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Τα Ηνωµένα Έθνη στην ροσάθειά τους να καταολεµήσουν τα
βασικά ροβλήµατα ου αντιµετωίζει η διεθνής κοινότητα, υιοθέτησαν τους Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης. Οι Στόχοι αυτοί εριλαµβάνουν ένα ευρύτατο εδίο δράσεων µε στόχο την ροώθηση τόσο της διακρατικής συνεργασίας όσο και της συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για τη βελτίωση της οιότητας ζωής
όλων των κατοίκων του λανήτη. Πέρα αό την αρουσίαση των
Στόχων και των τρόων εϕαρµογής τους, στο άρθρο γίνεται και
συζήτηση για τη συµβολή των Ηνωµένων Εθνών στην ροσάθεια να διασυνδεθεί η ανάτυξη µε την ροστασία του εριβάλλοντος (και δη µε την αντιµετώιση της κλιµατικής αλλαγής), καθώς η τελευταία θεωρείται λέον ένα αό τα σηµαντικότερα βήµατα για τη βελτίωση της ανθρώινης διαβίωσης στη Γη.
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Εισαγωγή

Ο ΧΑΡΤΗΣ των Ηνωµένων Εθνών στο άρθρο 1, αρ. 3 ορίζει
ως βασικό σκοό του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) να
ροάγει τη ‘διεθνή συνεργασία για την είλυση διεθνών ροβληµάτων οικονοµικής, κοινωνικής, ολιτιστικής και ανθρωιστικής ϕύσεως’. Αό την ίδρυσή τους εοµένως τα Ηνωµένα Έθνη
εµλέκονται στην αντιµετώιση µεγάλου εύρους ζητηµάτων
διεθνούς ενδιαϕέροντος. Εκατοντάδες κείµενα, ψηϕίσµατα, διακηρύξεις και δράσεις καταρτίζονται κάθε χρόνο αό τον ΟΗΕ
και στην ουσία αοτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές γύρω αό
τις οοίες κινείται η αγκόσµια διακυβέρνηση για τα ερισσότερα, αν όχι όλα, αό τα βασικότερα ροβλήµατα ου ταλανίζουν τον λανήτη.
Ένα αό τα κυριότερα ροβλήµατα µε το οοίο ασχολούνται τα Ηνωµένα Έθνη είναι η ϕτώχεια ου εικρατεί σε µεγάλο
µέρος του ληθυσµού της Γης. Πρόσϕατη ροσάθεια αντιµετώισης του ϕαινοµένου αυτού αοτελούν οι Στόχοι της Χιλιετίας,1 οι οοίοι υιοθετήθηκαν το 2000 αό τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και είχαν χρονικό ορίζοντα εϕαρµογής µία δεκαενταετία. Παράλληλα, ήδη αό τη ∆ιάσκεψη του Ρίο το 19922
η βιώσιµη ανάπτυξη είχε τεθεί ως µοχλός ροώθησης της διεθνούς συνεργασίας (∆ούση 2015) στη βάση του ‘µαγικού τριτύχου’: οικονοµική ανάτυξη, εριβαλλοντική ροστασία, κοινωνική ευηµερία.
Έτσι, όταν το 2012 συζητήθηκε σε διεθνές είεδο η συνέχιση των Στόχων της Χιλιετίας και µε την αραδοχή ότι η
βιώσιµη ανάτυξη είχε καταλήξει να υηρετεί µόνο την οικονοµική ανάτυξη, ροέκυψε η ιδέα θέσισης συγκεκριµένων στό1. Millenium Developmental Goals: στα ελληνικά έχει εικρατήσει ο
όρος Στόχοι της Χιλιετίας, ενώ κανονικά ρόκειται για τους Ανατυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.
2. ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάτυξη, Ρίο ντε Τζανέιρο, 3-14 Ιουνίου 1992.
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χων. Ερόκειτο για µια ροσάθεια να δοθεί εκ νέου ώθηση
στην έννοια της βιώσιµης ανάτυξης, ώστε αυτή να εκληρώσει τον αρχικό της σκοό καλύτοντας και τις τρεις διαστάσεις
του τριτύχου (Sachs 2012: 2206, Sachs 2015: 55). Η µέθοδος
ου ειλέχθηκε να γίνει αυτό (και ου τελικά υιοθετήθηκε το
2015) ήταν να διευρυνθούν σηµαντικά οι στόχοι και να συµεριλάβουν ζητήµατα ου αϕορούν τόσο την ροστασία του εριβάλλοντος και τη βελτίωση της ανθρώινης ζωής όσο και την
οικονοµική και βιοµηχανική ανάτυξη µε στόχο άντοτε τη
βιώσιµη λειτουργία και εξέλιξη του λανήτη.
Το αρόν άρθρο χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο ρώτο τίθεται σύντοµα το ιστορικό και θεωρητικό λαίσιο της βιώσιµης
ανάτυξης και εισηµαίνεται η ανισορροία ου αρατηρείται
µεταξύ των τριών διαστάσεών της. Στο δεύτερο µέρος αρουσιάζονται οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης µε έµϕαση στο οιοι
δρώντες καλούνται να τους εϕαρµόσουν και µε οιους τρόους.
Το τρίτο µέρος ασχολείται µε τη βασική ροσθήκη στη θεµατολογία των Στόχων, την εριβαλλοντική ροστασία. Ιδιαίτερα τονίζεται η Συµϕωνία των Παρισίων (2015), ου αϕορά την
καταολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, και το ώς αυτή βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την υλοοίηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης. Τόσο οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης όσο και
η Συµϕωνία των Παρισίων είναι δύο αό τα σηµαντικότερα
κείµενα ου υιοθετήθηκαν στα τέλη του 2015 για τη µετάβαση
σε έναν καλύτερο κόσµο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ροστασία του εριβάλλοντος. Έχει ολύ ενδιαϕέρον το ώς µέσα
αό την εριβαλλοντική ροστασία ροωθείται η κοινωνική ευηµερία και η ροσάθεια για έναν ιο δίκαιο κόσµο, σε συνδυασµό µε την οικονοµική και τεχνολογική ανάτυξη.
Τα ερωτήµατα ου καλείται να ααντήσει το άρθρο είναι:
αοτελεί η Συµϕωνία των Παρισίων το κατάλληλο εργαλείο για
την είτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης; Είναι δυνατόν
η υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης και της Συµϕωνίας των Παρισίων να ενισχύσει ράγµατι την εριβαλλοντική
ροστασία στο λαίσιο του ‘µαγικού’ τριτύχου της βιώσιµης
ανάτυξης, συµβάλλοντας έτσι στην ειτυχή εϕαρµογή του;
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1. Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης
Η έννοια της βιώσιµης ανάτυξης έκανε την είσηµη εµϕάνισή της το 1987 στην έκθεση της Παγκόσµιας Ειτροής για
το Περιβάλλον και την Ανάτυξη µε τίτλο ‘Our Common Future’, γνωστή και ως Έκθεση Brundtland3 (United Nations
1987). Σύµϕωνα µε την έκθεση,
βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του παρόντος χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα των
µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Περιέχει δύο βασικές έννοιες: την έννοια των ‘αναγκών’, ιδιαίτερα τις βασικές ανάγκες των ϕτωχών ανά τον κόσµο, στις
οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα· και την ιδέα ότι η εκάστοτε κατάσταση στην οποία βρίσκονται η τεχνολογία και η κοινωνική οργάνωση επιβάλλει περιορισµούς στη δυνατότητα του
περιβάλλοντος να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και τις µελλοντικές ανάγκες.4

