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2016 – Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης
(International Year of Global Understanding - IYGU)
“Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ της θεώρησης των προβλημάτων σε παγκόσμια
κλίμακα και της ανάληψης δράσης σε τοπική κλίμακα”
Το International Council for Science (ICSU), το International Social Science
Council (ISSC) και το International Council for Philosophy and Human
Sciences (CIPSH) ανακήρυξαν από κοινού το έτος 2016 ως Διεθνές Έτος
Παγκόσμιας Κατανόησης (International Year of Global Understanding IYGU). Ο στόχος του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης είναι η
αύξηση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι δράσεις σε τοπικό
επίπεδο επηρεάζουν το παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την προώθηση
πολιτικών κατάλληλων για την αντιμετώπιση των κρίσιμων παγκόσμιων
προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια τροφίμων και η
μετανάστευση.
“Επιθυμούμε να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στη θεώρηση των προβλημάτων
σε παγκόσμια κλίμακα και της ανάληψης δράσης σε τοπική κλίμακα” δήλωσε
ο Καθηγητής Benno Werlen του Friedrich Schiller University Jena, Γερμανία.
“Μόνο όταν πραγματικά αντιληφθούμε τις επιπτώσεις των ατομικών μας
επιλογών στον πλανήτη – για παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τρώμε,
καταναλώνουμε, παράγουμε, κ.λπ.– θα μπορέσουμε να κάνουμε τις πλέον
κατάλληλες και αποτελεσματικές επιλογές” τόνισε ο Werlen, ο οποίος
εγκαινίασε το Πρόγραμμα αυτό από την πλευρά της International
Geographical Union (IGU).
Η κύρια έμφαση των δράσεων του Προγράμματος –δράσεις ερευνητικού και
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και καμπάνιες ενημέρωσης– θα δοθεί στην
αναζήτηση του τρόπου με τον οποίον η επιστημονική γνώση μπορεί να
μετουσιωθεί σε έναν περισσότερο βιώσιμο τρόπο ζωής. Το Πρόγραμμα
επιδιώκει να υπερβεί την στενή προσέγγιση της περιβαλλοντικής προστασίας
και της πολιτικής για το κλίμα και να διερευνήσει ζητήματα ποιότητας ζωής
και βιώσιμης αξιοποίησης των τοπικών πόρων σε έναν πιο μακροπρόθεσμο
χρονικό ορίζοντα.
“Ζούμε σε έναν «διασυνδεδεμένο» κόσμο, σε τέτοιον βαθμό που δεν έχει
γνωρίσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα, ζούμε σε έναν κόσμο ο
οποίος χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και αβεβαιότητα – ένα ανησυχητικό
και αποσταθεροποιητικό μίγμα με τεράστιες δυνατότητες από την μία πλευρά
αλλά και τεράστιες απειλές για την ίδια την επιβίωση από την άλλη πλευρά”,
είπε ο Λόρδος Anthony Giddens, πρώην Διευθυντής του London School of
Economics, UK. Και πρόσθεσε ότι “Η αναζήτηση μιας θετικής ισορροπίας
στον κόσμο αυτό απαιτεί μια ουσιαστική πνευματική επανατοποθέτηση όλων,

καθώς και μια αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας, σαν αυτόν που το
Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης μπορεί να προσφέρει”.
“Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια παγκόσμια πρόκληση, η επιτυχής
αντιμετώπιση της οποίας πρέπει να εστιάσει στην τοπική δράση – τον τρόπο
με τον οποίο ο κάθε ένας από εμάς ζει, καταναλώνει και εργάζεται. Καθώς οι
διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα επιδιώκουν τη διαχείριση της κρίσης
βιωσιμότητας «από πάνω προς τα κάτω» (top-down), το Διεθνές Έτος
Παγκόσμιας Κατανόησης (IYGU) επιχειρεί να συμπληρώσει τις
διαπραγματεύσεις αυτές με έναν αρμονικό τρόπο, προωθώντας
συντονισμένες λύσεις «από κάτω προ τα πάνω» (bottom-up), στοχεύοντας
στην αύξηση της κατανόησης των ατόμων και την αλλαγή των καθημερινών
τους συμπεριφορών. Η συντονισμένη αυτή προσέγγιση –«από πάνω προς τα
κάτω» και «από κάτω προς τα πάνω»– αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της
προσπάθειας διαχείρισης αυτής της κρίσης, της χειρότερης που έχει γνωρίσει
η ανθρωπότητα έως σήμερα” είπε ο πρώην πρόεδρος του International
Council for Science και βραβευμένος με Nobel Yuan-Tseh Lee.
