduras, Myanmar
and Haiti rank highest.
Website: https://germanwatch.org/en/
download/8551.pdf
Year of publication: 2012
Download file: Germanwatch2012.pdf

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

and our ability to mitigate and adapt
to them, are mediated by social factors,
including gender
This report provides a first review of the
interactions between climate change,
gender and health. It documents
evidence for gender differences in health
risks that are likely to be exacerbated by
climate change, and in adaptation and
mitigation measures that can help to
protect and promote health.
The aim is to provide a framework to
strengthen World Health Organization
(WHO) support to Member States in
developing health risk assessments and
climate policy interventions that are
beneficial to both women and men.
Website: http://www.
who.int/globalchange/
GenderClimateChangeHealthfinal.pdf
Year of publication: 2010

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

Global ice viewer
Ice, which covers 10% of Earth’s surface,
is disappearing rapidly. You can select a
topic below to see how climate change
has affected glaciers, sea ice, and
continental ice sheets worldwide.
Website: http://climate.nasa.gov/
interactives/global_ice_viewer
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Biodiversity, Global
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Global Sea Level Rise Map

the trend and change its patterns of
consumption.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=jqxENMKaeCU&feature=play
er_embedded
Year of publication: 2009

SAME World

An interactive map showing what it
means on the map of the world if the sea
level rises for a meter, 2 meters, 3 meters
etc… One can pick also certain areas, i.e.
Netherlands, Venice, etc… to see what
happens to them.
Website: http://geology.com/sea-levelrise/
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Global warming and
effects

GRID Arendal
Web Site of GRID - Arendal, a center
collaborating with the United Nations
Environment Programme (UNEP). On the
web site it is possible to find projects,
maps, graphics and photos about
Environmental information management
and assessment, capacity building
services, outreach and communication
tools, methodologies and products.
Website: http://www.grida.no/about/
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Sustainable
development, Global warming and
effects

Home
In the past 200,000 years, humans have
upset the balance of planet Earth, a
balance established by nearly four billion
years of evolution. We must act now. It is
too late to be a pessimist. The price is too
high. Humanity has little time to reverse

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy
and industrial impact, Sustainable
development, Global warming and
effects
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Impacts of climate change
“Teaching and Learning for a Sustainable
Future”, a multimedia teacher education
program by UNESCO. Examine the
impacts of climate change predicted
for different continental regions of the
world, including climate change hot
spots.
Website: http://www.unesco.org/
education/tlsf/mods/theme_c/mod19.
html?panel=3#top
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Sustainable
development, Global warming and
effects, Climate Change, Adaptation
actions

Male Otoške Države in
Spremembe Podnebja
Ta študija, prva v Sloveniji, je posvečena
problematiki malih otoških držav in
kompleksnosti njihovega bivanja v sodobni mednarodni skupnosti, ko gre za
obravnavo in iskanje rešitev za problem,
ki za prebivalce teh držav pomeni dilemo
med obstojem in izumrtjem. Ta problem
se imenuje podnebne spremembe.
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Website: http://www.mednarodniodnosi.si/cmo/CIR/CIR8_Male%20
otoske%20drzave%20in%20
spremembe%20podnebja.pdf
Year of publication: 2011

kämpfen haben. Die Betroffenen berichten von ihren Problemen durch die
einschneidenden klimatischen Veränderungen und von ihren Strategien, diese
Folgen zu mildern.
Website: http://www.
oxfam.de/menschen_im_
klimawandel?hisid=2846

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Slovenian, paper, Policy actors and
decision, Climate Change Mitigation
actions, Climate Change Adaptation
actions

Mednarodni okvir
blaženja podnebnih sprememb
Dejstvo je, da so te posledice z vidika
življenja na planetu večinoma neugodne
in da se vse hitreje povečujejo. Zato je
potrebno takojšnje ukrepanje. Z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov se
spreminjanje podnebja, ki ga povzroča
človek, sicer ne bo zaustavilo, lahko pa
se upočasni in zmanjša. Za stabilizacijo
segrevanja ozračja največ za dve stopinji
Celzija, glede na predindustrijsko raven,
bo do leta 2050 potrebno zmanjšanje
svetovnih emisij na letni ravni za najmanj
polovico glede na sedanjo raven.
Website: http://www.umar.gov.si/
fileadmin/user_upload/publikacije/
dz/2008/dz11-08.pdf
Year of publication: 2008
Λέξεις κλειδιά:
Slovenian paper, Policy actors and
decision, Global warming and effects,
Climate Change, Adaptation actions

Menschen im Klimawandel

Die Karte zeigt Orte, an denen Menschen
mit den Folgen des Klimawandels zu

Λέξεις κλειδιά:
German, map/infographic, Global
warming and effects, Climate Change,
Adaptation actions

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Podnebne Spremembe,
Biosfera In Varstvo Narave,
Kaj Jemo?*
Educational material for the teachers
in primary schools wanting to make an
eco-quiz with their pupils on the subject
of climate change, biodiversity and food.
Editor: Društvo DOVES – FEE Slovenia
Year of publication: 2014
Download file: Ekokviz_Ucno_
gradivo_2014.pdf
Λέξεις κλειδιά:
Slovenian book Biodiversity
Sustainable development Global
warming and effects

Podnebne spremembe;
Spreminjam navade, ne
podnebja! Priročnik
Verjetno je večina ljudi že slišala za
podnebne spremembe, mogoče so celo
izrazili resnično zaskrbljenost zaradi tega.
Koliko pa v resnici doživljamo podnebne
spremembe kot grožnjo? Ker so te spremembe lahko majhne in včasih težko
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ugotovljive ob običajnih spremembah
vremena in podnebja, nas je mnogo
prepričanih, da ne bodo vplivale na naša
življenja. Vendar so nekateri deli sveta
(tako ljudje kot okolje) že prizadeti zaradi
sprememb podnebja, ki jih povzroča človek. Na žalost kaže, da mnoge države v
razvoju nosijo najtežje breme podnebnih
sprememb, čeprav gre vzroke zanje iskati
predvsem v dejavnostih razvitih držav.
Website: http://www.focus.si/files/
Publikacije/prirocnikCC.pdf
Year of publication: 2005

cc/2502872.pdf
Year of publication: 2002
Download file:
PovertyandClimateChange.pdf

