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«The Grassroots View» (Με τη ματιά της βάσης) – 3ος κύκλος, 16ο επεισόδιο:
Πράσινο, πόσο μου αρέσει το πράσινο!
Μια δίκαιη και πράσινη μετάβαση είναι εφικτή μόνο με τη συμβολή της κοινωνίας των
πολιτών. Πολίτες και οργανώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ εκφράζουν την προσήλωσή τους
στην επινόηση καινοτόμων και ανθρωποκεντρικών μεθόδων καταπολέμησης της κλιματικής
αλλαγής. Το 2021, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών
σε πέντε οργανώσεις με σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της
κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το επεισόδιο του «The Grassroots View» κλήθηκαν να μας
αφηγηθούν τις ιστορίες τους.
Ο Cillian Lohan, Αντιπρόεδρος επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, εξηγεί γιατί είναι ζωτικής
σημασίας να μην παραβλεφθεί η δράση για το κλίμα που αναλαμβάνεται επιτόπου από
αμέτρητα άτομα και αναρίθμητες κοινότητες. Ο Guy de Koninck, εκπρόσωπος της βελγικής οργάνωσης «Grootouders voor het
klimaat» που κέρδισε το πρώτο βραβείο, μας μιλά εκτενέστερα για το σχέδιό τους «Η αποταμίευσή μας για το μέλλον τους» και για
τις προσπάθειές τους να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η Monica Guiteras, εκπρόσωπος της ισπανικής
οργάνωσης «Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα της Καταλονίας» η οποία έλαβε το δεύτερο βραβείο, μας περιγράφει τον αγώνα της
οργάνωσής της για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας βοηθώντας τους ενεργειακά φτωχούς να βρουν και να εκφράσουν
τη φωνή τους. Ο Costin Dragne, εκπρόσωπος της ρουμανικής ΜΚΟ «Εργαστήριο Χωρίς Σύνορα» μάς παρουσιάζει το έργο της
«educlick», το οποίο προωθεί την κυκλική οικονομία και καταπολεμά την κοινωνική αδικία. Η Zala Velkavrh, εκπρόσωπος του
σλοβενικού πολεοδομικού γραφείου «Prostorož» που αγωνίζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστικής υπερθέρμανσης
στη Λιουμπλιάνα, μας εξηγεί τα πάντα για το δημιουργικό έργο που τιμήθηκε με το τέταρτο βραβείο. Τέλος, ακούμε τον Madis
Vasser, εκπρόσωπο του εσθονικού δικτύου οικολογικών ΜΚΟ, ο οποίος μας μιλά για την προσπάθεια του δικτύου να φέρει στο
τραπέζι των συζητήσεων διάφορες ομάδες συμφερόντων με θέμα τη μετάβαση της χώρας από το σχιστολιθικό πετρέλαιο προς πιο
πράσινες μορφές ενέργειας, χωρίς να αφήσει κανέναν στο περιθώριο. (tk/ll)
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Κύριο άρθρο
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!
Αγαπητοί αναγνώστες,
Το πιο πρόσφατο Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ ήταν αφιερωμένο σε
ένα θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφιλές – στη δράση για το κλίμα.
Θα πίστευε κανείς ότι η πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης θα ήταν πλέον
αδιαμφισβήτητη και θα είχε καταστεί ένα τόσο ευρέως αποδεκτό γεγονός που
σύσσωμος ο κόσμος θα ήταν ήδη ενωμένος στην προσπάθεια αποτροπής της δικής του
καταστροφής. Ωστόσο, παρόλο που έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες προς αυτήν
την κατεύθυνση, εξακολουθούμε να μην κάνουμε ακόμη αρκετά.
Γι’ αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουμε ακατάπαυστα ότι η κλιματική
αλλαγή ενδέχεται να φτάσει σύντομα σε μη αναστρέψιμο σημείο και μπορεί κάλλιστα να απειλήσει την ύπαρξη του κόσμου, με
τη μορφή με την οποία τον γνωρίζουμε.
Δεν μπορώ επομένως να τονίσω ποτέ αρκετά πόσο σημαντικό είναι να συσπειρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να
αναλάβουμε δράση για την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για ευθύνη από την οποία κανείς μας δεν απαλλάσσεται.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει

κλιματική ουδετερότητα έως το 2050— εξαρτάται από τη δράση και τη δέσμευση όλων των παραγόντων. Οι οργανώσεις
βάσης και τα μεμονωμένα άτομα επιτελούν καίριο ρόλο συμβάλλοντας στην αλλαγή των προτύπων και των μορφών
συμπεριφοράς, καθιστώντας τις τοπικές οικονομίες πιο οικολογικές ή προωθώντας τη μετάβαση σε τοπικό ή περιφερειακό
επίπεδο.
Αφιερώνοντας το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών του 2021 στη δράση για το κλίμα, η ΕΟΚΕ θέλησε να τιμήσει και να
αναδείξει τις μη κρατικές προσπάθειες που έχουν μέχρι στιγμής καταβληθεί για το κλίμα.
Αναζητήσαμε τους νικητές μεταξύ των έργων που προωθούν μια δίκαιη και οικολογική μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών. Στόχος μας ήταν η ενθάρρυνση έργων υπό εξέλιξη και η άντληση έμπνευσης για νέα έργα, και
πιστεύω ότι τον πετύχαμε!
Μας υποβλήθηκε πλούτος ιδεών που μας κάνουν να ελπίζουμε ότι ίσως και να την κερδίσουμε τελικά αυτή τη μάχη. Δεχθήκαμε
έργα από κάθε γωνιά της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με υποδειγματικούς και δημιουργικούς
τρόπους. Δεν ήταν εύκολο να επιλέξουμε τους νικητές και πιστεύουμε ότι ο καθένας από τους υποψηφίους μας αξίζει να τύχει
αναγνώρισης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλα αυτά στο φυλλάδιό μας που είναι αφιερωμένο
στο φετινό βραβείο.
Επιλέξαμε να βραβεύσουμε πέντε έργα που είναι όλα τους εντυπωσιακά, το καθένα με τον δικό του τρόπο, και αναλαμβάνουν
δράση για τη διευθέτηση ορισμένων από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όταν αναφερόμαστε στη μετάβαση σε
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία.
Χάρη στο αξιοσημείωτο έργο τους, οι πέντε νικητές μας ενθαρρύνουν τις βιώσιμες επενδύσεις και προβάλλουν τον πολύτιμο
ρόλο των παλαιότερων γενεών· αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια παρέχοντας δυνατότητα έκφρασης στους ενεργειακά
φτωχούς· καθιστούν την κυκλική οικονομία επιτόπια πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα προωθούν ενεργά την κοινωνική
δικαιοσύνη· καταπολεμούν την αστική υπερθέρμανση εγκαινιάζοντας εφευρετικές και διαδραστικές εφαρμογές ή
συγκεντρώνουν στο τραπέζι των συζητήσεων όλους τους παράγοντες της ενεργειακής μετάβασης, υποχρεώνοντάς τους να
κάνουν ουσιαστικές συζητήσεις και να βρουν εφικτή λύση.
Κατά την τελετή απονομής των βραβείων που διεξήχθη στις 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, αισθάνθηκα συνεπώς εξαιρετικά
προνομιούχος που είχα την τιμή να απονείμω τα βραβεία στους πέντε νικητές μας. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να
ενημερωθείτε διεξοδικότερα σχετικά με τα φανταστικά έργα τους και να τους γνωρίσετε καλύτερα μέσω των συνεντεύξεων
που πραγματοποιήσαμε μαζί τους. Θα δρομολογήσουμε επίσης ένα podcast στο οποίο ο καθένας από τους νικητές θα μας
εκθέσει τα μελλοντικά του σχέδια και τον τρόπο με τον οποίο το βραβείο της ΕΟΚΕ του δίνει ώθηση για να συνεχίσει το έργο
του.
Σε αυτό το τεύχος μπορείτε επίσης να πληροφορηθείτε για έναν από τους νικητές του Βραβείου αλληλεγγύης πολιτών 2020
στον οποίο απονεμήθηκε μόλις ένα σημαντικό βραβείο για το κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα ο τρόπος
με τον οποίο το βραβείο της ΕΟΚΕ άλλαξε την κατάστασή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τα σημερινά
τους έργα και να εγκαινιάσουν άλλα καινούρια, τα οποία έχουν αρχίσει να τους εξασφαλίζουν επαίνους και αναγνώριση. Αυτό
είναι κάτι που μας κάνει όχι μόνο υπερήφανους αλλά και ακόμη πιο αποφασισμένους να συνεχίσουμε να απονέμουμε το βραβείο
μας και να στρέφουμε το φως των προβολέων στο εξαιρετικό έργο που επιτελούν κατά τόπους οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών και τα μεμονωμένα άτομα επί παντός του επιστητού και απανταχού της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Καλή ανάγνωση και ας μην ξεχνούμε ότι πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε και να κάνουμε το χρέος μας σε αυτόν τον αγώνα
κατά της κλιματικής αλλαγής, ασχέτως του πόσο μικρές ή μεγάλες μπορεί να είναι οι προσπάθειές μας ή ακόμη και οι θυσίες
μας. Είμαστε όλοι μας μέρος της λύσης, οπότε ας πάψουμε πια να είμαστε μέρος του προβλήματος!
Cillian Lohan
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία
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Νέες εκδόσεις
Παρακολουθήστε τα έργα του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών για το 2021

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο παρουσίασης των βραβευμένων έργων εδώ.

Προς μια δίκαιη μετάβαση – Δεν υπάρχει «δεν μπορώ», υπάρχει «δεν θέλω»
Η ΕΟΚΕ δημοσίευσε φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται οι πέντε νικητές του
Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών 2021. Όσο θέλουν να μάθουν περισσότερα
θα βρουν επίσης ενδιαφέρουσες πληροφορίες για πολλά άλλα εξαιρετικά κλιματικά
έργα που δήλωσαν υποψηφιότητα, καθώς και πλούσιο ενημερωτικό υλικό σχετικά
με το έργο της ΕΟΚΕ για το κλίμα και με το ίδιο το βραβείο.
Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο στη διεύθυνση:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-21-440-en-n.pdf