Στη συνέχεια η βιώσιµη ανάτυξη υιοθετήθηκε ως έννοια
αό τη ∆ιάσκεψη του Ρίο το 1992 και αναδείχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο για την εξέλιξη της ανατυξιακής ορείας του λανήτη. Η υιοθέτηση αυτή αοτέλεσε τολµηρή κίνηση, εάν αναλογιστούµε ότι η βιώσιµη ανάτυξη αµϕισβητεί ευθέως το δυτικό µοντέλο οικονοµικής ανάτυξης, τονίζοντας α) ότι είναι
αοτυχηµένο, καθώς εικεντρώνεται µόνο σε ένα ολύ µικρό
κοµµάτι της Γης και α’ ό,τι ϕαίνεται έχει χρονικό εριορι3. H Gro Harlem Brundtland, υουργός Περιβάλλοντος και µετέειτα Πρωθυουργός της Νορβηγίας, ροέδρευε της Παγκόσµιας Ειτροής.
4. ‘Sustainable development is development that meets the needs of

the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs. It contains within it two key concepts: the concept of
‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the
state of technology and social organization on the environment’s ability to
meet present and future needs’.
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σµό και β) ότι είναι ειβλαβές για το εριβάλλον (Baker 2016:
1-2, 5). Αµϕισβητεί εοµένως τον τρόο µε τον οοίο είναι οργανωµένη η δυτική κοινωνία και εί της ουσίας ζητά να αλλάξει ο τρόος διακυβέρνησης όλων των κοινωνιών του λανήτη µε στόχο τη βιώσιµη ανάτυξη.
Στο άρθρο δεν θα αναλυθεί εις βάθος η κριτική ου έχει
ασκηθεί στο υάρχον οικονοµικό και ανατυξιακό µοντέλο, αλλά θα τονιστούν ορισµένα σηµεία της κριτικής ου ροέρχεται
κυρίως αό τη θεωρία της εριβαλλοντικής ροστασίας. Άλλωστε η βιώσιµη ανάτυξη ως έννοια ανατύχθηκε αό τον συγκερασµό της ανάπτυξης, ου αοτελεί αραδοσιακό κοινωνικό
και οικονοµικό στόχο, και της βιωσιµότητας, ου αοτελεί οικολογικό/εριβαλλοντικό στόχο (Baker 2016: 24).
Προτού ροχωρήσουµε στην ανάλυση, αξίζει να αναϕερθεί
ότι για το τι ακριβώς είναι βιώσιµη ανάτυξη δεν υάρχει σύγκλιση αόψεων. Υάρχουν ολλοί και διαϕορετικοί ορισµοί,5
άλλοι ολύ ϕιλόδοξοι και άλλοι ολύ ααισιόδοξοι. Πρέει να
ούµε ότι ακριβώς λόγω της ασάϕειας ου ενέχει ο ορισµός, ου
έδωσε η έκθεση Brundtland, η βιώσιµη ανάτυξη είναι ολύ
ροσϕιλής έννοια στα κράτη, καθώς καθένα δύναται να την ερµηνεύει µε τον τρόο ου το συµϕέρει – συχνά βεβαίως εις βάρος της βιωσιµότητας και υέρ της ανάτυξης. Παρ’ όλα αυτά, εειδή ο ορισµός της Έκθεσης Brundtland διαµόρϕωσε τον
βασικό άξονα της σχέσης ανάτυξης και εριβάλλοντος, χρησιµοοιείται εδώ –αλλά και γενικότερα αό την ειστηµονική κοινότητα– ως αντιροσωευτικός ορισµός της βιώσιµης
ανάτυξης.
Η βιώσιµη ανάτυξη εοµένως δίνοντας έµϕαση στο εριβάλλον έχει ως σκοό τη δηµιουργία µιας ‘οικολογικής κοινωνίας’, η οοία θα ζει αρµονικά µε τη ϕύση, και όχι µόνο την
ροστασία του εριβάλλοντος. Προσαθεί δηλαδή να συµϕιλιώσει και να αντιµετωίσει ως ίσες την οικονοµική ανάτυξη, την εριβαλλοντική ροστασία και την κοινωνική ευηµερία.
5. Για έναν κατάλογο ορισµών ου έχουν δοθεί για τη βιώσιµη ανάτυξη, έραν αυτού της έκθεσης Brundtland, βλ. Hess 2016: 429.
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Ο στόχος είναι τόσο η καλύτερη δυνατή λειτουργία του συνόλου
του οικοσυστήµατος στο αρόν όσο και η διασϕάλιση των ϕυσικών και οικονοµικών όρων για την κοινωνική ευηµερία στο
µέλλον. Μάλιστα αό κάοιους αναλυτές (Kerschner & Wagner
2016: 59) δίνεται ιδιαίτερη έµϕαση στις ανάγκες των µελλοντικών γενεών, καθώς αυτές είναι ου θα υοϕέρουν ερισσότερο στην ερίτωση ου συνεχιστεί η αλόγιστη χρήση και κατανάλωση των ϕυσικών όρων. Είναι εµϕανές ότι υιοθετείται
µια αγκόσµια –και όχι αλώς τοική ή εριϕερειακή– ροοτική εϕαρµογής και υλοοίησης του µοντέλου ου ροτείνει
η βιώσιµη ανάτυξη. Στόχος είναι η ανάτυξη να γίνεται βάσει των δυνατοτήτων του λανήτη για την ροστασία ολόκληρης της ανθρωότητας και του µέλλοντός της και όχι για την
εξυηρέτηση συµϕερόντων συγκεκριµένων οµάδων ή ατόµων
(Baker 2016: 6).
Έχει υοστηριχθεί κατά καιρούς ότι η είτευξη των εριβαλλοντικών και εκείνη των ανατυξιακών στόχων συνδέονται
άµεσα και ότι για να ειτευχθούν οι µεν χρειάζονται οι δε και
το αντίστροϕο (Chasek, Downie & Welsh Brown 2014: 319). Στο
σηµείο αυτό ολύ σηµαντικό ρόλο έρχεται να αίξει η τεχνολογία, στην οοία δίνει ιδιαίτερη έµϕαση και η Έκθεση Brundtland. Αν υάρξει ορθή διαχείριση και χρήση της τεχνολογίας,
τότε είναι δυνατόν να υάρχει αράλληλα οικονοµική ανάτυξη, να βρεθούν τρόοι να ροστατεύεται το εριβάλλον και να
λυθούν ολλά αό τα κοινωνικά ροβλήµατα ου µαστίζουν µεγάλο µέρος του ληθυσµού της Γης, µε κύρια τη ϕτώχεια και
την είνα.
Ένα αό τα βασικά εµόδια στην είτευξη της βιώσιµης
ανάτυξης και της εριβαλλοντικής ροστασίας ιδιαίτερα είναι το υάρχον εµορικό σύστηµα. Οι αναϕορές στα ροβλήµατα ου ροκαλεί το ελεύθερο εµόριο και το σύστηµα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµορίου (ΠΟΕ) ολλαλασιάζονται διαρκώς. Υάρχει εµϕανής ανάγκη για αναδιάρθρωση του διεθνούς
εµορικού συστήµατος, έτσι ώστε οι εριβαλλοντικές ολιτικές ου υιοθετούνται αό ορισµένα κράτη να µη θεωρούνται
αθέµιτος ανταγωνισµός και να µην αρεµοδίζεται η εϕαρµογή
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τους λόγω αυτού. Παρ’ όλα αυτά δεν ϕαίνεται να υάρχει η διάθεση να δοθεί χώρος στην εριβαλλοντική ροστασία ούτε εντός
του λαισίου του ΠΟΕ ούτε και στο λαίσιο νέων εµορικών
συµϕωνιών ου έχουν υιοθετηθεί ή βρίσκονται υό διαραγµάτευση (∆ούση 2017: 84-6, Chasek, Downie & Welsh Brown
2014: 319-20).
Το αίτηµα για βιώσιµη ανάτυξη εοµένως αραµένει είκαιρο και ίσως αρουσιάζει και µεγαλύτερη δυναµική αυτή
την ερίοδο, ου τα ϕαινόµενα της υοβάθµισης του εριβάλλοντος και ιδιαίτερα της κλιµατικής αλλαγής είναι ιο εµϕανή α’ ό,τι ριν αό εικοσιέντε χρόνια. Το σηµαντικότερο όµως
είναι να υάρξει τόσο η ολιτική βούληση να αλλάξει το υάρχον οικονοµικό µοντέλο όσο και η αοδοχή αό την κοινωνία
ότι το µοντέλο αυτό έχει τα όριά του και ότι κάοια στιγµή οι
ειτώσεις ου ολόκληρος ο κόσµος θα κληθεί να αντιµετωίσει θα είναι σοβαρότατες και ιθανότατα µη αναστρέψιµες (IPCC
2014). Ωστόσο εειδή οι ειτώσεις αυτές δεν είναι ακόµη
ραγµατικά εµϕανείς ή καταλογίζονται στη ϕυσική εξέλιξη του
εριβάλλοντος, ολλοί ιδίως στον δυτικό κόσµο δεν αντιλαµβάνονται τη σοβαρότητα του ζητήµατος, καθώς η κλιµατική
αλλαγή δεν τους εηρεάζει άµεσα.
Είναι ροϕανές και σηµειώνεται αό ολλούς αναλυτές
(∆ούση 2014: 215, Chasek, Downie & Welsh Brown 2014: 332)
ότι, αρά τον αρχικό ενθουσιασµό για τη βιώσιµη ανάτυξη, η
ολιτική βούληση για την εϕαρµογή της γρήγορα εξασθένισε
για δύο κυρίως λόγους. Ο ρώτος είναι η αµϕιβολία ορισµένων
κυβερνήσεων για το ότι τα εριβαλλοντικά ροβλήµατα υονοµεύουν τα συµϕέροντα των κρατών τους, κάτι ου συναντάµε
ακόµη και σήµερα αό ορισµένες κυβερνήσεις, µε ιο ρόσϕατο αράδειγµα την αµερικανική κυβέρνηση Trump (BBC 2017,
∆ούση 2017). Ο δεύτερος λόγος, και κατά τη γνώµη µου ο ιο
ισχυρός, εντοίζεται στον ϕόβο των κρατών ότι η ενδυνάµωση της εριβαλλοντικής διακυβέρνησης (σε διεθνές είεδο)
θα σήµαινε και την ταυτόχρονη µείωση της κρατικής κυριαρχίας.
Η µορϕή των µηχανισµών εϕαρµογής των υό εξέταση Στόχων
Βιώσιµης Ανάτυξης και της Συµϕωνίας των Παρισίων έρχεται
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κατ’ αρχήν να ειβεβαιώσει τον ϕόβο αυτόν. Τόσο στους Στόχους
όσο και στη Συµϕωνία καθορίζεται ότι η υλοοίησή τους εναόκειται στην καλή θέληση των κρατών. Ίσως όµως, όως θα
αναλυθεί αρακάτω, αυτή ακριβώς η ‘νοµική αδυναµία’ είναι
λεονέκτηµα, το οοίο ενισχύει την ροσδοκία της εϕαρµογής
ολιτικών βιώσιµης ανάτυξης.