Λέξεις κλειδιά:
Slovenian report Sustainable
development Global warming and
effects Climate Change Adaptation
actions

Il clima si è sempre modi cato durante
la storia del Pianeta: perchè dovremmo
preoccuparcene oggi? Questo breve
video spiega in modo semplice, ma
esaustivo cos’è il cambiamento climatico
e perchè è una questione importante ed
attuale.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=0einMMx-Tls
Year of publication: 2010

SAME World

Poverty and Climate
Change. Reducing the
Vulnerability of the Poor
through Adaptation
While climate change is a global
phenomenon, its negative impacts are
more severely felt by poor people and
poor countries. They are more vulnerable
because of their high dependence on
natural resources, and their limited
capacity to cope with climate variability
and extremes.
Experience suggests that the best way
to address climate change impacts on
the poor is by integrating adaptation
responses into development planning.
This is fundamental to achieve the
Millennium Development Goals,
including the over-arching goal of
halving extreme poverty by 2015, and
sustaining progress beyond 2015.
Website: http://www.oecd.org/env/

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

Quattro passi nel clima - I
cambiamenti climatici

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Climate System,
Global warming and effects, Adaptation
actions

Quattro passi nel clima L’effetto serra
Cos’è l’effetto serra e perchè preoccuparsene? Quali sono i gas serra e su quali di
essi agisce l’uomo? In questo video sono
spiegati brevemente, in modo semplice
ma chiaro e rigoroso gli aspetti di base
dell’effetto serra e del perchè ce ne dobbiamo preoccupare.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=D_ElsAGzT2A
Year of publication: 2010
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Adaptation and Mitigation
of Climate Change

SAME World
The paper examines the issue of scale of

Quattro passi nel clima
- L’impatto dei cambiamenti

Breve video che accompagna alla scoperta di quanto si riscalderà nel futuro
il pianeta e delle conseguenze, ovvero
dell’impatto dei cambiamenti climatici e
di qual è la “soglia di sicurezza” per evitare danni catastroSci da cambiamenti
climatici.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=D_ElsAGzT2A
Year of publication: 2010
Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Climate System,
Global warming and effects

Quattro passi nel clima Le buone pratiche
Breve video sul cambiamento climatico
ed esempi concreti di scelte quotidiane
che possiamo fare per mitigarne gli
effetti.
Video link: https://www.
youtube.com/watch?time_
continue=1&v=x7f3vf0Gsf8
Year of publication: 2010
Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Global warming and
effects, Climate Change Mitigation
actions, New life style

Scales of Governance and
Environmental Justice for

governance relevant for adaptation. It
illustrate, in particular, the adaptation in
agriculture and outline the insights from
interdisciplinary development studies
that can inform the climate change
debates.
Website: https://www.researchgate.
net/publication/23992035_Scales_
of_Governance_and_Environmental_
Justice_for_Adaptation_and_
Mitigation_of_Climate_Change
Year of publication: 2001

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Climate System,
Global warming and effects

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

Selected significant climate anomalies and
events in 2014
This is a map. Material provided in this
map was compiled from NOAA’s NCDC
State of the Climate Reports and the
WMO Provisional Status of Climate in
2014. There is overview where was the
warmest or wettest year etc.
Website: https://www.ncdc.noaa.gov/
sotc/service/global/extremes/201413.
gif
Year of publication: 2014
Λέξεις κλειδιά:
English, map/infographic, Climate
System, Global warming and effects

Storia culturale del clima
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Il clima della terra è sempre stato variabile. I cambiamenti climatici provocano
adattamenti, migrazioni, guerre o evoluzioni. Il clima è parte della storia dell’uomo così come dello sviluppo delle civiltà.
Un libro che permette di avere informazioni sui cambiamenti climatici nel corso
di tutta la storia umana e di scoprire
conseguenze e strategie di adattamento.
Editor: Bollati Boringhieri
Year of publication: 2013

by the Notre Dame Global Adaptation
Index, or ND-GAIN, suggests it is
Scandinavia. In a pinch, though, any
developed country will do. As these
maps by ND-GAIN illustrate, developed
countries are far less vulnerable than
developing countries to the risks of
climate change. ND-GAIN ranks 175
countries both by vulnerability and
readiness to adapt to climate change.
The group measures vulnerability by
considering the potential impact of
climate change on six areas: food, water,
health, ecosystem service, human
habitat and infrastructure. The readiness
rank weights portions of the economy,
governance and society that affect the
speed and efficiency of adaptation
projects.
Website: http://www.washingtonpost.
com/news/energy-environment/
wp/2015/02/03/the-countries-mostvulnerable-to-climate-change-in-3maps/
Year of publication: 2015
Download file: AnaSwanson.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Climate Change Adaptation
actions, Migration dynamics

Terrestrial essential climate variables for climate
change assessment, mitigation and adaptation
FAO report on terrestrial essential climate
variables for climate change assessment,
mitigation and adaptation.
Website: http://www.fao.org/gtos/doc/
pub52.pdf
Editor: FAO
Year of publication: 2008
Download file: 5.1a
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate System, Climate
Change Mitigation actions, Climate
Change Adaptation actions

The countries most vulnerable to climate change,
in 3 maps
The article by Ana Swanson poses
questions like “What is the best place
to weather climate change?” Research

