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Γιάσκετη Κοπςυήρ τος Ρίο+20 (UNCSD ή Rio+20), 20-22 Ιοςνίος 2012, 

με θέμα «Το μέλλον πος θέλοςμε» (The future we want) 
i
 

 

 ηε Γηάζθεςε ηνπ 2012, είθνζη ρξόληα κεηά ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν, ζπκκεηείραλ 10.047 εθπξόζσπνη ΜΚΟ θαη άιισλ "κεηδόλσλ 

νκάδσλ", θαζώο θαη δηαπηζηεπκέλνη αληηπξόζσπνη από 191 θξάηε κέιε ηνπ ΟΗΔ θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο. ηε Γηάζθεςε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξεο από 500 θύξηεο θαη παξάιιειεο εθδειώζεηο θαη 3.000 αλεπίζεκεο ζπλεδξηάζεηο. 

 To Ρίν+20 απηνραξαθηεξίζηεθε σο «ε πην ζπκκεηνρηθή Γηάζθεςε ζηελ ηζηνξία» θαζώο θαη όηη απνηέιεζε «κηα παγθόζκηα 

έθθξαζε ηεο δεκνθξαηίαο» (UNCSD President Dilma Rousseff). Οη εθπξόζσπνη ησλ ΜΚΟ ζπκθώλεζαλ ζην γεγνλόο όηη «ε 

Γηάζθεςε απνηέιεζε επθαηξία θηλεηνπνίεζεο θαη ελεξγνύ δξάζεο ησλ πνιηηώλ» (Ford, 2012). 

 πδεηήζεθε πξόηαζε γηα γεληθή πηνζέηεζε ησλ Στόσυν τηρ Βιώσιμηρ Ανάπτςξηρ (Sustainable Development Goals) (UNCSD, 

2012), ζε ζπλέρεηα ησλ ηόρσλ ηεο Υηιηεηίαο νη νπνίνη «ηζρύνπλ» κέρξη ην 2015, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιύηεξε 

παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθώλ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Οη ζηόρνη είλαη νη εμήο: 

SDG1 Sustainable Consumption and Production (Βηώζηκε Καηαλάισζε θαη Παξαγσγή) 

SDG2 Sustainable livelihoods, youth & education (Βηώζηκα αγαζά, λενιαία θαη εθπαίδεπζε) 

SDG3 Climate sustainability (Κιηκαηηθή βησζηκόηεηα) 

SDG4 Clean energy (Καζαξή ελέξγεηα) 

SDG5 Biodiversity (Βηνπνηθηιόηεηα) 

SDG6 Water (Νεξό) 

SDG7 Healthy seas and oceans (Τγηείο ζάιαζζεο θαη σθεαλνί) 

SDG8 Healthy forests (Τγηή δάζε) 

SDG9 Sustainable agriculture (Βηώζηκε γεσξγία) 

SDG10 Green cities (Πξάζηλεο πόιεηο) 

SDG11 Subsidies and investment (Δπηρνξεγήζεηο θαη επελδύζεηο) 

SDG12 New Indicators of progress (Νένη δείθηεο πξνόδνπ) 

SDG13 Access to information (Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξία) 

SDG14 Public participation (Γεκόζηα ζπκκεηνρή) 

SDG15 Access to redress and remedy (Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πεξίζαιςεο) 

SDG16 Environmental justice for the poor and marginalized (Πεξηβαιινληηθή δηθαηνζύλε γηα ηνπο θησρνύο θαη ηνπο 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπο) 

SDG17 Basic health (Βαζηθή πγεία) 

 πκθσλήζεθε ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ. Οη ζηόρνη απηνί ζε κεγάιν βαζκό απνηεινύλ θσδηθνπνίεζε ησλ 

βαζηθώλ ζεκείσλ ηνπ εγγξάθνπ “The future we want”, πνπ ζπδεηήζεθε θαη ηειηθά ππνγξάθεθε ζην ηέινο ηεο πλόδνπ. Βαζηθά 

ζεκεία ηνπ εγγξάθνπ είλαη ηα εμήο: 

- Αλαλέσζε ησλ πνιηηηθώλ δεζκεύζεσλ θαη επαλαπξνζαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ είραλ 

ζπκθσλεζεί ην 1992 ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ηνπ Ρίν, ζηελ νπνία εθηνμεύζεθε ην "ζσηήξην" ηδενιόγεκα ηεο "βηώζηκεο" (αιιά 

ζηελ πξάμε γηα ηνπο έρνληεο θαη θαηέρνληεο κόλν), ή ηεο α-λόεηεο "αεηθόξνπ" αλάπηπμεο. 

- ε ζεζκηθό επίπεδν, αλαγλσξίδεηαη όηη ρξεηάδεηαη ελδπλάκσζε ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο (νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε) ζε δηεζλέο, πεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. 

- Γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ όξνπ «βηώζηκε αλάπηπμε» από ηνπο εμίζνπ θελνύο πεξηερνκέλνπ θαη αληηθαηηθνύο 

όξνπο «πξάζηλε αλάπηπμε» θαη «πξάζηλε νηθνλνκία». 