2. Ποιοι είναι οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης
Τον Σετέµβριο του 2015 στην ετήσια διάσκεψη της Γενικής
Συνέλευσης των ΗΕ υιοθετήθηκε έκθεση µε τίτλο ‘Αλλάζοντας τον κόσµο µας: Η ατζέντα για τη Βιώσιµη Ανάτυξη ως
το 2030’ (General Assembly 2015). Στην έκθεση αυτή εριλαµβάνονται οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης, οι οοίοι έρχονται να
αντικαταστήσουν τους Στόχους της Χιλιετίας ου είχαν τεθεί
το 2000. Η ιδέα της συνέχισης των Στόχων της Χιλιετίας συζητήθηκε κατ’ αρχάς στη ∆ιάσκεψη Ρίο+206 το 2012. Οι εκρόσωοι των κρατών έκαναν αολογισµό και κατέληξαν στο
συµέρασµα ότι οι αρχικές συνθήκες ου είχαν συνοµολογηθεί
στο Ρίο το 1992 (Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για
την Κλιµατική Αλλαγή, Σύµβαση για τη Βιοοικιλότητα) δεν
ήταν ευρέως γνωστές στις κοινωνίες των ολιτών, οι δε σκοοί
τους είχαν ειτευχθεί ελάχιστα, αν όχι καθόλου. Συνέεια της
αραδοχής αυτής ήταν η αναζήτηση ροτάσεων ου θα είχαν
µεγαλύτερη αήχηση και ειτυχία ως ρος το αοτέλεσµα.
Έτσι και µε την ροτροή του Γενικού Γραµµατέα των ΗΕ
στράϕηκαν στους Στόχους της Χιλιετίας ου, αρότι και αυτοί δεν είχαν ειτευχθεί σε µεγάλο βαθµό, είχαν καταϕέρει να
δηµιουργήσουν µια ολιστική ροσέγγιση έναντι κάοιων διε6. ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιώσιµη Ανάτυξη, Ρίο
ντε Τζανέιρο, 13-22 Ιουνίου 2012. Αναϕέρεται εν συντοµία ως Ρίο+20, διότι
έγινε είκοσι χρόνια µετά την ροηγούµενη ∆ιάσκεψη στο Ρίο, στην οοία
–υενθυµίζεται– υιοθετήθηκε εισήµως για ρώτη ϕορά αό τη διεθνή
κοινότητα η έννοια της βιώσιµης ανάτυξης.
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θνών ροβληµάτων (κυρίως την καταολέµηση της ϕτώχειας
και τη βελτίωση της ανθρώινης ζωής) και να κινητοοιήσουν
τη διεθνή κοινότητα για σοβαρά κοινωνικά ζητήµατα. Ειλέον διαϕαινόταν ήδη ότι οι Στόχοι της Χιλιετίας είχαν καταϕέρει να αλλάξουν την αντίληψη γύρω αό την ροσάθεια
για έναν καλύτερο κόσµο, µε την αναγνώριση ότι τελικά οι εθελοντικές συµϕωνίες είναι ιο ροσϕιλείς στα κράτη και σε άλλους ϕορείς αό ό,τι οι δεσµευτικές (όως οι δύο του Ρίο 1992
ου αναϕέρθηκαν αραάνω) (Sachs 2015: 53-54).
Κάνοντας συνεώς χρήση της ήδη δοκιµασµένης –και εν
µέρει ειτυχούς– ροσέγγισης συµϕωνιών εθελοντικού χαρακτήρα, µε την ελίδα ότι τα κράτη θα αγκαλιάσουν τις ροσάθειες ου καταβάλλουν τα ΗΕ για ένα καλύτερο µέλλον,
ροέκυψαν οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης [Sustainable Development Goals]. Είναι 17 (σε αντίθεση µε αυτούς της Χιλιετίας
ου ήταν οκτώ), εριλαµβάνουν µεγάλο εύρος θεµατικών (συµληρώνονται αό 169 εξειδικευµένους στόχους [targets]), τέθηκαν σε εϕαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2016 και έχουν χρονικό
ορίζοντα έως το 2030. Οι Στόχοι αυτοί είναι:
1. Η εξάλειψη της ϕτώχειας σε όλες τις µορϕές της αγκοσµίως
2. Η εξάλειψη της είνας, η ρόσβαση σε ασϕαλείς τροϕές
και η ροώθηση βιώσιµης αγροτικής αραγωγής
3. Η διασϕάλιση της υγείας και η ροώθηση της ευηµερίας
για όλους σε όλες τις ηλικίες
4. Η διασϕάλιση οιοτικής και χωρίς αοκλεισµούς εκαίδευσης και η ροώθηση της δια βίου µάθησης για όλους
5. Η είτευξη ισότητας των ϕύλων και η ενδυνάµωση των
γυναικών και των κοριτσιών
6. Η ρόσβαση σε νερό, η βιώσιµη διαχείρισή του και η δηµιουργία αοχετευτικών συστηµάτων για όλους
7. Η ρόσβαση σε οικονοµικά ροσιτή, αξιόιστη, βιώσιµη
και σύγχρονη ενέργεια για όλους
8. Η ροώθηση της βιώσιµης και χωρίς αοκλεισµούς οικονοµικής ανάτυξης, της λήρους και αραγωγικής αασχόλησης και αξιορεούς εργασίας για όλους
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9. Η κατασκευή ανθεκτικών υοδοµών, η ροώθηση της βιώ-

σιµης εκβιοµηχάνισης και η ενθάρρυνση της καινοτοµίας
10. Η µείωση των ανισοτήτων εντός και µεταξύ των κρατών
11. Η δηµιουργία ανοικτών, ασϕαλών, ανθεκτικών και βιώσι12.
13.
14.
15.