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions, Environmental
conflicts and injustice

The Global Call for Climate
Action
The GCCA is a diverse network of more
than 450 nonprofit organizations in
more than 70 countries with a shared
goal — a world safe from runaway
climate change. The GCCA harnesses the
strengths of faith, development, science,
environment, youth, labour, and other
civil society organisations to mobilize
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citizens and galvanize public opinion in
support of urgent climate action.
Website: http://tcktcktck.org/

The direct connection of the present
-unprecedented environmental
crisis with our whole production and
consumption capitalistic system, and
unveils the negationist approach (toward
the anthropogenic causes of Climate
Changes) which is counteracting any real
change. Klein also makes an inventory
of the successful experience around the
World in the path of cutting greenhouse
emissions and reducing global
environmental inequalities.
Editor: Simon & Shulster
Year of publication: 2014

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Climate Change
Mitigation actions, Collective
mobilization, Global citizenship

These Are The Countries
Most Vulnerable To Climate Change
Which countries will be the most
affected? The ones that have contributed
the least to altering the planet. A deeply
unfair consequence of climate change
is that those who’ve done least to cause
it are likely to be most affected. Most of
the historical build-up of gases in the
atmosphere has come from countries in
the North.
And yet, it’s the Global South that will
bear the brunt in flooding, storms, and
droughts. These countries tend to have
fewer defenses and emergency resources
and more of their economies at risk from
extreme weather.
Website: https://www.fastcompany.
com/3031376/these-are-the-countriesmost-vulnerable-to-climate-change
Year of publication: 2014
Download file: Countries Most
Vulnerable To Climate Change_Article.
pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

This changes Everything:
Capitalism vs the Climate

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, book, Economy and industrial
impact, New life style

Una rivoluzione ci salverà
– perché il capitalismo
non è sostenibile
Il libro evidenzia le connessioni tra l’attuale crisi ambientale -senza precedenti
nella sotria, e il sistema di produzione e
consumo capitalistico, rivelando anche la
presenza di un forte approccio negazionaista (verso l’origine antropogenica del
Cambiamento Climatico) che sta contrastando ogni tentativo di reale cambiamento. La Klein fa inoltre un inventario
delle varie esperienze -da una parte
all’altra del globo, ma principalmente dal
Sud Globale, che puntano a tagliare le
emissioni di gas climalteranti e a ridurre
le diseguaglianze ambientali.
Editor: Rizzoli
Year of publication: 2015
Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Economy and industrial
impact, New life style
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Women, Gender Equality
and Climate Change

A világ az iskolában - Tanulmányok a
globalizációról tanároknak
A cikkgyűjtemény a globalizáció
témáját járja körül, és elsősorban
tanároknak szól. Olyan témák kerülnek
elő, mint a migráció, a mezőgazdasági
kereskedelem vagy a globalizációkritikus mozgalmak.
Website: https://drive.google.com/file/
d/0B5TgEhR6R1MbSU5mVXZsMkFKdzg/
edit
Editor: Udvarhelyi Éva Tessza, Koppány
Judit
Year of publication: 2009

SAME World

The threat of climate change, manifested
in the increase of extreme weather
conditions such as, droughts, storms
or floods, has been recognized as a
global priority issue. Climate change is
a sustainable development challenge,
with broad impacts not only on the
environment but also on economic
and social development. The effects of
climate change will vary among regions,
and between different generations,
income groups and occupations as well
as between women and men. Due, in
part, to their lower adaptive capacities,
developing countries and people living
in poverty are likely to experience
significant impacts.
Website: http://www.un.org/
womenwatch/feature/climate_change/
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions

ENVIRONMENTAL
MIGRATION
A Theory of Migration
What are the drivers of migration,
what makes people migrate.
Website: http://www.students.unimainz.de/jkissel/Skripte/Lee.pdf

Year of publication: 1966
Λέξεις κλειδιά:

English, paper, Migration dynamics

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Hungarian, book, Sustainable
development, Global citizenship

Abu Haraz
A lm about a small village of Abu Haraz
in northern Sudan, which does not
exist anymore due to the construction
of the Merowe Dam. For 7 years Polish
film maker Maciej Drygas followed the
daily lives of the community that had to
escape the flood and leave behind their
beloved ancestral land.
Year of publication: 2013
Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Economy and
industrial impact, Environmental
conflicts and injustice, Migrant
vulnerability

Action Approaches for
Environmentally Induced
Migration
This paper addresses some key points
regarding this issue; first, it reflects on
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some of the most recent arguments
in the international debate on
environmentally induced migration.
By doing so, several questions shall be
answered: how severe is the problem
of (expected) environmentally induced
migration from a global perspective, and
what do we know about the complex
linkages between environmental factors
and migration? Furthermore, how can
environmental migration be classified
according to the different environmental
factors that are impacting human
livelihoods and what are its implications?
Reflecting on the current literature in
different disciplines dealing with this
issue, this paper finally comes up with
some policy recommendations on how
to face and govern environmentally
induced migration on several levels.
Website: http://www.networkmigration.org/rethinkingmigration-2011/2/papers/Schraven.pdf
Year of publication: 2011
Download file: Schraven2011.pdf

Fangquoten subventionierter EU-Kutter,
sondern auch aggressive Fangmethoden
und illegale Fischerei.
Website: http://www.filmeeinewelt.ch/
deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../
pagesmov/52056.htm
Year of publication: 2007

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Migration dynamics,
Global citizenship

Alptraum im Fischerboot
- Afrikas Flüchtlinge und
Europas Fischereipolitik
Der Film stellt einen Zusammenhang
her zwischen der Über schung vor
Westafrikas Küste und der zunehmenden
Zahl von Flüchtlingen, die mit ihren
Pirogen die gefährliche und oft tödliche
Überfahrt in den reichen Westen wagen.
Denn in den Gewässern Senegals gibt
es immer weniger Fische. Verantwortlich
dafür sind nicht nur die immensen