Νέα της ΕΟΚΕ
Το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ για το 2021 με θέμα τη δράση
για το κλίμα απονέμεται στη βελγική ένωση «Grootouders voor het Klimaat»
Στις 9 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
απένειμε βραβεία σε πέντε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ενώσεις των οποίων
τα δημιουργικά και υποδειγματικά έργα για το κλίμα προωθούν μια δίκαιη και
οικολογική μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
Το χρηματικό έπαθλο των 50 000 ευρώ μοιράστηκε μεταξύ των πέντε βραβευμένων έργων.
Η βελγική ένωση «Grootouders voor het Klimaat» έλαβε το πρώτο βραβείο ύψους 14 000
ευρώ. Σε κάθε μία από τις άλλες τέσσερις οργανώσεις διατέθηκαν 9 000 ευρώ.
Η σειρά κατάταξης των τεσσάρων επιλαχουσών οργανώσεων είναι η ακόλουθη: η ισπανική
οργάνωση «Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα» της Καταλονίας, η ρουμανική οργάνωση «Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα», το σλοβενικό
πολεοδομικό γραφείο «Prostorož» και το δίκτυο των εσθονικών ΜΚΟ «Εσθονικό Οικολογικό Κίνημα/Εσθονικό Ταμείο για τη Φύση» και
το «Εσθονικό Κέντρο Περιβαλλοντικού Δικαίου».
Κατά την τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και στις Βρυξέλλες, η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa
Schweng συνεχάρη τους πέντε νικητές και όλους τους συμμετέχοντες υποψηφίους: « Τα έργα που μας υποβλήθηκαν αναδεικνύουν
την αξία και τη δημιουργικότητα σε πληθώρα τομέων σχετικών με το κλίμα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έργα όπως αυτά θα
συμβάλουν στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και δίκαιης μετάβασης. Ως ένθερμη υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, η ΕΟΚΕ είναι βαθιά πεπεισμένη ότι υπάρχει ανάγκη να τεθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στον πυρήνα της πράσινης
μετάβασης και να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο».
Ο αρμόδιος για την επικοινωνία αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ Cillian Lohan, δήλωσε: «Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή όλων των συνιστωσών της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε επίσης να μεταπηδήσουμε από τη
διαβούλευση και τη συμμετοχή εκ των άνω προς τα κάτω σε ένα μοντέλο συνδυασμένου σχεδιασμού, συνδημιουργίας και
χειραφέτησης. Θετικά αφηγήματα, όπως τα έργα των νικητών του βραβείου μας, αναδεικνύουν αυτόν τον συνδυασμένο σχεδιασμό
και τη συνδημιουργία, με την παράλληλη συμμετοχή ατόμων και οργανώσεων. Αυτός ο πλούτος ιδεών μάς δίνει την πεποίθηση ότι η
μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής κάθε άλλο παρά έχει χαθεί».
ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Νικήτρια του φετινού βραβείου είναι μια ένωση γιαγιάδων και παππούδων από τη βελγική περιφέρεια της Φλάνδρας. Τα μέλη της
ένωσης Grootouders voor het Klimaat (Γιαγιάδες και παππούδες για το κλίμα) δηλώνουν ότι προσπαθούν να αφήσουν στα
εγγόνια τους έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο. Μέσω της εκστρατείας της με σύνθημα «Η αποταμίευσή μας για το μέλλον
τους», η ένωση προτρέπει περίπου 2,4 εκατομμύρια γιαγιάδες και παππούδες στο Βέλγιο να ανακατευθύνουν τις αποταμιευμένες
οικονομίες τους, οι οποίες υπολογίζονται σε 910 δισ. ευρώ σε στοιχεία ενεργητικού, σε πιο βιώσιμα έργα.
Η εκστρατεία απευθύνεται επίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την κυβέρνηση, προκειμένου να ενθαρρύνει τη βιώσιμη
συμπεριφορά των επενδυτών και των ιδρυμάτων και να τους ζητήσει να στραφούν προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Προωθεί επίσης
τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό μεταξύ των σπουδαστών. Η ένωση επιθυμεί να προβάλει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν οι ηλικιωμένοι στη δράση για το κλίμα.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο εκπρόσωπος της ένωσης «Grootouders voor het Klimaat» Guy De Koninck δήλωσε: «Είναι τιμή για
εμάς η παραλαβή αυτού του βραβείου, από κοινού με άλλα τέσσερα εκπληκτικά έργα. Ανησυχούμε για τον πλανήτη μας. Ακούσαμε
την κραυγή της νεολαίας και συμμετείχαμε στις πορείες της για το μέλλον. Εάν τα χρήματα κάνουν τον κόσμο να κινείται, ο κόσμος
πλέον κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να αναστρέψουμε αυτήν την πορεία και αυτός είναι ο στόχος της εκστρατείας μας.
Τα χρήματα που διαθέτουμε μπορούν να κάνουν την αλλαγή και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε στις κυβερνήσεις, στις
τράπεζες και στους άλλους παππούδες. Η απονομή του βραβείου αποτελεί σημαντική ηθική και οικονομική στήριξη της εκστρατείας
μας».
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην ισπανική οργάνωση Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Μηχανικοί Χωρίς
Σύνορα της Καταλονίας). Σε μια περίοδο κατά την οποία το 11 % των ισπανικών νοικοκυριών παλεύει με την ενεργειακή φτώχεια,
αυτή η καταλανική οργάνωση αγωνίζεται για κλιματική δικαιοσύνη βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξασφαλίζει τη
συμμετοχή των ατόμων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια στις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την κλιματική έκτακτη
ανάγκη και έχει ως στόχο να δώσει στα μειονεκτούντα άτομα τη δυνατότητα άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματός τους να έχουν
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Η ρουμανική οργάνωση Ateliere Fara Frontiere (Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα) επέστρεψε στη Ρουμανία με το τρίτο βραβείο. Το
έργο «educlick» της καταπολεμά την κοινωνική αδικία και ευαισθητοποιεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας. Η
οργάνωση απασχολεί περιθωριοποιημένα άτομα για την ανακαίνιση απορριφθέντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στη
συνέχεια, δωρίζει τον εξοπλισμό σε σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές και σε οργανώσεις που ασχολούνται με
ευάλωτα παιδιά.
Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε το σλοβενικό πολεοδομικό γραφείο«Prostorož», το οποίο κινητοποίησε τους κατοίκους της
σλοβενικής πρωτεύουσας Λιουμπλιάνα να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
πόλη τους — μία από τις ταχύτερα θερμαινόμενες πόλεις στον κόσμο. Το έργο τους «Hot Spots» κάλεσε τους πολίτες να υποδείξουν
σε έναν ψηφιακό χάρτη τις πιο θερμές τοποθεσίες της πόλης και συγκέντρωσε τεράστιο όγκο πληροφοριών σχετικά με το τι
χρειάζεται να γίνει για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
Το πέμπτο βραβείο απονεμήθηκε στο δίκτυο των εσθονικών ΜΚΟ Εσθονικό Οικολογικό Κίνημα/Εσθονικό Ταμείο για τη Φύση
και τοΕσθονικό Κέντρο Περιβαλλοντικού Δικαίου , που αγωνίζονται για την αλλαγή των αντιλήψεων σχετικά με τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας σε μια χώρα που εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα αποτυπώματα άνθρακα στην ΕΕ. Δημιούργησαν μια πλατφόρμα
διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση στη βορειοανατολική Εσθονία, όπου η απαιτούμενη
σταδιακή κατάργηση της παραγωγής πετρελαιούχου σχιστόλιθου δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021
. Η «Δράση για το κλίμα», που ήταν το θέμα του φετινού βραβείου, προσέλκυσε δεκάδες υποψηφίων από 24 χώρες. Υποβλήθηκε ευρύ
φάσμα έργων, τα οποία αναδεικνύουν τις καινοτόμες προσεγγίσεις που υιοθετούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα
μεμονωμένα άτομα για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.
Το βραβείο πρόβαλε τον καθοριστικό ρόλο που επιτελείται σε επίπεδο βάσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το
2050, όπως υποσχέθηκε η ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι το βραβείο της θα ενθαρρύνει
την κοινωνία των πολιτών να καταστήσει πιο οικολογικές τις τοπικές οικονομίες και να συνεχίσει να αλλάζει τα πρότυπα, τις
συμπεριφορές και τα συστήματα που μας οδήγησαν στο χείλος της κλιματικής κρίσης.
Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών απονέμεται στις «κορυφαίες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών». Κάθε χρόνο, το
βραβείο καλύπτει μια διαφορετική πτυχή του έργου της ΕΟΚΕ. Το θέμα του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών του 2019 ήταν
αφιερωμένο στην ισότητα των φύλων και στη χειραφέτηση των γυναικών. Το 2020, η ΕΟΚΕ δρομολόγησε ένα έκτακτο Βραβείο
αλληλεγγύης πολιτών, ειδικά αφιερωμένο στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο της κοινωνίας πολιτών για το 2021 είναι διαθέσιμες εδώ. (ll)

