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ΕμΕίς, οί νΕοί της Ευρώπης
θέλουμε οι φωνές μας να ακουστούν. Ο κόσμος που ζούμε και οι μελλοντικές γενιές χρειάζο-
νται 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 βιώσι-
μες εναλλακτικές λύσεις. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί τη συνεργασία όλων.

Συζητήσαμε μαζί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς και εργαζό-
μενους σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, και συμφωνήσαμε πως μπορούμε όλοι να πά-
ρουμε μέρος σ’ αυτή την απαραίτητη αλλαγή.

Πρέπει να μας πάρετε στα σοβαρά και να ακούσετε τις φωνές μας.

προτΕίνουμΕ ςτίς τοπίΚΕς 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  μΕτΑΚίνηςη
Να παρέχονται από τον Δήμο κίνητρα για εναλλακτικές αστικές μεθόδους μετακίνησης, όπως 
τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.3  Βίώςίμη ΑςτίΚοποίηςη
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  ποΛίτίςτίΚη ΚΑί πΕρίΒΑΛΛοντίΚη ΚΛηρονομίΑ
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  ΑρνητίΚη πΕρίΒΑΛΛοντίΚη Επίπτώςη τών ποΛΕών
Να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειωθεί η μόλυνση του αέρα. Να 
βελτιωθεί η διαχείριση απορριμμάτων. 

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 11.7  προςΒΑςη ςΕ πρΑςίνο
Να δημιουργήσετε πάρκα και δημόσιους χώρους προσβάσιμους σε όλους και να αναζητήσετε 
επιπλέον πηγές χρηματοδότησης για τη βιωσιμότητά τους.



ςυμπΕρΑςμΑ
Ζητούμε επειγόντως από όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστά-
σεις μας. Πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Χρειαζόμαστε 
όμως τη συνεργασία όλων για να συμβεί αυτό. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να προωθή-
σουμε 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 αυτοδιοίκη-
σης, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετέχοντας στη 
δημιουργία του Walk the Global Walk μανιφέστου.