Λέξεις κλειδιά:
German, film/video, Policy actors and
decision, Environmental conflicts and
injustice, Migration dynamics

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Brief for GSDR 2015 - Climate Change Responses:
Mitigation and Adaptation
for Whom?
This brief summarizes some recent
critiques of our responses to climate
change and highlights the ways
in which the global poor, who will
suffer the most from climate change,
are being further marginalized as a
result of mitigation and adaptation
responses, through hierarchies and
social stratification at all scales.
Website: https://
sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/639992-AdamsClimate%20Change%20Responses_
Mitigation%20and%20Adaptation%20
for%20Whom.pdf
Year of publication: 2015
Download file:
AdamsMcNamara2015.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Mitigation actions, Climate Change
Adaptation actions, Social inclusion

Causes and Effects of Ru-
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Λέξεις κλειδιά:
ral - Urban Migration in
English, report, Migrant vulnerability
Borno State: A Case Study
of Maiduguri Metropolis
SAME World
Chi sono i profughi ambientali
In recent years the rate of rural-urban
migration has become alarming as
more people drift into the urban
centres from the rural areas; it is against
this backdrop that this paper examined
the causes and effects of rural-urban
migration in Borno state with particular
reference to Maiduguri Metropolis.
A survey was carried out amongst 150
respondents drawn from within the
metropolis and the results indicates
that the major causes of rural urban
migration are; search for better
education, employment, and business
opportunities.
Others are identified as poverty,
unemployment, famine, and inadequate
social amenities in the rural areas.
While some of the effects of ruralurban migration are; rural-urban
migration brings pressure on urban
housing and the environment, high
rate of population growth in the urban
centres also lessens the quality of life,
overpopulation encourages crime rate
in the society and rural-urban migration
slows down the pace of development of
the rural areas.
It is recommended that the Government
should strive to provide social amenities
and facilities in the rural areas and also
provide jobs for the citizens in the rural
areas. In addition to this Vocational
training centres should be established
in the rural centres for training of the
productive youths for self-employment.
Website: http://www.ajbms.org/
articlepdf/ajbms_2011_1130.pdf
Download file: BornoState.pdf

Un breve video informativo sul tema dei
migranti ambientali: Il cambiamento
climatico e il peggioramento delle
condizioni ambientali nel Sud Globale
spinge ogni anno 6 milioni di persone a
lasciare i loro territori di origine.
Video link: https://www.youtube.com/
watch?v=8GjyPAs2qaU
Year of publication: 2014

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Climate Change
Adaptation actions, Migration dynamics,
Migrant vulnerability

Climate change and
forced migration
In this article the author first tries to
understand why the environmental
aspect of the study of migration and
refugees has, up until now, been
neglected. Then he proposes a definition
of population movements induced
by environmental factors, before
concentrating on climate aspects by
providing a synthesis of results put
forward by researchers. Finally, we
will he examines forecasts for future
developments.
Website: http://www.unhcr.
org/47a316182.html
UNHCR Year of publication: 2008
Download file: Piguet_2008.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change,
Adaptation actions, Migration dynamics

World
Climate change andSAME
miCohousing e condomini
gration - evidence from
solidali. Guida pratica alle
the Middle East and North
nuove forme di vicinato e
Africa
vita in comune
A World Bank study on climate change
and migration. Climate change and
migration are major concerns in
the MENA region, yet the empirical
evidence on the impact of climate
change and extreme weather events on
migration remains limited. Information
is broadly lacking on how households
in vulnerable areas perceive changes
in the climate, how they are affected
by extreme weather events, whether
they benefit from community and
government programs to help them
cope with and adapt to a changing
climate, and how these conditions
influence the decision of household
members to migrate, either temporarily
or permanently. This introductory
chapter summarizes briefly the main
results of the study which relied on
existing data as well as focus groups
and new household surveys collected
in 2011 in Algeria, the Arab Republic
of Egypt, Morocco, the Syrian Arab
Republic, and the Republic of Yemen.
Editor: The World Bank
Year of publication: 2014
Website: http://www-wds.
worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/WDSP/IB/2014/0
7/17/000442464_20140717131124/
Rendered/PDF/893710PUB0978000Box
385270B00PUBLIC0.pdf
Download file: Climate_change_and_
migration_WorldBank.pdf

Guida pratica alle nuove forme di
vicinato, con una raccolta di esperienze
da Paesi (Belgio, Svezia, Olanda, Gran
Bretagna e Germania) dove il fenomeno
è già radicato.
Authors: Journal
Editor: Terra Nuova edizioni
Year of publication: 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Adaptation actions, Migration dynamics,
Migrant vulnerability

Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, New life style, Social
inclusion

Come un uomo sulla terra
Un documentario sui viaggi dei migranti
attraverso il deserto, la Libia e il Mare
Mediterraneo e sullo sfruttamento a cui
sono sottoposti. Il documentario è stato
realizzato da una persona che ha vissuto
l’esperienza.
Website: http://www.rai.it/dl/RaiTV/
programmi/media/ContentItem3532577b-f361-4a31-bb91e745e4ff13d6.html
Year of publication: 2008
Λέξεις κλειδιά:
Italian, film/video, Migration dynamics,
Migrant vulnerability, Global citizenship

Defining ‘environmental
migration’
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Migrant vulnerability

Disciplining the transnaSAME World
tional mobility of people

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics,
Migrant vulnerability, Social inclusion