Το γνωρίζατε;
Ο νικητής του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών 2021, «Παππούδες και γιαγιάδες για
το κλίμα», έχει πολλούς πρεσβευτές που υποστηρίζουν το έργο του. Πολλοί από αυτούς
είναι γνωστοί, αλλά η πιο διάσημη πρέσβειρά του είναι η Jane Goodall, η θρυλική
ερευνήτρια για τους χιμπατζήδες και η κορυφαία ειδικός στον κόσμο για το είδος. Η κ.
Goodall επιλέχθηκε ως η 100ή πρέσβειρα των παππούδων και γιαγιάδων τον Οκτώβριο του
2020.

μέχρι στιγμής!

• Με κάθε υπολογιστή που επιδιορθώνεται αντί να καταλήγει στα απόβλητα
εξοικονομούνται 144 κιλά CO2. Από το 2008 έως το 2021, ο Ρουμάνος νικητής μας, η
οργάνωση «Εργαστήριο χωρίς Σύνορα», επιδιόρθωσε και δώρισε σχεδόν 25 000
υπολογιστές - προσπαθήστε λοιπόν να υπολογίσετε πόσα κιλά CO2 έχουν εξοικονομηθεί

• Το έργο «Hot Spots» (θερμά σημεία) του Σλοβένου νικητή μας εξετάζει τις αστικές θερμικές νησίδες στη Λιουμπλιάνα, η οποία,
όπως έδειξαν πρόσφατες προβλέψεις, πρόκειται να γίνει η ταχύτερα θερμαινόμενη πόλη στον κόσμο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι
καιρικές συνθήκες στη Λιουμπλιάνα το 2050 θα μοιάζουν με εκείνες της Virginia Beach, στις ΗΠΑ. Την ίδια τύχη θα έχει ολόκληρη η
κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπου αναμένεται να σημειωθεί η πιο θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, με το κλίμα στην
περιοχή να μοιάζει με αυτό των πόλεων του Τέξας στις ΗΠΑ.
• Η ισπανική ένωση «Μηχανικοί χωρίς σύνορα - Καταλονία» καταπολεμά την ενεργειακή φτώχεια δίνοντας φωνή στα άτομα που
δεν αντιμετωπίζουν φτώχεια καυσίμων και τα οποία αποτελούν το 11% όλων των ισπανικών νοικοκυριών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
περισσότεροι Ισπανοί πεθαίνουν πρόωρα από ενεργειακή φτώχεια παρά από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Το 2019, ο αριθμός των
Ευρωπαίων που πέθαναν λόγω ψυχρού σπιτιού ήταν 100 000, ενώ πάνω από 50 εκατομμύρια ζούσαν σε σπίτια με οροφή που έσταζε,
με υγρασία στους τοίχους ή στα πατώματα. Την ίδια χρονιά, σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ καθυστέρησαν ή δεν
μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
• Ο νικητής μας, το δίκτυο των εσθονικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ, προωθεί τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
οργανώνοντας ουσιαστικούς διαλόγους μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Πρωταθλήτρια της ΕΕ στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η Σουηδία, αν και τόσο η Νορβηγία όσο και η Ισλανδία έχουν μέχρι στιγμής
μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον εφοδιασμό πρωτογενούς ενέργειας. Η Μάλτα έχει το χαμηλότερο ποσοστό
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Νέα προηγούμενων νικητών
Προσπάθεια ελάττωσης των απορριμάτων: «Τίποτα καινούργιο το 2022»
Σε έναν από τους νικητές του περυσινού Βραβείου αλληλεγγύης της ΕΟΚΕ, στην
Cherwell Collective από το Ηνωμένο Βασίλειο, απονεμήθηκε πρόσφατα το υψηλού
κύρους βρετανικό βραβείο για το κλίμα ως αναγνώριση του νέου έργου της με
θέμα την κυκλική οικονομία. Σε αυτήν τη μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την
Οξφόρδη απονεμήθηκε το 2020 το βραβείο μας για τα τρόφιμα που προσφέρει
στους απόρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ενώ παράλληλα τους
μαθαίνει πώς να καλλιεργούν τα δικά τους τρόφιμα και να αξιοποιούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα πλεονάσματα τροφίμων.
Έκτοτε έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα του βραβείου της ΕΟΚΕ για να συντρέξει ακόμη
περισσότερο τους αναξιοπαθούντες, αλλά και για να συνεχίσει να επιδιώκει την ακόμη
μεγαλύτερη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της κοινότητάς της. Η Cherwell Collective
έχει εξελιχθεί στον κύριο συμμέτοχο του νέου έργου διαχείρισης απορριμμάτων (Waste
Innovation Station Headquarters / WISH) της Κομητείας του Όξφορντσαϊρ στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Το έργο αυτό αποτελεί μια θεώρηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας βάσει της οποίας δεν αγοράζεται τίποτα καινούργιο, εάν
προηγουμένως δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες διατήρησης των ήδη χρησιμοποιημένων αντικειμένων. Έχει ήδη ξεκινήσει,
με μια εκστρατεία με τίτλο «Nothing new in 22» (Τίποτα καινούργιο το 2022), με την οποία ζητείται από τα μεμονωμένα άτομα να
αναλάβουν τη δέσμευση, σε έναν μόνο τομέα της οικονομίας, ότι δεν θα αγοράσουν τίποτα καινούργιο μέσα στο 2022. Το έργο έχει
ήδη τύχει ιδιαίτερα ενθουσιώδους υποδοχής και ευρείας αναγνώρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 25 Ιανουαρίου η Cherwell
Collective έλαβε χρήματα από το Ταμείο Κοινοτικής Δράσης για το Κλίμα του Εθνικού Οργανισμού Τυχερών Παιγνίων για τη
χρηματοδότηση του έργου «WISH».
Η ιδρύτρια της Cherwell Collective Δρ. Emily Connally εξήγησε στην ΕΟΚΕ πόσο σημαντική βοήθεια ήταν γι’ αυτή τη μη
κερδοσκοπική εταιρεία το χρηματικό έπαθλο της ΕΟΚΕ.

