
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-12-2022 
     
   

 

«A Part of EU 2030»: ΟΛΟΙ ΓΥΡΩ ΣΤΟΥΣ 17 SDGs 

 

Όχι φτώχεια, μηδενική πείνα ή ποιοτική εκπαίδευση δεν είναι μόνο συνθήματα! 

Από την υιοθέτηση της ατζέντας 2030 από τα Ηνωμένα Έθνη που επιδιώκει να τερματίσει κάθε μορφή 

κοινωνικής δυσφορίας, αρκετές οντότητες ανέλαβαν την πρόκληση να αγκαλιάσουν τους 17 στόχους 

που υποστηρίζουν μια τέτοια ατζέντα. 

 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) είναι μια σειρά από 17 στόχους που καθορίστηκαν από τα 

Ηνωμένα Έθνη και εγκρίθηκαν από 193 χώρες το 2015. Ο γενικός στόχος τους είναι να 

δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για όλους έως το 2030. Δεν είναι μυστικό ότι οι ανισότητες σε όλο 

τον κόσμο είναι τεράστιες. Άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της έλλειψης βασικών αγαθών όπως 

τρόφιμα, στέγη, ρούχα. 

Υπολογίζεται ότι 648 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έως 

και 828 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από πείνα, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν 

έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό. Αυτά είναι μόνο μερικά στοιχεία μιας πολύ ευρύτερης 

καταστροφής. 

 

Υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις, αλλά δεν επαρκούν. Περισσότερα είναι πάντα ευπρόσδεκτα, κάθε 

δράση είναι πάντα ευπρόσδεκτη και κάθε πρωτοβουλία είναι πάντα ευπρόσδεκτη. 

 

Το έργο «A Part of EU 2030» είναι μία από αυτές τις πρωτοβουλίες. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο 

50 νέοι από πέντε χώρες της ΕΕ οργανώνονται σε ad hoc Τοπικά Συμβούλια Νέων όπου ανατίθενται 

διαφορετικοί ρόλοι σε καθένα από αυτά. 

 

Μια σειρά από διαδικτυακές και εκτός σύνδεσης δραστηριότητες και εργαστήρια 

Μέσω των συμβουλίων, τα μέλη θα οργανώσουν μια σειρά διαδικτυακών και εκτός σύνδεσης 

δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για τη διάχυση και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών για 

την ενίσχυση των στόχων των 17 SDGS. 

 



Νέοι με έδρα τη Μάλτα, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σερβία θα ενωθούν για να δημιουργήσουν 

εργαστήρια που θα καλύπτουν πέντε τομείς συμμετοχής: κοινωνική και πολιτική συμμετοχή. 

αθλητισμός και πολιτισμός· τον εθελοντισμό, την οικογένεια, την κατάρτιση και την απασχόληση. 

 

Έτσι, θα οργανωθούν 75 εργαστήρια και 51 από αυτά τα εργαστήρια θα καλύπτουν τα 17 κεφάλαια 

του «A Part of EU 2030 εγχειρίδιο» που θα παραδοθεί στο τέλος του έργου που λήγει τον Σεπτέμβριο 

του 2023. 

 

Έξι μήνες στοχευμένα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag #IamThe17SDGs 

 

Μια άλλη σημαντική στιγμή των δραστηριοτήτων των μελών του τοπικού συμβουλίου νεολαίας θα 

είναι η εκστρατεία στα ΜΜΕ που θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου 2023. 

Οι νέοι ακτιβιστές της Ατζέντας 2030 θα είναι υπεύθυνοι για τη δημοσίευση στοχευμένων μηνυμάτων 

για έξι μήνες στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Facebook, το Instagram και το Tik Tok. Τα μηνύματα 

θα απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό και θα ζητούν τη συμμετοχή όλων για να αγκαλιάσουν αυτή τη 

σημαντική ατζέντα. Το όνομα της καμπάνιας θα είναι «ΕΙΜΑΙ ΟΙ 17 SDGs». 

Οι δραστηριότητες αυτού του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου μπορούν να παρακολουθηθούν 

στον ιστότοπο του έργου και σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. 

 

### 

 

Σχετικά με το έργο «A Part of EU 2030». 

Το έργο «A Part of EU 2030» στοχεύει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία της 

ενεργού συμμετοχής των πολιτών μέσω της Ατζέντα 2030. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η ΕΕ στις μέρες μας είναι η ανάγκη να τονωθεί η συμμετοχή των νέων στην πολιτική 

και δημοκρατική ζωή , ειδικά, νέοι μετανάστες, μειονότητες και υπήκοοι τρίτων χωρών. Μέσω της 

γνώσης και της ολοκλήρωσης των 17 SDGs, θα επιτευχθούν πιο δεσμευμένες, ενδυναμωμένες και 

ευαισθητοποιημένες κοινωνίες χρησιμοποιώντας κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, αθλητισμό, 

πολιτισμό, εθελοντισμό, οικογένεια, κατάρτιση και απασχόληση. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.apartofeu2030.eu/ 
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