Disasters and displacement
in a changing climate
A collection of articles and case studies
about disasters and displacement and
climate change, issued in the Forced
Migration review. Existing national,
regional and international legal regimes
respond to only some of the protection
concerns arising from displacement
in the context of disasters. Crafting an
appropriate response will demand a
cross-sectoral approach – technical
and scientific, political, humanitarian,
human rights and developmental,
among others – that addresses different
forms of human mobility (displacement,
migration and planned relocation).
Website: http://www.fmreview.org/
sites/fmr/files/FMRdownloads/en/
climatechange-disasters.pdf
Year of publication: 2015
Download file: climatechange-disasters.
pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics,

A core feature of contemporary
migration politics lies in the claim to
regulate and discipline the cross- border
mobility of people “through”, “in the
interest of” and “with the help of” the
very individuals that cross national
borders. Popularized by notions
such as “smart borders” or “migration
management”, these practices and
technologies raise important questions
regarding strategies of migration control,
the exercise of power, and their effects
on individuals, societies and states.
Authors: Journal
Editor: Houndmills, Basingstoke, Palgrave
Macmillan
Year of publication: 2014

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

There is currently no consensus on
definitions on environmental migration.
The resulting variety of terms is not
just confusing but unhelpful. A short
synthesis on the factors in the current
debate that could damage those in need
of most the protection.
Year of publication: 2008
Website: http://www.fmreview.org/
climatechange
Download file: DunGemenne2008.pdf

Λέξεις κλειδιά:
English, book, Migration dynamics

Environmental Degradation and Poverty in Less
Industrialized Nations
There is empirical evidence that local
environmental problems and low
per capita income are geographically
correlated. Most of what is written
about linkages between environmental
degradation and poverty focuses on
why the poor use their natural resources
in an unsustainable manner. This paper
emphasizes first the damage which
environmental degradation does to
the poor. Next it reviews the standard
environmental economics explanation
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for why the poor accept high levels of
pollution, and argues that some notion
of power must be added to the standard
analysis. Then it examines the role of
high discount rates, rapid population
growth, incentive structures and
institutions in the poverty-environment
link. Finally, some general policy
conclusions regarding poverty and
environmental degradation are drawn.
Website: http://www.colef.mx/
fronteranorte/articulos/FNE1/4-fe1.pdf
Year of publication: 1994
Download file: Pobreza1994.pdf

and outside the United Nations
system. The series promotes scientific
understanding of population issues
among Governments, national and
international organizations, research
institutions and individuals engaged in
social and economic planning, research
and training.
Website: http://www.un.org/en/
development/desa/population/
migration/publications/
technicalpapers/docs/EGM.
Skeldon_17.12.2013.pdf
Year of publication: 2013
Download file: Skeldon2013.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Migrant vulnerability,
Global citizenship

Global Migration and Regionalization, 1840-1940
The mass migrations of the nineteenth
and early twentieth centuries were a
global phenomenon. The paper is about
the trends and characteristics of the
migration flows in this period.
Authors: Journal
Year of publication: 2007
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics

Global Migration:
Demographic Aspects and
Its Relevance for Development
The purpose of the Technical Paper
series is to publish substantive and
methodological research on population
issues carried out by experts within

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migrant vulnerability,
Global citizenship

Human Evolution: An Illustrated Introduction
The text places human evolution in the
context of humans as animals, while also
showing the physical context of human
evolution, including climate change and
the impact of extinctions. It also talks
about archaeological evidence from
Africa on the origin of modern humans.
Authors: Journal
Editor: John Wiley & Sons
Year of publication: 2009
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Migration dynamics

Human security
Human security will be progressively
threatened as the climate changes.
Human insecurity almost never has
single causes, but instead emerges
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from the interaction of multiple
factors Climate change is an important
factor threatening human security
through undermining livelihoods (2)
compromising culture and identity ;
increasing migration that people would
rather have avoided ; and challenging
the ability of states to provide the
conditions necessary for human security.
Website: https://ipcc-wg2.gov/AR5/
images/uploads/WGIIAR5-Chap12_
FINAL.pdf
Year of publication: 2014

ambientale” e dei concetti di
vulnerabilità, adattabilità, capacità di
recupero che emergono dalla letteratura
su questi temi. L’articolo si concentra
quindi sulle relazioni tra ambiente e
migrazioni nel Mediterraneo, utilizzando
dati e indicatori disponibili per
investigare sulla possibile relazione tra
fattori ambientali, economici e sociali di
spinta alle migrazioni.
Website: http://www.issm.cnr.it/
progetti/emigrazione/pubblicazioni/
caruso%20_venditto_cacucci.pdf
Editor: Cacucci
Year of publication: 2012
Download file: CarusoVenditto2012.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Climate Change
Adaptation actions, Migration dynamics

Idegenek a kertemben
(Strangers in my garden)
Az Idegenek a kertemben egy
dokumentum lm-gyűjtemény, ami
a migráció témáját dolgozza fel
nagyon sok oldalról megközelítve. A
gyűjteményhez egy oktatási segédanyag
is tartozik, ami segíti a lmek feldolgozását
a tanórán.
Website: http://docuart.hu/dokumentumfilm-gyujtemeny/index.php
Year of publication: 2013
Λέξεις κλειδιά:
Hungarian, film/video, Migration
dynamics, Migrant vulnerability
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Λέξεις κλειδιά:
Italian, paper, Global warming and
effects, Migration dynamics, Migrant
vulnerability

Internal Labor Migration
in China: Trends, Geographical Distribution and
Policies
Topics: - Hukou - System and Migration Statistics - Migration Trends - Geography
- Polici
Website: http://www.un.org/esa/
population/meetings/EGM_PopDist/
Chan.pdf
Year of publication: 2008
Download file: Chan2008.pdf

Il Futuro Del Mediterraneo. Studio Preliminare
Sui Rifugiati Ambientali

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Environmental conflicts
and injustice, Migrant vulnerability