«Το έπαθλο της ΕΟΚΕ μάς ενέπνευσε εν μέρει για το επόμενο εγχείρημά μας και αποτελεί ισόποση χρηματοδότηση του έργου μας.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι η επιτυχία μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις πόρτες που μας άνοιξε το βραβείο της ΕΟΚΕ. Σε μια νέα
εταιρεία σαν και τη δική μας, προσέδωσε καταξίωση και αναγνώριση για το ρηξικέλευθο έργο μας. Μας προσέφερε χρηματικά μέσα
χωρίς όρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρωτήσουμε την κοινότητά μας τι επιθυμούσε. Εξοικονομήσαμε αυτά τα χρήματα και τα
χρησιμοποιήσαμε για να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες των μελών μας», σημείωσε η Δρ. Connally.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι χρήστες ανέφεραν ότι δεν υπήρχε συναίνεση ως προς την ανάγκη προμήθειας
συγκεκριμένων ειδών διατροφής, αλλά μάλλον μια κοινή επιθυμία να διατηρούν «οτιδήποτε επρόκειτο διαφορετικά να πεταχτεί».
Αφουγκραζόμενοι τις επιθυμίες τους, η Cherwell Collective και οι συνεργάτες της εκπόνησαν το έργο «WISH», το οποίο αφορά
συνολικά περισσότερα από 50.000 άτομα και είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τη συγκεκριμένη κοινότητα να μειώσει το
αποτύπωμα άνθρακά της μέσω της ενημέρωσης και της επίδειξης τρόπων ελάττωσης των απορριμμάτων.
Μάλιστα, το έργο «WISH» συμπεριλαμβάνει ένα διαδραστικό μουσείο επιστημών, όπου κάθε έκθεμα προέρχεται από απορρίμματα, οι
επισκέπτες ενημερώνονται για το αποτύπωμα άνθρακα του συγκεκριμένου απορρίμματος, γίνεται επίδειξη και παρέχονται σύνεργα
με τα οποία ο καθένας μπορεί να μειώνει από μόνος του τα απορρίμματά του, να επισκευάζει διάφορα αντικείμενα και να ελαττώνει
την κατανάλωση και τη ζήτηση για νέες γραμμές παραγωγής.

«Αυτό που ζητούμε από τον κόσμο είναι να αναλάβει να υποστηρίξει την κυκλική οικονομία‧ του ζητούμε να επισκευάζει τα
αντικείμενά του ή να μετατρέπει τη χρήση τους, να τα δίνει και σε άλλους και, κυρίως, να αντιστέκεται στον πειρασμό να αγοράζει
νέα αντικείμενα όταν είναι διαθέσιμα τόσα άλλα ήδη χρησιμοποιημένα», είπε η Δρ. Connally.
Συγχαρητήρια στην Emily και στην Cherwell Collective! Ως ΕΟΚΕ είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για εσάς και βεβαίως μας τιμά και
μας γεμίζει ικανοποίηση το γεγονός ότι μπορέσαμε να συμβάλουμε στο φανταστικό σας εγχείρημα!

Με τα λόγια των νικητών

Αειφόρος παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές
Τα μέλη της ένωσης «Grootouders voor het Klimaat» (Γιαγιάδες και Παππούδες για
το κλίμα) πιστεύουν ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών έχουν καθοριστικό
ρόλο να διαδραματίσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ―το
βραβευθέν έργο τους «Η αποταμίευσή μας για το μέλλον τους» ενθαρρύνει τους
ηλικιωμένους να επενδύσουν με σύνεση οικονομίες τους για το καλό του πλανήτη
μας και να αφήσουν παρακαταθήκη στα εγγόνια τους έναν καλύτερο και πιο
βιώσιμο κόσμο. Η ένωση «Grootouders voor het Klimaat» ασχολείται επί του
παρόντος με άλλα συναρπαστικά έργα που προωθούν όλα την αλληλεγγύη μεταξύ
των γενεών και τις βιώσιμες επενδύσεις.
ΕΟΚΕ info: Τι σας ώθησε να δρομολογήσετε το έργο ή την πρωτοβουλία σας;
Guy De Koninck: Η συνειδητοποίηση, στην ηλικία των 55 ετών και άνω, της ευθύνης μας για το κλίμα και της δύναμης που μας
δίνει η συλλογική χρηματοπιστωτική μας ικανότητα προκειμένου να συνεισφέρουμε στη μετάβαση σε μια φιλική προς το κλίμα
οικονομία. Είναι δύσκολο να μάθουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιείται αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή οι αποταμιευμένες οικονομίες μας, και
είναι επίσης δύσκολο για εμάς τους πελάτες να επηρεάσουμε τον τρόπο χρήσης του. Ταυτόχρονα, η κοινωνία χρειάζεται κεφάλαια
για να διαρθρωθεί γύρω από πιο βιώσιμες αρχές. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί θα μπορούσαν να συντονιστούν καλύτερα μεταξύ τους.
Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας
δώσετε ένα παράδειγμα;)
Η εκστρατεία που δρομολογήσαμε υποστηρίχθηκε ικανοποιητικά από τον Τύπο και από ενώσεις ηλικιωμένων πολιτών, όπως η
«NEOS», η οποία συνδιοργάνωσε ένα εργαστήριο μαζί μας και συμπεριέλαβε σχετική δημοσίευση στο περιοδικό των μελών της. Οι
απόψεις μας και οι εύστοχες συζητήσεις μας με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου και υπουργούς εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα.
Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα
στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;
Επί του παρόντος, ετοιμάζουμε έναν οδηγό για τις βιώσιμες επενδύσεις, ένα διαγενεακό εργαστήριο για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και δράσεις συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ. Σκοπεύουμε να διανθίσουμε ακόμη περισσότερο την εκστρατεία μας με
παρουσιάσεις και εργαστήρια για ενώσεις ηλικιωμένων και σχολεία που θα ενισχύσουμε και θα προωθήσουμε ευρύτερα. Εξετάζουμε
επίσης εναλλακτικές μορφές διάδοσης των απόψεών μας, όπως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και μια εκδοχή της εκστρατείας μας στη
γαλλική γλώσσα.
Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;
Συγκροτήστε μια ικανή και ενθουσιώδη ομάδα επικοινωνιακής εκστρατείας και τεκμηριώστε το μήνυμά σας με επαρκή έρευνα.
Βεβαιωθείτε ότι η εμπειρογνωσία της ομάδας σας αναγνωρίζεται, αλλά προσπαθήστε να επικοινωνείτε μέσω όλων των σύγχρονων
διαύλων για να προσεγγίσετε τους απλούς πολίτες.
Πόσο αισιόδοξος είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;
Πρόκειται για ιστορικά σημαντική συμβολή στην οικολογική μετάβαση. Η απτή υλοποίηση των στόχων συνιστά τη μεγαλύτερη
πρόκληση. Ως παππούδες και γιαγιάδες, θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στη δράση για το κλίμα.

