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Εμείς, οι νέοι της Ευρώπης
θέλουμε οι φωνές μας να ακουστούν. Ο κόσμος που ζούμε και οι μελλοντικές γενιές χρειάζονται επειγόντως να προστατευθούν από τη διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας, την άγνοια,
την ανεύθυνη κατανάλωση και την κλιματική αλλαγή. Αυτές οι απειλές είναι τόσο κρίσιμες
που μόνο εάν είμαστε όλοι ενωμένοι μπορούμε να αντισταθούμε και να αναδείξουμε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί τη συνεργασία όλων.
Συζητήσαμε μαζί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, και συμφωνήσαμε πως μπορούμε όλοι να πάρουμε μέρος σ’ αυτή την απαραίτητη αλλαγή.
Πρέπει να μας πάρετε στα σοβαρά και να ακούσετε τις φωνές μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.1 ΣΤΕΓΑΣΗ
Να εξασφαλιστούν διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να υπάρξουν διαφανείς
και συμπεριληπτικές διαδικασίες.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Να παρέχονται από τον Δήμο κίνητρα για εναλλακτικές αστικές μεθόδους μετακίνησης, όπως
τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.3 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Να γίνει η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη υποχρεωτική και να εξασφαλιστούν ευκαιρίες
για διάλογο μεταξύ των τοπικών αρχών και των νέων ανθρώπων σχετικά με τα αστικά θέματα
των κοινοτήτων.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Να μειωθούν οι επιπτώσεις της παραμέλησης στους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς
χώρους, και να σκεφτείτε αυστηρότερα μέτρα εφαρμογής του νόμου. Να προωθήσετε τον
υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.5 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής στην περιοχή, να διασφαλίσετε ότι οι κάτοικοι έχουν
άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση και τους πόρους που είναι αναγκαίοι. Επιπλέον, να
συνεισφέρετε στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση διεθνών καταστροφών.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.6 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειωθεί η μόλυνση του αέρα. Να
βελτιωθεί η διαχείριση απορριμμάτων.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.7 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ
Να δημιουργήσετε πάρκα και δημόσιους χώρους προσβάσιμους σε όλους και να αναζητήσετε
επιπλέον πηγές χρηματοδότησης για τη βιωσιμότητά τους.

Συμπέρασμα
Ζητούμε επειγόντως από όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις μας. Πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Χρειαζόμαστε
όμως τη συνεργασία όλων για να συμβεί αυτό. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να προωθήσουμε αυτό το μανιφέστο για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και αναζητούμε και άλλους
ενδιαφερόμενους ώστε να ενώσουμε τις φωνές μας σε όλη την Ευρώπη.

Οι προτάσεις μας έχουν εγκριθεί από τους υπογράφοντες εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετέχοντας στη
δημιουργία του Walk the Global Walk μανιφέστου.