Articolo scienti co che presenta le
principali de nizioni di “rifugiato

International Migration
2013
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International Migration 2013
Website: http://www.un.org/en/
development/desa/population/
migration/publications/wallchart/docs/
wallchart2013.pdf
Year of publication: 2013

Organization for Migration (IOM) on
migration and climate change, with
informative and easily understandable
description of the context and the
connection between the migration and
the effects of climate change.
Website: https://www.iom.int/
migration-and-climate-change

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, map/infographic, Migration
dynamics, Global citizenship

International Migration:
Globalization’s Last
Frontier
Jonathon Moses makes moral, political
and economic arguments in favor of
the free mobility of human beings
across national borders. Pointing to
the importance of immigration to the
success of many nations, he shows
that Europe itself now faces a falling
population, and has over the past
fifty years actively encouraged huge
immigration from other countries.
There is near consensus across the
political spectrum that the free
movement of goods and free movement
of capital are good for economies, and
therefore should apply to people as well.
Editor: Zed Books
Year of publication: 2006
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Migration dynamics

International Organization for Migration (IOM):
Migration and Climate
Change
It is the perspective of the International

Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Migration dynamics

IOM Outlook on Migration, Environment and Climate Change
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IOM’s publication is a resource for
specialists and generalists alike: it brings
together the resources on migration,
environment and climate change that
IOM has developed over the years.
The result is a rich overview of the
Organization’s understanding of
migration, environment and climate
change, emphasized by examples of
activities and key messages.
Year of publication: 2014
Download file: IOM Migration and
climate change.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Climate Change
Mitigation actions, Migration dynamics,
Migrant vulnerability

Klimaflüchtlinge - die verleugnete Katastrophe
In dem Bericht „Klima üchtlinge –
die verleugnete Katastrophe“ stellt
Greenpeace fest, dass die Zahl der
Klima üchtlinge in den nächsten
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Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World
Migration and climate
change: an overview

SAME World
Migration and Climate Change provides

Λέξεις κλειδιά:
German, report, Global warming and
effects, Climate Change Mitigation
actions, Migrant vulnerability

La molteplicità dei fattori in
gioco nelle migrazioni indotte da cause ambientali
Una sintetica disanima sul fenomeno
delle migrazioni ambientali, sulle
principali stime e sulle sue principali
implicazioni politiche. L’articolo è
scritto da Koko Warner direttrice dell’U
cio Environmental Migration, Social
Vulnerability & Adaptation dell’Università
delle Nazioni Unite.
Website: http://www.diarioeuropeo.it/
pages/012012/05-12%20Warner.pdf
Year of publication: 2012
Download file: Warner2012
Λέξεις κλειδιά:
Italian, paper, Policy actors and
decision, Migration dynamics, Migrant
vulnerability

the first authoritative overview of the
relationship between climate change
and migration, bringing together
both case studies and syntheses from
different parts of the world. It discusses
policy responses, normative issues and
critical perspectives from the point of
view of human rights, international
law, political science, and ethics, and
addresses the concepts, notions and
methods most suited to confronting
this complex issue. The book constitutes
a unique and thorough introduction
to one of the most discussed but least
understood consequences of climate
change and brings together experts
from different disciplines, including
anthropology, climatology, demography,
geography, law, political science and
sociology, providing a valuable synthesis
of research and debate.
Website: http://www.cambridge.
org/gb/academic/subjects/
politics-international-relations/
international-relations-andinternational-organisations/
migration-and-climatechange#contentsTabAnchor
Editor: Cambridge University Press
Year of publication: 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Jahren zunehmen wird. Der Bericht
gibt einen Überblick über das Thema
Klimaflüchtlinge, dem bisher nicht viel
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Seit
dem Erscheinen des Berichtes 2007
gibt es keine weiteren Studien dazu.
Im Bericht wird darauf eingegangen,
wer Klima üchtlinge sind und welche
Herausforderungen es zukünftig geben
wird.
Website: https://www.greenpeace.de/
sites/www.greenpeace.de/ les/klima
uechtlinge_endv_0.PDF
Editor: Greenpeace
Year of publication: 2007

Λέξεις κλειδιά:
English, book, Global warming and
effects, Climate Change Mitigation
actions, Climate Change Adaptation
actions

Migration and climate
change: an overview
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Climate change has become a major
concern for the international community.
Among its consequences, its impact on
migration is the object of increasing
attention from both policy-makers and
researchers. Yet, knowledge in this field
remains limited and fragmented. This
paper therefore provides an overview of
the climate change – migration nexus:
on the basis of available empirical
findings, it investigates the key issues at
stake, including the social and political
context in which the topic emerged;
states? policy responses and the views
of different institutional actors; critical
perspectives on the actual relationship
between the environment and
(forced) migration; the concepts and
notions most adequate to address this
relationship; gender and human rights
implications; as well as international law
and policy orientations.
Website: https://www.compas.ox.ac.
uk/publications/working-papers/wp10-79/
Year of publication: 2010
Download file: Piguet_etalii_2010.pdf

government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/287717/11-1116migration-and-global-environmentalchange.pdf
Authors: Global citizenship
Year of publication: 2011
Download file: MigrationAndGlobalEnvi
ronmentalChange2011.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics,
Migrant vulnerability, Global citizenship

Migration and Global Environmental Change

This report considers migration in the
context of environmental change over
the next 50 years. The scope of this
report is international: it examines
global migration trends, but also internal
migration trends particularly within lowincome countries, which are often more
important in this context.
Website: https://www.gov.uk/

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Environmental conflicts
and injustice, Migration dynamics,
Migrant vulnerability
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Migration in World History
The book traces the connections among
regions brought about by the movement
of people, diseases, crops, technology
and ideas. Drawing on examples from
a wide range of geographical regions
and thematic areas, noted world
historian Patrick Manning guides
the reader through from the earliest
human migrations to the resurgence of
migration in the later twentieth century,
including movement to cities, refugees
and diasporas, the various leading
theories and debates surrounding the
subject of migration.
Editor: Routledge
Year of publication: 2013
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Migration dynamics,
Global citizenship