Καύσωνας στην πόλη
Περίεργο να μάθει πώς ένοιωθαν οι κάτοικοι της Λιουμπλιάνας για την
υπερθέρμανση της πόλης του και δυσαρεστημένο από την απροθυμία των
δημοτικών αρχών να λάβουν μέτρα, το πολεοδομικό γραφείο Prostorož εγκαινίασε
το έργο Hot Spots (Θερμά σημεία), προσκαλώντας τους πολίτες να σημειώσουν σε
ψηφιακό χάρτη τα θερμότερα σημεία της πόλης. Το έργο έτυχε απρόσμενα
μεγάλης ανταπόκρισης από τους κατοίκους και τα ΜΜΕ, με συγκεκριμένες
προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστικής υπερθέρμανσης. Η Zala Velkovrh,
εκπρόσωπος του γραφείου, μοιράζεται μαζί μας το μυστικό της επιτυχίας του
έργου, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια του Prostorož.
EESC info: Τι σας ώθησε να αναλάβετε το έργο ή την πρωτοβουλία σας;
Zala Velkovrh: Κατά 50% η δυσαρέσκεια και κατά 50% η περιέργεια. Παρότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των
αστικών θερμικών νησίδων ήταν γνωστές στη δημοτική αρχή, ελάχιστα μέτρα ελήφθησαν. Από την άλλη πλευρά, ήμασταν περίεργοι
να μάθουμε αν και πώς οι πολίτες της Λιουμπλιάνας βίωναν τις υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη το καλοκαίρι.
Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας
δώσετε ένα παράδειγμα;)
Φτιάξαμε μια πολύ απλή διαδικτυακή εφαρμογή και περιμέναμε περιορισμένη ανταπόκριση. Προς μεγάλη μας έκπληξη, οι κάτοικοι
της Λιουμπλιάνας και τα ΜΜΕ έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην πρωτοβουλία. Οι πολίτες προσέθεσαν 700 hot spots (θερμά
σημεία) σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες!
Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα
στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;
Θα επενδύσουμε τα χρήματα στην πόλη της Λιουμπλιάνας. Μία από τις περιοχές όπου οι αστικές θερμικές νησίδες είναι ιδιαίτερα
προβληματικές είναι η πανεπιστημιακή κλινική, το μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο στη χώρα. Λόγω COVID-19, ο δημόσιος χώρος γύρω
από τις κλινικές έχει επωμισθεί ένα νέο ρόλο – είναι πλέον χώρος αναμονής, χώρος όπου οι εργαζόμενοι περνούν το διάλειμμά τους
και, όταν τα κρούσματα ήταν χαμηλότερα από ό,τι σήμερα, χώρος όπου οι ασθενείς συναντούσαν τους συγγενείς τους. Θέλουμε να
συνεργαστούμε με τον δήμο Λιουμπλιάνας, τους εκπροσώπους της κλινικής, τους ασθενείς και τους εργαζομένους στον τομέα της

υγείας προκειμένου να βελτιώσουμε τουλάχιστον ορισμένους μικροχώρους, προς το καλύτερο και το δροσερότερο.
Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με δραστηριότητες και προγράμματα
αυτού του είδους;
Αντί να μιλήσουμε για το μέλλον, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πώς οι πολίτες βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
σήμερα. Χρησιμοποιήσαμε απλή γλώσσα και επικεντρωθήκαμε στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πεζοί, οι ποδηλάτες
και οι λοιποί χρήστες του δημόσιου χώρου, και η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον αόριστη
απειλή.
Πόσο αισιόδοξη είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;
Πολύ απαισιόδοξη, λόγω των εξελίξεων της νέας χρονιάς όσον αφορά την πράσινη ενέργεια, καθώς και του ότι καμία χώρα της ΕΕ
δεν πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει η Συμφωνία του Παρισιού.