16.

17.

µων όλεων
Η διασϕάλιση βιώσιµης κατανάλωσης και ροτύων αραγωγής
Η ανάληψη εείγουσας δράσης για την κλιµατική αλλαγή
και τις ειτώσεις της
Η διατήρηση και η βιώσιµη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων όρων µε στόχο τη βιώσιµη
ανάτυξη
Η ροώθηση της βιώσιµης χρήσης, ροστασίας και αοκατάστασης των είγειων οικοσυστηµάτων, η βιώσιµη διαχείριση των δασών, η καταολέµηση της ερηµοοίησης και
η διακοή της υοβάθµισης του εδάϕους και της µείωσης
της βιοοικιλότητας
Η ροώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αοκλεισµούς
κοινωνιών, η ρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και η
εγκαθίδρυση αοτελεσµατικών και υεύθυνων θεσµών σε
όλα τα είεδα
Η ενδυνάµωση των µεθόδων εϕαρµογής των Στόχων και η
εκ νέου ροώθηση των αγκόσµιων συνεργιών για τη βιώσιµη ανάτυξη.7

7. 1. End poverty in all its forms everywhere 2. End hunger, achieve
food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning
opportunities for all 5. Achieve gender equality and empower all women and
girls 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern
energy for all 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic
growth, full and productive employment and decent work for all 9. Build
resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization
and foster innovation 10. Reduce inequality within and among countries
11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sus-
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Τέσσερα είναι τα βασικά λεονεκτήµατα των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης σύµϕωνα µε την υάρχουσα αρθρογραϕία
(LeBlanc 2015: 176-178, Sachs 2012: 2210). Πρώτον οι Στόχοι
δεν είναι νοµικά δεσµευτικοί. Αυτό δίνει την ελευθερία στα κράτη να τους εϕαρµόσουν όως τα ίδια κρίνουν και εκ της εµειρίας ϕαίνεται να είναι ερισσότερο ρόθυµα να τους υλοοιήσουν,
καθώς δεν υάρχει άµεσος έλεγχος. Είσης το γεγονός ότι οι
Στόχοι είναι στην ουσία µια εθελοντική δέσµευση βοήθησε στο
να συµϕωνηθεί το εριεχόµενό τους αρκετά εύκολα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ συνήθως για τις δεσµευτικές
συµϕωνίες ααιτείται µεγάλη διάρκεια διαραγµατεύσεων και
τελικά συνοµολογείται ο ελάχιστος κοινός αρονοµαστής, καθώς ρέει να συµϕωνήσουν όλα τα κράτη. Εδώ δεν συµβαίνει αυτό και το τελικό κείµενο των Στόχων διακρίνεται αό ϕιλόδοξα σχέδια. Το στοιχείο αυτό θα µορούσε να θεωρείται και
µειονέκτηµα, αλλά, όως ευρέως αρατηρείται (και όως αναϕέρθηκε και νωρίτερα), οι δεσµευτικές συµϕωνίες δεν συνεάγονται αναγκαστικά και συµµόρϕωση µε το εριεχόµενό τους.
Εοµένως κρίνεται θετικό ότι ένα κείµενο διακηρυκτικού εν
γένει χαρακτήρα µε σαϕείς στόχους τίθεται στη διάθεση των
κρατών, τα οοία είναι αρκετά ιο ιθανό –για λόγους τόσο
καλής ίστης αέναντι στην υόλοιη διεθνή κοινότητα όσο
και βελτίωσης της οιότητας ζωής των ολιτών τους– να ροχωρήσουν σε διακρατικές συνεργασίες και να το εϕαρµόσουν σε
ικανοοιητικό βαθµό.
tainable 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 13.
Take urgent action to combat climate change and its impacts 14. Conserve
and sustainably use of the oceans, seas and marine resources for sustainable development 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and
halt and reserve land degradation and halt biodiversity loss 16. Promote
peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development (United Nations 2015c).
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∆εύτερο λεονέκτηµα είναι ότι οι Στόχοι είναι αλοί και
εύκολα αναγνωρίσιµοι. Αυτό µορεί να τους κάνει δηµοϕιλείς
στην κοινωνία των ολιτών και, ειδικά για τις εριοχές του κόσµου ου έχουν ερισσότερη ανάγκη, θα µορέσουν να αοτελέσουν µοχλό ίεσης για τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα. Τρίτο θετικό στοιχείο, σε σύγκριση µάλιστα µε τους Στόχους της Χιλιετίας, είναι ότι οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης
είναι εξαιρετικά συνδεδεµένοι µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα
ισχυρό δίκτυο µεταξύ Στόχων και εξειδικευµένων στόχων. Αυτό
σηµαίνει ότι για να ειτευχθεί ένας Στόχος ρέει να χρησιµοοιηθεί και κάοιος ακόµη και το αντίστροϕο (ICSU, ISSC 2015:
21, 73).8 Παραδείγµατος χάριν ο Στόχος 15 για βιώσιµη διαχείριση των δασών, καταπολέµηση της ερηµοποίησης και διακοπή της υποβάθµισης τους εδάϕους και της µείωσης της βιοποικιλότητας συνδέεται µε τον Στόχο 2 για την εξάλειψη της
πείνας, πρόσβαση σε ασϕαλείς τροϕές και προώθηση βιώσιµης
αγροτικής παραγωγής. Η βιώσιµη χρήση και η διατήρηση των
ϕυσικών όρων συνδέεται άµεσα µε την οιότητα της βιοοικιλότητας και µε τη βιώσιµη γεωργική αραγωγή και την
ασϕάλεια των τροϕίµων.
Τέταρτο βασικό λεονέκτηµα των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης (άλι σε σύγκριση µε τους Στόχους της Χιλιετίας) είναι ο έντονος εριβαλλοντικός χαρακτήρας ου έχουν – σχεδόν
οι µισοί έχουν άµεση σχέση µε την ροστασία και τη διατήρηση του εριβάλλοντος.
2.1. Πώς θα εϕαρµοστούν οι Στόχοι της Βιώσιµης Ανάπτυξης

Οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης έρα αό τον βασικό τους σκοό, ου είναι η βελτίωση των συνθηκών της ανθρώινης ζωής
και η βιώσιµη ανάτυξη του λανήτη στο σύνολό του, έχουν σκοό και να εαναροωθήσουν και να εµλουτίσουν το τρίτυχο
της έννοιας της βιώσιµης ανάτυξης (1992): οικονοµική ανά8. Στην έκθεση των ICSU & ISSC υάρχει αναλυτική αρουσίαση των
διασυνδέσεων των Στόχων.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