Moving stories - The voices of people who move
in the context of environmental change
The voices of people who move in the
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context of environmental change are
currently absent from the debate about
how this issue is addressed. Moving
Stories highlights these powerful,
inspiring and often traumatic stories.
They are testimonies from ten regions
across the world have been compiled
from local news reports, academic
journals and interviews recorded by civil
society groups.
Website: http://www.
droughtmanagement.info/literature/
COIN_moving_stories_environmental_
change_2014.pdf
Editor: The Climate Outreach and
Information Network
Year of publication: 2014

factors remains incomplete.
Website: https://
sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/1743migrationbac
kground.pdf
Year of publication: 2013
Download file: Patterns2013.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Global warming and
effects, Climate Change Adaptation
actions, Migration dynamics

Patterns and Trends in Migration and Sustainable
Development
A growing interest in the migrationdevelopment has led to an increase
in research on the subject. Expanded
efforts to collect and analyze data 2
have resulted in significant progress
in the understanding of migration
aspirations (economic, risk diversification
and environmental factors etc.). The
consequences of movement on receiving
an d sending countries (remittances,
social effects, and transnational
networks) and the role of development
in fueling migration are also better
grasped. But understanding of the
highly complex system of demographic,
economic, social and environmental

Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics,
Migrant vulnerability, Global citizenship

Peoples and Empires: A
Short History of European Migration, Exploration, and Conquest, from
Greece to the Present

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

Written by one of the world’s foremost
historians of human migration, Peoples
and Empires is the story of the great
European empires—the Roman, the
Spanish, the French, the British—and
their colonies, and the back-and-forth
between “us” and “them,” culture and
nature, civilization and barbarism,
the center and the periphery. It’s the
history of how conquerors justified
conquest, and how colonists and the
colonized changed each other beyond
all recognition.
Editor: Random House Publishing Group
Year of publication: 2007
Λέξεις κλειδιά:
English, book, Migration dynamics

Podcast: when people
move. Understanding
how climate change creates the movement of
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people

nexus. The predominant school of
thought argues that poverty is a major
cause of environmental degradation
and if policy makers want to address
the environmental issues, then they
must first address the poverty problem.
Another school of thought argues that
this causal link is too simplistic and
the nexus is governed by a complex
web of factors. In this paper, a formal
structure for analyzing the complex
web of factors is formulated and used to
review the existing literature on the links
between poverty and the degradation
of four natural resource sectors. The
analysis highlights the institutional
and market failures which encourage
unsustainable activities, which in
turn forces some income groups into
poverty. Another important factor is
the role of conflicts between different
agents (income groups) in the povertyenvironmental degradation nexus. The
analysis also highlighted the presence of
feedback loops between environmental
degradation and poverty.
Website: http://pubs.iied.org/
pdfs/8127IIED.pdf
Year of publication: 1996
Download file: PovertyEnvironmentalD
egradation1996.pdf

SAME World

Recorded testimonies from people who
have moved as a result of climate-linked
disasters. By exploring these stories we
can answer questions about how climate
change is creating new patterns of
migration and displacement. We can also
ask how life on a hotter planet might
mean living with new kinds of disasters,
and coping with the displacement they
create.
Website: http://climatemigration.
org.uk/podcast-when-people-moveunderstanding-how-climate-changecreates-the-movement-of-people/
Year of publication: 2015
Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Global warming
and effects, Climate Change Adaptation
actions, Migration dynamics

Population Pyramids of
the World from 1950 to
2100
Demography, population pyramid, age
pyramid, aging, retirement.
Website: http://populationpyramid.net/
world/2015/
Year of publication: 2015
Λέξεις κλειδιά:
English, map/infographic, Migration
dynamics, Global citizenship

Poverty and Environmental Degradation: a Literature Review and Analysis
There is much controversy surrounding
the poverty-environmental degradation

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migrant vulnerability,
Global citizenship

Pro Menschenrechte.
Contra Vorurteile. Fakten
und Argumente zur Debatte über Flüchtlinge in
Deutschland und Europa.
In der Broschuere werden gängige
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Vorurteile gegenueber Ge uechteten
und populistische Argumente zum
Thema Flucht und Asyl unter die Lupe
genommen und faktisch richtiggestellt.
Website: http://www.proasyl.
de/fileadmin/fm-dam/q_
PUBLIKATIONEN/2014/Broschuere_
Pro_MR_Contra_Rassismus_Web.pdf
Year of publication: 2014

fenomeno della migrazione ruraleurbana.
website: http://www.legambiente.
it/sites/default/files/docs/
dossierprofughi_ambientali.pdf
Year of publication: 2012
Download file: dossierprofughi_
ambientali.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
German, paper, Social inclusion, Global
citizenship

Profughi Ambientali. Cambiamento climatico e migrazioni forzate
Ultima versione (2013) del report di Legambiente su cambiamento climatico
e migrazioni ambientali, che fornisce
una panoramica complessiva dei diversi
aspetti della questione.
Website: http://www.legambiente.it/
sites/default/files/docs/report_finale.pdf
Year of publication: 2013
Download file:
GubbiottiFinellietal2013.pdf
Λέξεις κλειδιά:
Italian, report, Global warming and
effects, Migration dynamics

Profughi ambientali. Cambiamento climatico e migrazioni forzate.
Questo report analizza il nesso esistente
tra cambiamento climatico-migrazioni
e sicurezza globale approfondendo la
situazione del Nord Africa, la tensione
politica tra Bangladesh e India e il