Είσοδος στο παιχνίδι
Έχοντας κουραστεί να ακούν τις ίδιες δικαιολογίες, τρεις εσθονικές ΜΚΟ —το
Εσθονικό Οικολογικό Κίνημα, το Εσθονικό Ταμείο για τη Φύση και το Εσθονικό
Κέντρο Περιβαλλοντικού Δικαίου― αποφάσισαν να κάνουν την είσοδό τους στο
παιχνίδι και να φέρουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στο τραπέζι μιας συζήτησης
σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση, σε μια χώρα που εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα
αποτυπώματα άνθρακα στην ΕΕ στον κόσμο. Το επικοινωνιακό τους σχέδιο
επικεντρώθηκε στη βορειοανατολική Εσθονία όπου ο πετρελαιούχος σχιστόλιθος
παραμένει ο βασιλιάς των καυσίμων και οι περισσότερες θέσεις εργασίας
εξαρτώνται από την εξόρυξή του, η οποία θα πρέπει σταδιακά να καταργηθεί. Δεν
επρόκειτο για εύκολη συζήτηση, αλλά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.
ΕΟΚΕ info: Τι σας ώθησε να δρομολογήσετε το έργο ή την πρωτοβουλία σας;
Madis Vasser: Τα εσθονικά περιβαλλοντικά κινήματα ζητούν τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων εδώ και δεκαετίες,
αλλά τα αιτήματά τους προσέκρουαν πάντα στις ίδιες δικαιολογίες —«Τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας;», «Τι θα συμβεί με την
οικονομία;», «Είναι υπερβολικά δύσκολο εγχείρημα», «Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;» κλπ.
Έτσι λοιπόν, το 2018, τρεις ΜΚΟ αποφάσισαν να δρομολογήσουν ένα κοινό έργο για να ηγηθούν ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων
των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση από το βασικό ορυκτό μας καύσιμο, τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο.
Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας
δώσετε ένα παράδειγμα;)
Η υποδοχή ήταν καλή ― εκπρόσωποι όλων των πλευρών συναντήθηκαν για να εξετάσουν τα προβλήματα. Όπως δήλωσε αργότερα, ο
εκπρόσωπος ενός δήμου από την περιοχή εξόρυξης πετρελαιούχου σχιστόλιθου ανέμενε άλλη μια ανώφελη περιβαλλοντική
συνάντηση, αλλά η συζήτηση υπήρξε πραγματικά εποικοδομητική.
Κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετέπειτα, είχαμε στενές επαφές με τον τοπικό πληθυσμό, εκπροσώπους του κλάδου και
κυβερνητικούς αξιωματούχους —μάλιστα, λόγω εν μέρει αυτής της δικτύωσης, η Εσθονία ήταν ένα από τα πρώτα κράτη μέλη που
οριστικοποίησαν το εδαφικό τους σχέδιο δίκαιης μετάβασης για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα
στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους για να επεκτείνουμε ορισμένες από τις δραστηριότητες του αρχικού έργου,
όπως ο συντονισμός ενός εκτεταμένου δικτύου ΜΚΟ για το κλίμα που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ τοπικών οργανώσεων σχετικά
με κλιματικά ζητήματα.
Η οικονομική στήριξη θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη έργων παρακολούθησης, περισσότερο εστιασμένων πλέον στο
τοπικό επίπεδο.
Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;
Όπως επισημάνθηκε εύστοχα σε συνεδρία κατάρτισης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το κλίμα (European Climate
Initiative/EUKI): «Μπείτε στο παιχνίδι» και «Συγκρουστείτε». Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάστε να προσεγγίσετε διάφορα
ενδιαφερόμενα μέρη διότι μπορεί τώρα ακριβώς να είναι η στιγμή που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο μ’ εσάς.
Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να θυμάστε ότι ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ενδέχεται να μην εμπιστεύονται στην αρχή το ένα το άλλο ή
να έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα βέλτιστα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, οπότε
προετοιμαστείτε για τέτοιες συγκρούσεις και, αντί να τις αποφύγετε, χρησιμοποιήστε τες.
Πόσο αισιόδοξος είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;
Πιστεύω ότι, εν τέλει, η κατάσταση του περιβάλλοντος θα μας κάνει αρχικά ακόμη πιο φιλόδοξους από ό,τι τώρα και στη συνέχεια
θα μας ωθήσει να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μέσω συστηματικότερης αλλαγής του τρόπου ζωής και των καταναλωτικών
προτύπων μας, καθώς δεν υπάρχει κανένας άλλος εφικτός τρόπος άμβλυνσης των χειρότερων επιπτώσεων της οικολογικής και της
κλιματικής κρίσης.

Μια αμοιβαία επωφελής λύση από τη Ρουμανία
Το εκπληκτικό έργο «educlick» της ρουμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Ateliere Fără Frontiere (Εργαστήριο
Χωρίς Σύνορα) συνδυάζει δύο φλέγοντα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας —την κοινωνική δικαιοσύνη και την
κυκλική οικονομία— με εντυπωσιακό τρόπο: προσφέρει απασχόληση σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτα
περιβάλλοντα για την ανακαίνιση απορριφθέντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μετά την ανακαίνιση, ο