151

τυξη, εριβαλλοντική ροστασία, κοινωνική ευηµερία. Στην ουσία έρχονται να αµϕισβητήσουν τη µέχρι στιγµής (αοτυχηµένη) εϕαρµογή της βιώσιµης ανάτυξης, η οοία εικεντρώθηκε τελικώς στην οικονοµική ανάτυξη αϕήνοντας σε δεύτερη
µοίρα τις άλλες δύο διαστάσεις.9 Για κάοιους αναλυτές µάλιστα οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης αϕορούν κυρίως την κοινωνική και την εριβαλλοντική διάσταση και αµϕισβητούν το
υάρχον σύστηµα οικονοµικής ανάτυξης και το business-asusual, ροτείνοντας ένα νέο λαίσιο εϕαρµογής για τη βιώσιµη ανάτυξη (Gupta & Vegelin 2016: 435, Sachs 2015: 55).
Για να εϕαρµοστούν οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης και
για να έχουν τα ειθυµητά αοτελέσµατα ρέει είσης να ροστεθεί ένα ακόµη βασικό στοιχείο στη ϕιλοσοϕία της βιώσιµης
ανάτυξης: η καλή διακυβέρνηση, όως άλλωστε ρεσβεύει και
ο Στόχος 16. Ενέργειες για την εκτέλεση του ϕιλόδοξου αυτού
σχεδίου ρέει να γίνουν σε τοικό, εθνικό και υερεθνικό είεδο και η συνεργασία των ειέδων αυτών να είναι αγαστή. Οι
ερισσότεροι εξειδικευµένοι στόχοι εστιάζουν σε ροσάθειες
ου ρέει να γίνουν στο εθνικό είεδο (Gupta & Vegelin 2016:
441), δίνοντας έτσι µια κρατοκεντρική ροσέγγιση στην εϕαρµογή των Στόχων. Αυτό βεβαίως σηµαίνει ως η κεντρική κυβέρνηση κάθε κράτους ρέει να µετακυλήσει αρµοδιότητες στο
τοικό είεδο διατηρώντας η ίδια τον έλεγχο των ενεργειών
και ως ρέει να αναζητήσει τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες
στο διεθνές είεδο για βοήθεια. Σηµαντικό στοιχείο για τη σωστή και αοτελεσµατικότερη λειτουργία αυτής της διάδρασης
µεταξύ των ειέδων αοτελεί η αναβάθµιση του συστήµατος
διάδοσης και ρόσληψης ληροϕοριών. Οι ληροϕορίες και τα
στοιχεία ου αϕορούν τους Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης και ου
χρησιµοοιεί κάθε κράτος ρέει, εκτός αό το να είναι ακριβή
9. Για µια ρόσϕατη κριτική για το θέµα αυτό στην ελληνική βιβλιογραϕία βλ. Σµώκος 2015. Ειλέον σηµειώνεται ότι το ϕαινόµενο
της εικράτησης της οικονοµικής ανάτυξης αρατηρείται έντονα και στον
δυτικό κόσµο µετά το ξέσασµα της οικονοµικής κρίσης (Kerschner & Wagner 2016: 60).
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και να ενηµερώνονται συνεχώς,10 να είναι και εύκολα ροσβάσιµα σε όλους τους εµλεκόµενους και ενδιαϕερόµενους ϕορείς
(Gupta & Vegelin 2016: 444).
Ειλέον ολύ σηµαντικό ρόλο στην εϕαρµογή των Στόχων έχει να αίξει η σύγχρονη τεχνολογία µε τη χρήση των ιο
ρόσϕατων ειτευγµάτων της, έτσι ώστε να εξοικονοµείται όσο
το δυνατόν ερισσότερη ενέργεια, η ενέργεια ου χρησιµοοιείται να είναι όσο το δυνατόν ερισσότερο ϕιλική ρος το εριβάλλον και οι υοδοµές και τα συστήµατα να είναι σύγχρονα
(Sachs 2015: 60, Zapatrina 2016: 39). Ακόµη χρήσιµο είναι να
τεθούν σε ισχύ τα υό συζήτηση συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και ενδιάµεσα χρονικά σηµεία, ώστε να υάρχει στενότερη αρακολούθηση της εϕαρµογής των στόχων και να µη γίνει αολογισµός κατευθείαν το 2030. Πρέει να δηµιουργηθεί
είσης ένας καλύτερος σχεδιασµός χρηµατοδότησης, έτσι ώστε
οι (εθελοντικές) εισϕορές αό τους εµλεκόµενους ϕορείς να καταβάλλονται τακτικά και να υάρχει έλεγχος για την κίνηση
των χρηµάτων (Sachs 2012: 2210-11). Βεβαίως µε τα αραάνω η εϕαρµογή των Στόχων µορεί να γίνει ιο ααιτητική και
τα κράτη να χάσουν την αρχική τους ροθυµία ή ακόµη και να
αντιδράσουν σε ορισµένα σηµεία. Ααιτείται συνεώς ιδιαίτερη ροσοχή στο ώς θα καταρτιστούν τόσο τα χρονοδιαγράµµατα όσο και τα χρηµατοδοτικά σχέδια. Είναι άντως ροϕανές ότι οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης ροσαθούν να δράσουν
µε στόχο την εϕαρµογή της βιώσιµης ανάπτυξης, τόσο µε την
ροσάθεια συµϕιλίωσης των τριών διαστάσεών της, όσο και
µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, αναγκαίο µέσο για
την ειτυχή εϕαρµογή της, σύµϕωνα και µε τον ορισµό ου δίνει η Έκθεση Brundtland.

10. Έχει ασκηθεί κριτική για τους Στόχους της Χιλιετίας ότι συχνά
οι ληροϕορίες ου ήταν ροσβάσιµες ήταν ή συγκεχυµένες ή αλιές
(Sachs 2012: 2210).
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2.2. Ποιοι ϕορείς συµµετέχουν

Οι ϕορείς ου συµµετέχουν στην εϕαρµογή των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης δεν είναι µόνο τα κράτη. Για να καταστούν
εϕικτοί οι Στόχοι –και σε αυτό συµϕωνούν όλοι οι ιθύνοντες και
όλοι οι αναλυτές–, ρέει να συµµετάσχει ενεργά και ο ιδιωτικός τοµέας και να συνεργαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα µε
τον δηµόσιο [public-private partnerships] σε όλα τα είεδα.
Η θεµατολογία του τελευταίου αό τους 17 Στόχους είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή η ειτυχία των Στόχων µέσω της συµµετοχής, της συνδιαµόρϕωσης και της εκτέλεσης των έργων µέσα
αό την αγκόσµια συνεργασία. Κύριος λόγος βεβαίως για τον
οοίο κρίνεται αναγκαία η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα είναι
η χρηµατοδότηση του όλου εγχειρήµατος (ου υολογίζεται σε
άνω αό ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια), την οοία τα κράτη
αό µόνα τους –και µε δεδοµένη την οικονοµική αστάθεια ου
χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα– δεν θα µορούσαν να διαθέσουν (Zapatrina 2016: 40).
Η ιδέα των συµράξεων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σε διεθνές είεδο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990
στο λαίσιο των ΗΕ µε σκοό την καλύτερη υλοοίηση δηµόσιων ολιτικών ου αϕορούν τη βιώσιµη ανάτυξη. Οι συµράξεις αυτές σταδιακά ανατύχθηκαν σε ένα χρησιµότατο εργαλείο για την εϕαρµογή των διακρατικών συµϕωνιών, καθώς τα
κράτη συχνά αδυνατούν για λόγους χρηµατοδοτικούς, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας να εϕαρµόσουν τις ϕιλόδοξες διεθνείς ολιτικές. Το εύρος ου καλύτουν οι συµράξεις εκτείνεται αό
χαλαρού τύου συνέργειες µέχρι συγκεκριµένες δράσεις (∆ούση 2014: 178-182, United Nations 2015b). Τα ΗΕ έχουν κατά
καιρούς υιοθετήσει ψηϕίσµατα µε στόχο την οργάνωση και την
είβλεψη των συµράξεων.11 Το ίδιο µοντέλο ειλέχθηκε και
11. Το ιο ρόσϕατο ψήϕισµα υιοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2015,
δηλαδή λίγο ριν τεθούν σε ισχύ οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης και ϕέρει τον τίτλο ‘Towards Global Partnerships: A Principle-based Approach