- Γηαπηζηώλεηαη όηη ππάξρεη ζεκαληηθό ράζκα αλάκεζα ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά θαηξνύο ζηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο 

Κνξπθήο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνθύπηνπλ λέεο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

αλζξσπόηεηα. 

- Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη δηαηνκεαθά ζέκαηα, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο (κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη ηα βνπλά), θάλνληαο ζπζηάζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηνπο. 

 ηηο παξάιιειεο αλεπίζεκεο ζπλεδξηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (13-22 Ινπλίνπ 2012) ζπδεηήζεθαλ πνιιά ζέκαηα κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ: νη ζέζεηο ησλ απηόρζνλσλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (Indigenous and Local Communities), 

πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε νηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, σθεαλνύο θαη ζαιάζζηα νηθνλνκία (Blue 

Economy), πξάζηλε νηθνλνκία, ππνβάζκηζε εδάθνπο θαη εξεκνπνίεζε, κείσζε ηεο θηώρεηαο, ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπληζηώζαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο θ.α. ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο παξνπζηάζηεθαλ παξαδείγκαηα θαιώλ πξαθηηθώλ, 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηώλ, επηηπρώλ κειεηώλ πεξίπησζεο πνπ κπνξνύλ, αλ πηνζεηεζνύλ θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

δεζκεπηηθέο θηλήζεηο, λα νδεγήζνπλ ζην «κέιινλ πνπ ζέινπκε» όπσο ιεεη θαη ν ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξνέθπςε από ην 

Ρίν+20. 

Σσολιασμόρ:  

- Λόγσ ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειώζεσλ ε Γηάζθεςε απηή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Αλάπηπμε ήηαλ κία από ηελ κεγαιύηεξεο θαη πην πνιπέμνδεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ, ρσξίο σζηόζν λα ππάξρεη –όπσο 

άιισζηε πάληα– αληηζηνηρία κεηαμύ κεγέζνπο θαη απνηειέζκαηνο.  

- Σν θείκελν ην νπνίν πηνζεηήζεθε είλαη έλα κε δεζκεπηηθό θείκελν, ρσξίο θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

έλα επρνιόγην δειαδή όπσο θαη όια ηα πξνεγνύκελα, ην νπνίν δελ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ 

λενθηιειεύζεξσλ θπξίσο εγεζηώλ ζε πιαλεηηθό επίπεδν, απέλαληη ζηα ζύγρξνλα δξακαηηθά πξνβιήκαηα πεξηβάιινληνο, 

αλάπηπμεο θαη θηώρεηαο. Όπσο εύζηνρα δηαπίζησζε ν εθπξόζσπνο ηνπ WWF, ην θείκελν πξνο δηαπξαγκάηεπζε ήηαλ πινύζην ζε 

ξήκαηα όπσο ηα "ππνζηεξίδσ", "παξνηξύλσ" θαη "πξνσζώ", αιιά θησρό ζε πην δπλακηθέο θαη απνθαζηζηηθέο ιέμεηο όπσο ην 

"πξέπεη" θαη ην "ζα γίλεη". Υαξαθηεξηζηηθή αλαινγία είλαη απηή κεηαμύ ησλ ιέμεσλ "ππνζηεξίδσ" θαη "ζα γίλεη". Η πξώηε 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξίπνπ ελελήληα ελληά θνξέο, ελώ ε δεύηεξε κόιηο πέληε. 

- Σν ράζκα ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ θαη νη ηειείσο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο αλάκεζα ζηα πινύζηα θαη ηα θησρά θξάηε, 



εθκεδέληζαλ εθ πξννηκίνπ ηελ όπνηα αμηνπηζηία ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζηόρσλ ηεο Γηάζθεςεο. 

- Από ηηο παξάιιειεο ζπλεδξηάζεηο, έγηλε θαλεξό όηη γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο θαη νη κεηαμύ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, απαηηείηαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ελώ εληνπίζηεθε έλα ζεκειηώδεο 

θελό κεηαμύ επηζηήκεο, πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκηθώλ επρνινγίσλ.  

Από ην 1992, όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε δηάζθεςε ηνπ ΟΗΔ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε θαη θαζηεξώζεθε ν 

ακθηιεγόκελνο όξνο "βηώζηκε αλάπηπμε" κέρξη ζήκεξα, ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο θξηηηθέο από αξθεηνύο 

επηζηεκνληθνύο θνξείο νη νπνίνη ππνζηήξηδνπλ όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ζπλερήο αλάπηπμε θαη κάιηζηα γηα όινπο ζ΄έλα 

θόζκν ζηνλ νπνίν θπξηαξρνύλ ν αληαγσληζκόο θαη ε αζπδνζία ησλ αγνξώλ. Πξνθεηηθή ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ε επηζηνιή 

πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ ηνπ Γεκήηξε Ρόθνπ πνπ δεκνζηνπνηήζε ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 1992, πξηλ αξρίζεη ε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν, 

ζπλππνγξάθνληάο ηελ ε εθεκεξίδα "Διεπζεξνηππία", ζηελ νπνία ν Γ.Ρ. θαινύζε, κεηαμύ άιισλ, ηνπο «ππνςηαζκέλνπο, 