Για παράδειγμα, για κάθε ημέρα του 2016, το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας
Κατανόησης (IYGU) θα επισημαίνει μια αλλαγή στην καθημερινή
δραστηριότητα, η οποία έχει επιστημονικά αποδειχτεί ως περισσότερο
βιώσιμη σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές. Συμβουλές για την καθημερινή
ζωή, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψιν τις πολιτιστικές ιδιομορφίες και τις
τοπικές πρακτικές θα συγκεντρώνονται και θα επικοινωνούνται ευρέως.
“Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις
στον πλανήτη των δράσεων σε τοπικό επίπεδο και να αφουγκραστούμε τις
επιθυμίες, τις θέσεις και τις προσδοκίες των άλλων, προωθώντας έναν
εποικοδομητικό διάλογο αντί την αντιπαράθεση” επεσήμανε ο Καθηγητής
Klaus Töpfer, Διευθύνων Σύμβουλος του Institute for Advanced
Sustainability Studies (IASS).
Στο πλαίσιο των δράσεων του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης
(IYGU), η εστίαση σε απτές δράσεις στο τοπικό επίπεδο αναμένεται να
παράξει νέες ιδέες για ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα
εκπαίδευσης, καθώς επίσης να φωτίσει παραδείγματα καλών πρακτικών.
Προσπάθεια γίνεται όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους
Παγκόσμιας Κατανόησης (IYGU) να επικοινωνούνται σε έναν αριθμό
διαφορετικών γλωσσών. Η προωθούμενη από το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας
Κατανόησης (IYGU) «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση ευελπιστεί να
υποστηρίξει και να διευρύνει το έργο πρωτοβουλιών όπως το «Future Earth»,
την «μετά το 2015 Ατζέντα Ανάπτυξης» των Ηνωμένων Εθνών, το
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών «Δεκαετία Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη».
“Στη Ρουάντα, η ευρείας κλίμακας περιβαλλοντική ρύπανση από τα
πλαστικά απορρίμματα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.

Τελευταία, η κατανόηση ότι το πλαστικό ήταν επικίνδυνο για τα
μηρυκαστικά ζώα, ιδιαίτερα τις αγελάδες, οδήγησε στη θέσπιση της σχετικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με βάση την οποία επιβάλλεται η νόμιμη
απαγόρευση πλαστικών υλικών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
τέτοιου είδους απορρίμματα. Σήμερα δύσκολα μπορεί κανείς να βρει περιοχές
στη Ρουάντα που να είναι μολυσμένες από πλαστικά απορρίμματα”, όπως
επισημαίνει ο Werlen.
Η εμπλοκή φορέων όπως το International Social Science Council (ISSC), το
International Council for Science (ICSU) και το International Council for
Philosophy and Human Sciences (CIPSH) στην προσπάθεια για το Διεθνές
Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης (IYGU) διασφαλίζει την ευρεία συνεργασία
των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην επιδίωξη των
στόχων του, διευρύνοντας τα όρια των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων
από ολόκληρο τον κόσμο.
Το 2016, το Πρόγραμμα για το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης (IYGU)
θα συντονίζεται από περίπου 50 Περιφερειακά Κέντρα Δράσης. Η δημιουργία
του Δικτύου των Κέντρων αυτών είναι ήδη σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή
πόλεων όπως το Τόκυο, η Ουάσινγκτον, το Σάο Πάολο, η Τυνησία, η Μόσχα,
η Αθήνα και η Ρώμη, ενώ πόλεις όπως το Πεκίνο, η πόλη του Μεξικού, το
Maçao και το Coimbra (Πορτογαλία), το Nijmegen (Ολλανδία), το Hamilton
(Καναδάς), το Bamako (Μαλί) και το Kigali (Ρουάντα) έχουν επιβεβαιώσει τη
συμμετοχή τους και τη φιλοξενία τέτοιων κέντρων. Ο συντονισμός του
Δικτύου των Περιφερειακών Κέντρων Δράσης γίνεται από τη Γενική
Γραμματεία του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης (IYGU), που
βρίσκεται στη Jena, Γερμανία.
Περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης
2016 στον δικτυακό τόπο www.global-understanding.info.
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