to Enhance Cooperation between the United Nations and all relevant partners’ (United Nations General Assembly 2015).
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για τους Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης µε την εµϕατική διατύωση του Στόχου 17, καθώς γίνεται αντιλητό ότι χωρίς τη
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα, τα κράτη –και ιδιαίτερα τα ανατυσσόµενα– δεν θα µορέσουν να αντεεξέλθουν αρά στο
ελάχιστο στις ειταγές των Στόχων.
Εδώ ρέει να γίνει αναϕορά στη συµβολή των τοικών
κοινωνιών, η οοία είναι ουσιώδης για την ειτυχή υλοοίηση
των Στόχων και γενικότερα της βιώσιµης ανάτυξης. Γίνεται
λόγος ϕυσικά για τις ϕτωχότερες κοινωνίες, οι οοίες εηρεάζονται άµεσα αό την υοβάθµιση του εριβάλλοντος και τις
αλλαγές του κλίµατος, µε αοτέλεσµα να λήττονται και η κοινωνική συνοχή και η οικονοµική ανάτυξη. Ο Στόχος 5 µιλά
για την ισότητα των ϕύλων και ιδιαίτερα την ενίσχυση των γυναικών και των κοριτσιών. Το 70% του ϕτωχότερου ληθυσµού
της Γης είναι γυναίκες, οι οοίες όµως αίζουν ολύ σηµαντικό ρόλο στην είτευξη της βιώσιµης ανάτυξης (.χ. αραγωγή τροϕής, εϕοδιασµός µε όσιµο νερό κ.ά.) (van den Berg &
Cando-Noordhuizen 2017). Αν δεν υάρξουν ολιτικές µε ειδική µέριµνα για αυτές τις οµάδες του ληθυσµού, ώς αναµένεται να γίνει ο κόσµος ιο ίσος και να αολαµβάνουν όλοι ανεξαιρέτως ένα βιώσιµο βιοτικό είεδο; Για τις ανατυγµένες
κοινωνίες η λογική ου ρέει να εικρατήσει είναι η µετάβαση σε ένα διαϕορετικό αραγωγικό µοντέλο. Είναι έτοιµες οι
ολιτικές ηγεσίες να αλλάξουν κατεύθυνση στα ανατυξιακά τους
σχέδια ή να αναλάβουν δράσεις ροστασίας του ληθυσµού, όου
και αν βρίσκεται αυτός;
Η αγκόσµια συνεργασία εοµένως, έρα αό τις συµράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ρέει να αϕορά και τις κοινωνίες όλου του κόσµου, οι οοίες ρέει να αοδεχτούν και να
ροσαθήσουν και αυτές για την ειτυχία των Στόχων. Έτσι
γίνονται ροσάθειες ροώθησης της καλύτερης δυνατής συνεργασίας µεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνίας των ολιτών και ιδιωτικού τοµέα, µε στόχο έναν καλύτερο κόσµο. Ακόµη ιο σηµαντικό είναι να βρεθεί ένας τρόος εϕαρµογής των Στόχων στα
κράτη µε αναδυόµενες οικονοµίες, ου βρίσκονται σε ανατυξιακή ορεία (Zapatrina 2016: 39). Τα κράτη αυτά, λόγω της
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ειθυµίας τους να ισχυροοιηθούν οικονοµικά, δεν υολογίζουν
συχνά την εριβαλλοντική ροστασία και την κοινωνική ευηµερία. Εδώ έρχονται οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου για το εν ενεργεία οικονοµικό µοντέλο και να ροτείνουν εναλλακτικούς τρόους ανάτυξης, οι
οοίοι θα έχουν ερισσότερο ανθρωοκεντρικό και ϕιλικό ρος
το εριβάλλον χαρακτήρα. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η οικονοµική ανάτυξη ως υλώνας της βιώσιµης ανάτυξης δεν
αϕορά τόσο τα ανατυγµένα κράτη και τις αναδυόµενες οικονοµίες, αλλά τα ϕτωχότερα κράτη ου καταβάλλουν ροσάθειες να ξεϕύγουν αό το όριο της ϕτώχειας. Αν ο συνδυασµός
ταυτόχρονης ροώθησης της οικονοµικής ανάτυξης µε την ροστασία του εριβάλλοντος και την κοινωνική ευηµερία τύγχανε ήδη εϕαρµογής και οι υεύθυνοι δρούσαν µε τη λογική αυτή,
ίσως η βιώσιµη ανάτυξη να είχε ετύχει ολλά ερισσότερα
και να µη χρειάζονταν οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης για να
τεθεί εκ νέου το βασικό τρίτυχο σε εϕαρµογή.
Ειλέον, καθώς αναγνωρίζεται ότι το οικονοµικό/χρηµατοδοτικό ζήτηµα αοτελεί την αιχµή του δόρατος για την εϕαρµογή των Στόχων, καλούνται όλοι οι ενδιαϕερόµενοι ϕορείς να
συνεργαστούν µεταξύ τους και να ανατύξουν ιδιαίτερες σχέσεις
µε τον ΠΟΕ12 και µε τους θεσµούς ου είναι ειϕορτισµένοι µε
την καταολέµηση της κλιµατικής αλλαγής (ICSU, ISSU 2015:
81), τοµέα µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία ιδίως για τις ανατυσσόµενες χώρες. Ο λόγος ου γίνονται οι αναϕορές αυτές
είναι ρώτον εειδή οι εµορικές σχέσεις λέον καθορίζουν σε
ολύ µεγάλο βαθµό τις σχέσεις ανατυγµένων και ανατυσσόµενων κρατών και δεύτερον εειδή (σε αντίθεση µε τους Στόχους της Χιλιετίας) η ροστασία του εριβάλλοντος θεωρείται
λέον ααραίτητη ροϋόθεση για τη βελτίωση της οιότητας
ζωής αγκοσµίως.
Πέραν των ανωτέρω αρατηρήσεων για τα ιθανά ροβλήµατα ου θα αντιµετωίσει η εϕαρµογή των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης, ρέει να σηµειωθεί ότι η συνεργασία κυβερ12. Άξιο αναϕοράς είναι ότι ο ΠΟΕ δεν ανήκει στο σύστηµα των ΗΕ.
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νήσεων, ιδιωτικού τοµέα και κοινωνίας ενέχει ολλούς κινδύνους και στηρίζεται σε λετές ισορροίες· είναι δε ολύ εύκολο να ανακύψουν ροβλήµατα, ιδιαίτερα σε χώρες µε αδύναµους
κρατικούς θεσµούς. Ένα ειλέον µεγάλο ζήτηµα ου µένει
µέχρι στιγµής χωρίς αάντηση –καθώς ο χρόνος µόνον θα δείξει ρος οια κατεύθυνση θα κινηθεί η εϕαρµογή των Στόχων–
είναι το κατά όσον και αυτοί αοτελούν τέχνασµα ροσάθειας ελέγχου όλου του διεθνούς γίγνεσθαι αό τις µεγάλες δυνάµεις, δηµιουργώντας ένα ενιαίο σύστηµα λειτουργίας τόσο των
διακρατικών όσο και των δηµοσιο-ιδιωτικών σχέσεων. Εδώ
καλείται ο ΟΗΕ να αίξει εοτικό και συντονιστικό ρόλο, να
δηµιουργήσει ένα νέο οικονοµικό σύστηµα ου θα ροσελκύσει
όλους τους ενδιαϕερόµενους και να ελέγχει ότι η όλη διαδικασία κινείται όσο ιο οµαλά γίνεται. Τέλος γίνεται λόγος και για
ένα ακόµη ζήτηµα, αυτό της µετανάστευσης (Zapatrina 2016:
40-1), το οοίο είναι ιθανό να ροκαλέσει ροβλήµατα ολιτικής αστάθειας στις ανατυγµένες χώρες, ράγµα ου θα
στρέψει τις ενέργειες στην είλυση άµεσων ζητηµάτων διαβίωσης και θα θέσει σε δεύτερη µοίρα τις ροσάθειες για καλύτερο και βιώσιµο µέλλον. ∆εν ρέει άντως να αραλείεται η εισήµανση ότι ο Στόχος 16 κάνει λόγο για ροώθηση ειρηνικών κοινωνιών, ου σηµαίνει ότι και εδώ τα Ηνωµένα
Έθνη, λόγω του ιδιαίτερου βάρους ου έχουν στη διατήρηση
της ειρήνης και της ασϕάλειας, έχουν µια ειρόσθετη ευθύνη για τη συνολική ειτυχία του εγχειρήµατος. Με την είτευξη άλλωστε των Στόχων ροωθείται στην ουσία η ιο ίση,
αρµονική και ειρηνική συνύαρξη όλων των λαών και κρατών
του κόσµου.
Για κάοιους αναλυτές οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης ροσαθούν να ρυθµίσουν και να διαχειριστούν σχεδόν όλους τους
τοµείς της σύγχρονης ζωής και αοτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δράσης του ΟΗΕ για έναν καλύτερο κόσµο. Μέσω αυτών όλα τα κράτη και οι άλλοι εµλεκόµενοι ϕορείς µορούν
να συγκλίνουν και να δηµιουργήσουν κώδικες εικοινωνίας και
κοινούς τρόους αντιµετώισης των αγκόσµιων ροβληµάτων (Sachs 2015: 53). Όως έχει γίνει µέχρι στιγµής αντιλητό,
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χρειάζεται να δηµιουργηθούν κατάλληλοι και ισχυροί θεσµοί
τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους όσο και σε διεθνές είεδο,
ου να χαρακτηρίζονται αό υψηλής οιότητας διακυβέρνηση.