Λέξεις κλειδιά:
Italian, report, Climate System, Climate
Change, Adaptation actions, Migration
dynamics
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Razvoj migracijskih procesov zaradi podnebnih
sprememb v regijah z
nizko obalo
Disertacija obravnava podnebne
selitve, torej selitve, ki jih povzročajo
izredni vremenski dogodki ali posledice
spreminjanja podnebja. Za območje
raziskovanja so bile izbrane tri vzorčne
regije z nizko obalo, ki so najbolj ranljive
na dviganje morske obale in druge
posledice podnebnih sprememb:
koralno otočje Tuvalu, delta Nila ter delta
Gangesa in Bramaputre.
website: http://geo.ff.uni-lj.si/
pisnadela/pdfs/diss_201503_jurij_
kocar.pdf
Year of publication: 2014
Λέξεις κλειδιά:
Slovenian, paper, Global warming and
effects, Migration dynamics, Migrant
vulnerability

Sun come up
Sun Come Up shows the human face of
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climate change. We follow the relocation
of the Carteret Islanders, living on the
remote islands in the South Pacific,
and now, some of the world’s first
environmental refugees. When climate
change threatens their survival, they
face a painful decision: to leave their
ancestral land in search of a new place to
call home.
Website: http://suncomeup.com/film/
Home.html
Year of publication: 2011

comparisons and apply propensity score
matching methods to estimate the
average treatment effects for the treated.
We find significant positive effects of
child migration on their objective wellbeing but no negative effects on their
subjective well-being. We also find little
difference between the left-behind and
non-migrant children across multiple
life domains. The findings highlight the
important role of migration in narrowing
the longstanding rural-urban gap in
child development in China.
Website: http://www.psc.isr.umich.edu/
pubs/pdf/rr13-798.pdf
Year of publication: 2013
Download file:
PSCResearchReport2013.pdf

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, film/video, Global warming and
effects, Migration dynamics, Collective
mobilization

The Causal Effects of
Rural-to-Urban Migration
on Children’s Wellbeing in
China
China’s rural -to - urban migration has
affected 12.6 million schools - age rural
children who have migrated with their
parents and another 22 million who
have been left behind by their migrant
parents. Not enough is known, either
theoretically or empirically, about
the causal impact of migration on
the wellbeing of this large number of
Chinese children affected by migration.
We conceptualize two counterfactual
models to understand the causal
impact of migration on children. We
draw upon data from the 2010 baseline
survey of the China Family Panel
Studies, a nationally representative,
annual longitudinal survey of Chinese
communities, families, and individuals.
We pool the origin-destination
child samples to form appropriate
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Λέξεις κλειδιά:
English, report, Environmental conflicts
and injustice, Migrant vulnerability

The Future We Want
Outcome document of the United
Nations Conference on Sustainable
Development Rio de Janeiro, Brazil,
20–22 June 2012
Website:
https://sustainabledevelopment.
un.org/content/
documents/733FutureWeWant.pdf
Year of publication: 2012
Download file: FutureWeWant2012.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics,
Migrant vulnerability, Global citizenship

The journey home
The climate is changing. A polar bear, a
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panda, an elephant and a chimpanzee
are forced to leave to find a new home…
The journey is long and the desire to
return to their old homes is strong. On
a remote island they meet… a Dodo.
When they can go back? When forests
grow back, the ice will reform and ... A
book to deal in a simple way the theme
of climate change and that of those who
are forced to find a new place to live.
Editor: Paperback
Year of publication: 2012

The annually published Global Trends
report by UNHCR provides information
about migration, including data on
individual countries, graphics, numbers
of people returning to their countries,
and available estimates of stateless
people.
Website: http://www.unhcr.
org/5399a14f9.html
Authors: UNHCR Journal
Year of publication: 2013

SAME World

Λέξεις κλειδιά:
English, book, Global warming and
effects, Climate Change Adaptation
actions, Migrant vulnerability

The myth of invasion
A deconstruction of the common
perception about fast raising of
migration and its connection with
environmental factors.
Website: http://heindehaas.blogspot.
it/2015/05/the-myth-of-invasion.html
Year of publication: 2015
Λέξεις κλειδιά:
English, paper, Migration dynamics,
Global citizenship

The World Bank

Agriculture & Rural Development
Website: http://data.worldbank.
org/topic/agriculture-and-ruraldevelopment
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Migrant vulnerability

UNHCR Global Trends
2013

Λέξεις κλειδιά:
English, report, Migration dynamics

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκπαιδευτικό Πακέτο SAME World

United Nations
Water scarcity
Website: http://www.unhcr.
org/5399a14f9.html
Λέξεις κλειδιά:
English, web site, Global citizenship

Unpacking Green Growth:
Global Flows of Energy,
Materials and People
Outline: - Key migration trends Migration linked to the environment
- Outlook: Migration - a chance for green
growth?
Website: http://global-systems-science.
org/wp-content/uploads/2014/10/
Melde-Susanne-Migration-andEnvironment.pdf
Year of publication: 2014
Download file: Melde2014.pdf
Λέξεις κλειδιά:
English, report, Migration dynamics,
Migrant vulnerability, Global citizenship
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VALUTAZIONE PARTECIPATA DELLA QUALITÀ – Il cittadino-utente nel giudizio
SAME World
sugli investimenti di politica e servizio sociale
Il testo analizza il rilievo assunto dai
vari portatori/attivatori di interesse
(stakeholders), e dai cittadini-utenti,
nella determinazione del processo e del
risultato degli interventi delle politiche e
dei servizi sociali.
Editor: Franco Angeli
Year of publication: 2011
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Λέξεις κλειδιά:
Italian, book, Social inclusion, Global
citizenship
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφική ομάδα,
για πολυμεσικό υλικό & απευθείας πρόσβαση στο περιεχόμενο του έργου
παρακαλούμε επισκεφθείτε:

edu-kit.sameworld.eu

