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Διεθνείς πρακτικές για τη νεολαία και πρωτοβουλίες 
για τη νεολαία: Τι διευκολύνει και τι εμποδίζει την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων;



Kofi Annan, Διπλωμάτης της Γκάνας

«Οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της παγκόσμιας αλλαγής και της καινοτομίας.»



Στόχοι του μαθήματος 

• το πώς κινητοποιήθηκε η νεολαία 
για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

• τα διάφορα εμπόδια που μπορεί να 
παρεμποδίζουν τις δράσεις. 

Να γίνει ενημέρωση για 



#NATURENOW

Link	to	video	



#GRETA THUNBERG 

• Σουηδή ακτιβίστρια για το 
περιβάλλον 

• Σχολική Απεργία για το Κλίμα–
Παρασκευές για το μέλλον 

• Social media ακτιβισμός 
• UN Climate Action Summit 
• UN Climate Change Conference 

(COP25)
• Διαμαρτυρίες και ομιλίες στην 

Ευρώπη 



YOUNGO | Η επίσημη ομάδα παιδιών και νέων των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (UNFCCC)
Οι νέοι σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αναστροφής της κλιματικής κρίσης,
ηγούνται και συμμετέχουν σε πλήθος πρωτοβουλιών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
για τη δημιουργία ενός μέλλοντος φιλικού προς το κλίμα για όλους μας. Το YOUNGO αποτελείται από
πολλές οργανώσεις, ομάδες, αντιπροσωπείες και άτομα που καθοδηγούνται από τη νεολαία και εργάζονται
σε τομείς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η ισχυρή δέσμευσή τους να κάνουν τον κόσμο ένα
δίκαιο και φιλικό προς το κλίμα μέρος τους έχει παρακινήσει να συμμετέχουν στις διεθνείς
διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο πλαίσιο της UNFCCC για να διασφαλίσουν ότι πραγματικά κανείς δεν θα
μείνει πίσω.



Connect4climate | Πρωτοβουλίες

• Film4Climate
• Fashion4Climate 
• Music4Climate
• Sport4Climate
• Youth4Climate 



UNICEF | Στοχεύει να: 

• Ενδυναμώσει της φωνής των νέων για την κλιματική αλλαγή 
• Αυξήσει της συμμετοχής των νέων σε πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή

Φωνές των νέων Οι περιπέτειες του 
Brother Earth



Climate generation  | YEA! Campaigns 

YEA! Campaigns είναι ένα εντατικό πρόγραμμα
καθοδήγησης για νέους ηλικίας 13-18 ετών που θέλουν
να κερδίσουν την αλλαγή για την περιβαλλοντική
δικαιοσύνη στην πόλη, την κωμόπολη ή τη σχολική τους
περιφέρεια. Καλούν τους νέους να υποβάλουν αίτηση
για να γίνουν μέντορες στην κλιματική δικαιοσύνη και να
θεραπεύσουν τις οργανωτικές δεξιότητες για να
ηγηθούν της δράσης για το κλίμα. Να χτίσουν τη δύναμη
της κοινότητας με τοπικούς εταίρους για να στοχεύσουν
σε αποτελεσματικές τοπικές λύσεις για το κλίμα και
συστημική αλλαγή. Να μάθουν και εξασκηθούν στην
οργάνωση και την εμπλοκή των πολιτών, ηγούμενοι της
δικής τους εκστρατείας που έχει τις ρίζες της στην
περιβαλλοντική δικαιοσύνη, για να αλλάξουν τη δημόσια
βούληση και τις αποφάσεις των φορέων χάραξης
πολιτικής.

Youth Environmental Activists είναι ένα δίκτυο μαθητών
λυκείου που αναλαμβάνουν δράση για μια δίκαιη
μετάβαση σε ένα ανθεκτικό κλιματικό μέλλον για όλους.



Εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες 
της περιβαλλοντικής και κλιματικής δικαιοσύνης. 

EARTH GUARDIANS 



• Οι νέοι πολλές φορές γίνονται αντιληπτοί ως παθητικά θύματα.
• Έλλειψη κατανόησης της υπερκατανάλωσης, της εκμετάλλευσης των πόρων,

της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της επιδείνωσης των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
• Έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενεργού συμμετοχής.
• Οι θεσμοί δεν είναι τόσο κοντά και προσβάσιμοι για τους νέους από ευάλωτες

ομάδες, οι οποίοι ήδη επωμίζονται το κύριο βάρος της κλιματικής αλλαγής.
• Έλλειψη bottom- up διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αποδυναμωμένες

συμμετοχικές προσεγγίσεις

ΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
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