3. Κλιµατική αλλαγή: εργαλείο επίτευξης

των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης;
Μία αλλαγή ου αρατηρείται στους Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης σε σχέση µε τους Στόχους της Χιλιετίας, όως αναϕέρθηκε και αραάνω, είναι ο έντονος εριβαλλοντικός χαρακτήρας ου τους διέει. Ενώ µόνο ένας αό τους οκτώ Στόχους της
Χιλιετίας αϕορούσε τη διασϕάλιση της εριβαλλοντικής βιωσιµότητας εν γένει, οκτώ αό τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης αϕορούν άµεσα την ροστασία του εριβάλλοντος13
εξειδικεύοντας τις δράσεις σε διάϕορους τοµείς· εραιτέρω σχεδόν το σύνολο των Στόχων µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόο
σχετίζεται µε αυτή.
Ένας αό τους βασικούς µοχλούς ενεργοοίησης των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης και ειδικότερα του Στόχου 13, για
την ανάληψη επείγουσας δράσης για την κλιµατική αλλαγή
και τις επιπτώσεις της, είναι η ρόσϕατη συνοµολόγηση της
Συµϕωνίας των Παρισίων (∆εκέµβριος 2015)14 στο λαίσιο της
Σύµβασης-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική
Αλλαγή. Η συµϕωνία, έρα αό το ότι αρέχει έναν οδικό
χάρτη µε δράσεις και κατευθυντήριες οδηγίες για τη µείωση
των εκοµών των αερίων του θερµοκηίου, αοτελεί και ένα
ουσιώδες εργαλείο για την αοτελεσµατική λειτουργία όλων
13. Είναι οι Στόχοι 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
14. Η Συµϕωνία των Παρισίων δεν αναλύεται εδώ εις βάθος· αρατίθενται αλώς κάοια βασικά στοιχεία της (United Nations 2015a). Πλη-

ροϕορίες έρα αό το ίδιο το κείµενο της Συµϕωνίας αντλήθηκαν αό τον
ιστότοο: UNFCCC, Climate Change. Get the Big Picture, The Paris Agreement, http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen (ρόσβαση
17/05/2017).
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των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης (σύµϕωνα µε τη διαδικτυακή σελίδα τους, βλ. United Nations 2015c).15
3.1. Η Συµϕωνία των Παρισίων

Η Συµϕωνία των Παρισίων, η οοία στην ουσία έρχεται να
αντικαταστήσει το µη αοτελεσµατικό Πρωτόκολλο του Κιότο (∆ικαίος 2016: 27-8), αοσκοεί στο να δηµιουργήσει ένα
σύστηµα καταολέµησης της αγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής, το οοίο να δεσµεύει όλα τα κράτη της διεθνούς κοινότητας. Ο βασικός σκοός της είναι ο εριορισµός της αύξησης της
αγκόσµιας θερµοκρασίας για τον τρέχοντα αιώνα κάτω αό
2 βαθµούς Κελσίου σε σχέση µε τα ροβιοµηχανικά είεδα.
Μάλιστα, ύστερα αό ιέσεις ου άσκησαν τα µικρά νησιωτικά κράτη και κάοιες αϕρικανικές χώρες, ο στόχος είναι να γίνουν µεγαλύτερες ροσάθειες, ώστε η αύξηση της θερµοκρασίας να διατηρηθεί κάτω αό τους 1,5 βαθµούς Κελσίου. Για τον
σκοό αυτόν η Συµϕωνία δηµιουργεί ένα ρωτοόρο σύστηµα,
στο οοίο κάθε κράτος αοϕασίζει µόνο του για το όσο θα
µειώσει τις εκοµές αερίου του θερµοκηίου.16 Είναι εµϕανής
και εδώ η στροϕή στη κρατοκεντρική ροσέγγιση, ‘υό την έννοια ότι τα κράτη ειδιώκουν τη σύναψη συµϕωνιών µε την
ροϋόθεση να έχουν εκείνα τον κεντρικό έλεγχο’ (Κωνσταντινίδου 2017: 44) και όχι κάοια άλλη οντότητα (.χ. ένας διεθνής οργανισµός), ου θα µορούσε να εγείρει αξιώσεις.
Ειλέον η Συµϕωνία έχει ως στόχο να καταστήσει αοτελεσµατικότερα τα κράτη στην αντιµετώιση των ειτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και για τον λόγο αυτό ροβλέει
15. Για µια αναλυτική καταγραϕή των διασυνδέσεων του Στόχου 13
µε τους υόλοιους Στόχους βλ. ICSU, ISSC 2015: 65.
16. Πρόκειται για το σύστηµα των Εθνικά Καθορισµένων Προθέσεων
Συνεισϕοράς, όου κάθε κράτος µε βάση τις δυνατότητές του διαµορϕώνει το οσοστό µείωσης των εκοµών του, τον τρόο και τον ρυθµό µε τους
οοίους θα τις µειώσει. Για ερισσότερες ληροϕορίες και συγκεκριµένα
στοιχεία βλ. τον διαδραστικό χάρτη του World Resources Institute στο http://
cait.wri.org/indc/ (ρόσβαση: 17/05/2017).
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–εί της ουσίας καλεί τα κράτη να αναλάβουν– την κατάρτιση χρηµατοδοτικού λάνου και ενός σύγχρονου τεχνολογικού
λαισίου µε έµϕαση στην εκαίδευση και στην ανάτυξη δυνατοτήτων. Με τον τρόο αυτόν αοσκοεί κυρίως στην αροχή βοήθειας στα ανατυσσόµενα κράτη και στις ιο ευάλωτες χώρες καθιστώντας έτσι την ροστασία αό την κλιµατική αλλαγή εργαλείο ροαγωγής της ανάτυξης αγκοσµίως.
Τέλος καίρια ροσθήκη στην όλη διαδικασία είναι ο αγκόσµιος
αολογισµός, ου θα γίνεται κάθε έντε χρόνια, µε κύριο στόχο
την εραιτέρω αύξηση του οσοστού µείωσης των εκοµών
κάθε κράτους.
Όως γίνεται αντιλητό, η Συµϕωνία των Παρισίων, αρ’
όλο ου είναι νοµικά δεσµευτική, αϕήνει µεγάλο εύρος ελευθερίας στα κράτη να κινηθούν όως αυτά κρίνουν για την είτευξη του αώτερου στόχου. Αυτό ενέχει κάοια θετικά στοιχεία. Όως είδαµε και για τους Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης,
οι εθελοντικές συµϕωνίες, όως και αυτές ου τις χαρακτηρίζει µια ερισσότερο κρατοκεντρική ροσέγγιση, είναι ιο ροσϕιλείς στα κράτη. Έτσι και εδώ οι συντάκτες της Συµϕωνίας
έκριναν ότι δεσµεύοντας κατ’ αρχήν τα κράτη, αλλά ειτρέοντάς τους να ορίσουν τα ίδια την ροσάθεια ου θα καταβάλλουν, θα τα κινητοοιήσουν ερισσότερο να συµµετέχουν. Άλλωστε στο σύστηµα δεν ροβλέονται κυρωτικοί µηχανισµοί, αλλά η λογική του έγκειται στο ‘naming and shaming’ (Falkner
2016). ∆ηλαδή όλα τα κράτη θα (ροσαθούν να) µειώνουν τις
εκοµές τους και αυτά ου αοτυγχάνουν θα αοκτούν κακή ϕήµη και θα τίθενται .χ. στο εριθώριο των συνεχώς εξελισσόµενων διαραγµατεύσεων ως αναξιόιστα. Αό την άλλη λευρά βεβαίως ένα αρνητικό σηµείο, το οοίο εισηµαίνουν
ακόµη και οι υοστηρικτές της Συµϕωνίας των Παρισίων, είναι ότι είναι αίθανο η αύξηση της αγκόσµιας θερµοκρασίας
να εριοριστεί στα ειθυµητά αοτελέσµατα, αλλά ότι θα κυµανθεί κοντά στους 3 βαθµούς Κελσίου (Bodansky 2016: 290).
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3.2. Η εϕαρµογή του Στόχου 13 µέσα από τη Συµϕωνία