ζπλεηδεηνύο, ώξηκνπο, δεκηνπξγηθνύο, ππεύζπλνπο, ρεηξαθεηεκέλνπο θαη ελεξγνύο πνιίηεο» λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη «κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ ηνπο εγέηεο ηνπο κε ηελ ςήθν ηνπο, λα ελζαξξύλνπλ ή λα απνζαξξύλνπλ πνιηηηθέο κε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο, λα ειέγρνπλ 

ηελ αγνξά κε ηε δήηεζή ηνπο, λα ζηεξίδνπλ αμίεο κε ηε ζηάζε θαη ην παξάδεηγκά ηνπο θαη λ' αλνίμνπλ έλα παξάζπξν ζηελ ειπίδα κε 

ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο πξάμε» βαζηδόκελνη ζε «απιέο, παιηέο παλαλζξώπηλεο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο νκνξθηάο, 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ηεο αξκνληθήο δσήο κε ηε θύζε θαη ηνπο αλζξώπνπο θαη ηεο ραξάο ηεο δεκηνπξγίαο». Δίθνζη ρξόληα 

κεηά, ε πνιπδηάζηαηε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, εζηθή, πνιηηηζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή θξίζε ζε πιαλεηηθό επίπεδν, 

απνηειεί αδηάςεπζην θξηηήξην γηα ηελ αλάγθε ξηδηθήο αιιαγήο ηεο αληίιεςεο, ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο "αλάπηπμεο" 

(Ρόθνο, 2012) ζηε θαηεύζπλζε ησλ αξρώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο Αμηνβίσηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ε νπνία απνηειεί ην 

ζεκειηαθό ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηόζν ηνπ  καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αλάπηπμεο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο" ηνπ 

Γ.Π.Μ.. ηνπ Δ.Μ.Π. "Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε" θαη ησλ ζπιινγηθώλ ζρεηηθώλ δηεπηζηεκνληηθώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ 

θαη ησλ πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ ηνπ Μεηζνβίνπ Κέληξνπ Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ηνπ Δ.Μ.Π. γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθώλ Δπξσπατθώλ πνιηηηζκώλ, όζν θαη ησλ θεηκέλσλ ηνπ Γ.Ρ. 

από ην 1963 κέρξη ζήκεξα (Ρόθνο, 2003, 2005) θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Μ.Π.. ηνπ Δ.Μ.Π. "Πεξηβάιινλ θαη 

Αλάπηπμε" http://www.survey.ntua.gr/environ/ (Κείκελα γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε). 

ήκεξα νη πνιηηηθέο "βηώζηκεο" δήζελ αλάπηπμεο νδήγεζαλ ηνλ πιαλήηε, ηνπο ιανύο ηεο γεο θαη ην πεξηβάιινλ ζε ηξαγηθή 

θαηάζηαζε θαη ε κόλε "βησζηκόηεηα" πνπ ζπδεηείηαη πιένλ είλαη ε βησζηκόηεηα ηνπ ρξένπο ησλ θξαηώλ θαη ησλ ιαώλ, ελώ 

δίλνληαη ιύζεηο κόλν γηα ηα ρξέε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Ρίο+20 και οπεινέρ πεπιοσέρ:  
ην θείκελν “The future we want” πνπ πηνζεηήζεθε, νη παξάγξαθνη 210-212 αλαθέξνληαη ζηα βνπλά. Οη παξάγξαθνη απηέο, 

ηέζεθαλ πξνο δηαβνύιεπζε αξθεηνύο κήλεο πξηλ, ζηελ νπνία έιαβε κέξνο κε πξόηαζή ηνπ θαη ην Μεηζόβην Κέληξν 

Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ηνπ Δ.Μ.Π. Σν ηειηθό θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε είλαη εκθαλώο βειηησκέλν ζε ζρέζε κε 

ην αξρηθά πξνηεηλόκελν. Γόζεθε έκθαζε ζηε βηνπνηθηιόηεηα, ελώ έγηλε εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη θαη ην πεξηβάιινλ ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. Δπίζεο πξνζηέζεθαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζέγγηζε ηελ νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα θξάηε αλά ηνλ θόζκν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. Πξνηάζεηο όπσο ε αλάγθε γηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαζώο θαη γηα 

πηνζέηεζε πνιηηηθώλ εηδηθά γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, είραλ δηαηππσζεί θαη από ην ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

(http://www.ntua.gr/MIRC/) ζηε ζρεηηθή δηαβνύιεπζε. Ωζηόζν, ζε θακία πεξίπησζε νη παξάγξαθνη πνπ αθνξνύλ ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα Κξάηε, θαζώο αθνινπζώληαο ην γεληθόηεξν θιίκα ηνπ ζπλνιηθνύ θεηκέλνπ πξνηείλνπλ 

απιώο ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο θαη ζηόρνπο, θαη κάιηζηα ζην πιαίζην ησλ ζε πιαλεηηθό επίπεδν 

λενθηιειεύζεξσλ πνιηηηθώλ νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηήζεη πιένλ παξίεο ην ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ. 
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