εξοπλισμός δωρίζεται σε σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές. Ο
Costin Dragne, εκπρόσωπος της ΜΚΟ, μας λέει περισσότερα για το εργαστήριο
και μας εξηγεί τι σημαίνει το βραβείο της ΕΟΚΕ για το έργο της.
EOKE info: Τι σας ώθησε να δρομολογήσετε το έργο σας;
Costin Dragne: Το «educlick», το πρώτο εργαστήριο της Ateliere Fără Frontiere , ιδρύθηκε
το 2008 για να αντιμετωπίσει δύο ζητήματα —ένα κοινωνικό και ένα περιβαλλοντικό: τις
περιορισμένες ευκαιρίες απασχολησιμότητας ατόμων που προέρχονται από ευάλωτα
περιβάλλοντα και τον υψηλό αριθμό συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που
καταλήγουν στα σκουπίδια, χωρίς να περάσουν από το στάδιο της ανακύκλωσης ή της
επαναχρησιμοποίησης.
Το πρόγραμμα δωρεάς ηλεκτρονικών υπολογιστών που υλοποιούμε σήμερα με σχολεία σε ολόκληρη τη Ρουμανία ανταποκρίνεται
άμεσα σε αυτές τις δύο κοινωνικές προκλήσεις: στηρίζει την εκπαίδευση σε μειονεκτούσες περιοχές και, συγχρόνως, προωθεί την
έννοια της επαναχρησιμοποίησης, μιας διαδικασίας με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που είναι μακράν φιλικότερη προς το
περιβάλλον.
Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας
δώσετε ένα παράδειγμα;)
Τα σχολεία, οι ΜΚΟ και οι δημόσιοι οργανισμοί που συμμετείχαν στα έργα μας ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά μας. Με τη
βοήθειά τους, στα 13 χρόνια της δραστηριότητάς μας, συγκροτήσαμε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών εταίρων μέσω των οποίων
πραγματοποιήσαμε δωρεές περισσότερων από 23 000 Η/Υ σε πάνω από 500 000 δικαιούχους.
Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε μάς υπέδειξαν τον εξοπλισμό που χρειάζονται
προκειμένου να συμβαδίσουν με την εποχή της ψηφιοποίησης: φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές βιντεοπροβολής,
διαδραστικούς πίνακες κλπ. Έτσι, πέρυσι, ξεκινήσαμε να διαφοροποιούμε τη δραστηριότητα του εργαστηρίου, προσπαθώντας να
συμπεριλάβουμε νέα είδη εξοπλισμού στη διαδικασία ανακαίνισης και δωρεών στα σχολεία.
Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα
στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;
Η ομάδα μας δραστηριοποιείται ήδη για την ανάληψη νέων έργων με στόχο την παροχή, εντός του 2022, ψηφιακού εξοπλισμού
―ανακαινισμένου στο εργαστήριο «educlick»― σε περισσότερα από 200 σχολεία της Ρουμανίας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα
χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση αυτών των έργων, και ειδικότερα για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής του εργαστηρίου
ανακαίνισης (προστατευτικός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, εργαλεία κλπ.).
Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;
Πιστεύουμε ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενθαρρύνουμε όλες τις οργανώσεις, οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται, να
δημιουργήσουν βιώσιμες συμπράξεις με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Η συνεργασία με οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν θετική επίδραση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης μέσω της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων εξοπλισμού πληροφορικής αποτελεί το
σημαντικότερο βήμα προς την ευόδωση προγραμμάτων όπως το «educlick».
Πόσο αισιόδοξος είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;
Ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κοινωνίας των πολιτών που παρατηρήσαμε χάρη στη δράση των συναδέλφων μας σε
άλλες χώρες ενίσχυσε αναμφίβολα την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.
Για όσο διάστημα συνεχίζουμε να προωθούμε την εμπειρία άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον πράσινο τομέα και να
διδασκόμαστε από αυτήν, θα έχουμε κάθε ευκαιρία να μετατρέψουμε την ΕΕ σε ένα πρότυπο χώρου φιλικού προς το περιβάλλον.
Κατά την προσωπική μου γνώμη, η κατάκτηση της τρίτης θέσης του Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ ενισχύει την
επιθυμία μας να συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο στην εκπλήρωση αυτού του στόχου κατά τα προσεχή χρόνια, ειδικά τώρα που
γνωρίζουμε ότι λαμβάνουμε στήριξη και ενθάρρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χειραφέτηση των ενεργειακά φτωχών
Αποφασισμένη να αλλάξει την επικρατούσα αντίληψη σύμφωνα με την οποία τα
άτομα που βιώνουν ενεργειακή φτώχεια είναι αβοήθητα θύματα, η καταλανική
οργάνωση «Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα» άρχισε να διοργανώνει συλλογικές
συνελεύσεις για να προσφέρει βήμα έκφρασης σε όσους έχουν περιορισμένη
πρόσβαση σε ενέργεια ή νερό και σε εκείνους που πασχίζουν να πληρώσουν τους
λογαριασμούς τους. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης Mònica Guiteras μάς εξήγησε
πώς οι εν λόγω συνελεύσεις παρείχαν έναν ασφαλή και κοντινό χώρο για αυτούς
τους ανθρώπους και πώς τους βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν
θύματα, αλλά πρωταγωνιστές και παράγοντες αλλαγής κατά την ενεργειακή
μετάβαση.
EOKE info: Τι σας ώθησε να δρομολογήσετε το έργο ή την πρωτοβουλία σας;
Ο αντίκτυπος της ενεργειακής φτώχειας έχει μέχρι στιγμής προσεγγιστεί από την οπτική
της πρόνοιας, η οποία συχνά στιγμάτιζε τους πληγέντες ως θύματα ή ακόμη και ως ενόχους «κακής» κατανάλωσης. Κατά τη γνώμη
μας, ήταν απαραίτητο να θέσουμε μια πιο οριζόντια προσέγγιση στο τραπέζι των συζητήσεων και να χειραφετήσουμε τις οικογένειες
που βιώνουν ενεργειακή φτώχεια ως πρωταγωνιστές και παράγοντες αλλαγής κατά την τρέχουσα ενεργειακή μετάβαση.
Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας
δώσετε ένα παράδειγμα;)
Οι συμμετέχοντες θεωρούν αυτήν την πρωτοβουλία ως εξαιρετικά αναγκαία επειδή συχνά είτε αισθάνονται αβοήθητοι απέναντι
στους μεγάλους παρόχους είτε πιστεύουν ότι η διοίκηση ακολουθεί μια εξαιρετικά γραφειοκρατική προσέγγιση. Οι συλλογικές
συνελεύσεις σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους έναν ασφαλή και κοντινό χώρο, όπου κανείς δεν

κρίνεται και κανείς δεν ξέρει περισσότερα από κάποιον άλλον. Αντίθετα, αποτελούν χώρους που συμβάλλουν στην κατανόηση των
εμπειριών όλων μας, προκειμένου να μας βοηθήσουν να ζήσουμε καλύτερα, έχοντας περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή μας και
συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνία.
Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα
στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;
Το βραβείο που μας απονεμήθηκε είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την ευρύτερη προβολή του έργου μας. Εξακολουθούμε να μην
καταφέρνουμε να προσεγγίσουμε πολλούς ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο – εκείνους που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη αυτών
των συνελεύσεων. Το βραβείο θα μας βοηθήσει επίσης να προσεγγίσουμε τους πληγέντες με καινοτόμους και ουσιαστικούς τρόπους
τους οποίους αναγκαστήκαμε να επαναπροσδιορίσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, με τη διοργάνωση συνελεύσεων εν
μέρει δια ζώσης και εν μέρει εξ αποστάσεως. Η επιτέλεση έργου για την καινοτομία, τη μετάδοση και την επικοινωνία, με σκοπό τη
συσπείρωση όλο και πιο ετερόκλιτων ατόμων, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που θα επιδιώξουμε με αυτήν την
αναγνώριση και τη χρηματοδότηση.
Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;
Η ανάπτυξη στενών επαφών με οργανώσεις βάσης, πέραν των συνηθισμένων τομέων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι
οργανώσεις μας, αποδείχθηκε πρωταρχικής σημασίας στη δική μας περίπτωση. Παρότι είμαστε περιβαλλοντική ΜΚΟ, αναπτύξαμε
σημαντικές τοπικές συμπράξεις για το συγκεκριμένο έργο με κινήματα που μάχονται για αξιοπρεπή στέγαση και με συνοικιακούς
συλλόγους.
Πόσο αισιόδοξη είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;
Η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων διότι είναι η μόνη παράμετρος που όχι μόνο θα
κάνει τη μετάβαση δίκαιη, αλλά και θα της δώσει οικολογικό προσανατολισμό. Ως κοινωνία, οφείλουμε να καταβάλουμε τεράστιες
προσπάθειες για την άσκηση επιρροής σε κυβερνήσεις και διοικήσεις σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να επιτύχουμε τους
επιδιωκόμενους στόχους με την απόκτηση κοινωνικών διασφαλίσεων, αλλά και με τη συμμετοχή και την ισχυροποίηση των πολιτών.
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