των Παρισίων
Παρ’ όλα τα θετικά ή αρνητικά ου µορεί να εντοίσει κάοιος στην εν λόγω Συµϕωνία, αυτή αοτελεί ένα ρωτότυο
σύστηµα ου ροσαθεί να αλλάξει τον τρόο µε τον οοίο τα
κράτη αντιµετωίζουν µέχρι σήµερα την κλιµατική αλλαγή.
Έτσι έρχεται σε λήρη αρµονία µε τον Στόχο Βιώσιµης Ανάτυξης 13 (General Assembly 2015: 23), στον οοίο ροβλέονται συγκεκριµένα η ενίσχυση της ροσαρµοστικής ικανότητας και της ανθεκτικότητας αέναντι σε κινδύνους και ϕυσικές καταστροϕές, ου σχετίζονται µε το κλίµα, η ενσωµάτωση
κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώιση της κλιµατικής αλλαγής στις εθνικές ολιτικές και στρατηγικές και η βελτίωση
της εκαίδευσης της ανθρώινης και της θεσµικής ικανότητας
(και η ενίσχυση της ευαισθητοοίησης των κρατών) σε σχέση
µε την ανάγκη του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, της
µείωσης των ειτώσεών της και της έγκαιρης ροειδοοίησης.17 Ειλέον ο Στόχος 13 υενθυµίζει ότι η δέσµευση ου
έχουν αναλάβει τα κράτη-µέρη της Σύµβασης-Πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή18 για τη χρηµατοδοτική βοήθεια ρος τα ανατυσσόµενα κράτη ρέει να εϕαρµοστεί µε σκοό την κάλυψη των αναγκών των τελευταίων
για την αναβάθµιση των ολιτικών και των δράσεών τους για την
αντιµετώιση της κλιµατικής αλλαγής. Και εδώ οι συµράξεις
17. Αξίζει να αναϕερθεί ότι εδώ ολύ σηµαντικό ρόλο καλείται να αίξει ο Στόχος 17 για την ενδυνάµωση των µεθόδων εϕαρµογής των Στόχων και [την] εκ νέου προώθηση των παγκόσµιων συνεργιών για τη
βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς µέσα αό τη συνεργασία του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα α) θα µεταδοθεί ταχύτερα και ιο αξιόιστα η αναγκαία
τεχνογνωσία και β) θα βρεθούν οι ααραίτητοι χρηµατοδοτικοί όροι.
18. Να σηµειωθεί ότι ο Στόχος Βιώσιµης Ανάτυξης 13 αναγνωρίζει
τη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή
(στο λαίσιο της οοίας συνοµολογήθηκε και η Συµϕωνία των Παρισίων)
ως τον ανώτατο διεθνή και διακυβερνητικό θεσµό, ου είναι ειϕορτισµένος µε την αντιµετώιση της κλιµατικής αλλαγής.
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ιδιωτικού-δηµοσίου τοµέα καλούνται να καλύψουν την αδυναµία των δηµόσιων κονδυλίων να αντεεξέλθουν στην αροχή των
αναγκαίων όρων (Uitto, Puri & van den Berg 2017: 5). Τέλος
καλεί για την ροώθηση µηχανισµών ου θα αυξήσουν την
ικανότητα αντιµετώισης της κλιµατικής αλλαγής, εστιάζοντας κυρίως στις λιγότερο ανατυγµένες χώρες, στα µικρά νησιωτικά κράτη και στις ιο ευαθείς κοινωνικές οµάδες.
Ειλέον θετικός οιωνός για την εϕαρµογή της Συµϕωνίας
των Παρισίων υήρξε ότι την εικύρωσαν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και η Κίνα, αρ’ ότι µέχρι σήµερα αρνούνταν να δεσµευτούν για την αντιµετώιση του ροβλήµατος
της κλιµατικής αλλαγής. Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό, όχι
µόνο γιατί τα κράτη αυτά είναι δύο αό τους κυριότερους ρυαντές αγκοσµίως και κατ’ εέκταση υεύθυνοι για την αύξηση της αγκόσµιας θερµοκρασίας, αλλά και εειδή η κίνησή τους αυτή αναµένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχες δεσµεύσεις
και κράτη ου έως τώρα δεν έχουν ράξει ανάλογα.
Τροχοέδη ωστόσο σε αυτή τη θετική εξέλιξη αοτέλεσε
η εκλογή του Donald Trump στην αµερικανική ροεδρία, καθώς µε διαδικτυακές δηλώσεις του έχει υοστηρίξει ότι η Συµϕωνία δηµιουργήθηκε για τον έλεγχο της αµερικανικής αραγωγής ενέργειας.19 Στενός συνεργάτης του για την εριβαλλοντική ολιτική υοστηρίζει ότι οι δεσµεύσεις της Συµϕωνίας
αοτελούν τεράστιο εµόδιο για όοιο κράτος ειθυµεί οικονοµική ανάτυξη και ότι δεν ανταοκρίνονται στην ραγµατικότητα, ενώ αράλληλα ειτρέουν στην Κίνα να ανατυχθεί χρησιµοοιώντας συµβατικές µορϕές ενέργειας (ΒΒC 2017). Την
1η Ιουνίου 2017, ο Trump ανακοίνωσε την αοχώρηση των ΗΠΑ
αό τη Συµϕωνία των Παρισίων, υοστηρίζοντας ότι έτσι θα
εξυηρετηθούν καλύτερα τα συµϕέροντα του αµερικανικού λαού
(Shear 2017). Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά αοθαρρυντικό, καθώς οι ΗΠΑ στρέϕονται άλι και εισήµως στην αραδοσιακή οικονοµική ανάτυξη, ου στηρίζεται στα ορυκτά
καύσιµα, µην έχοντας σκοό να εϕαρµόσουν τις διατάξεις της
19. ∆ηλώσεις του Trump στο twitter καταγράϕονται στο ∆ούση (2017: 8).
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Συµϕωνίας ούτε στο ελάχιστο. Άµεσα αρνητικές συνέειες είναι α) ο κίνδυνος αύξησης των εκοµών αεριών του θερµοκηίου των Ηνωµένων Πολιτειών και β) το ενδεχόµενο η αοχώρησή τους να συµαρασύρει και άλλα κράτη ου ίσως δεν
ήταν τόσο ρόθυµα να εϕαρµόσουν τη Συµϕωνία.
Αρνητικό είσης είναι ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανήκουν ια στο
θεσµικό λαίσιο καταολέµησης της κλιµατικής αλλαγής. Πρόσϕατη ανάλυση (Stemler, Shackelford & Richards 2017) υοστηρίζει ότι εάν οι ΗΠΑ και η Κίνα συνεργάζονταν στους τοµείς του
ελευθέρου εµορίου και της κλιµατικής αλλαγής θα συνέβαλλαν σηµαντικά στην είτευξη του στόχου της βιώσιµης ανάτυξης και της ίσης µεταχείρισης των τριών διαστάσεων της. Η
Συµϕωνία των Παρισίων (και δευτερευόντως οι Στόχοι Βιώσιµοι Ανάτυξης) ροσϕέρει το αρχικό θεσµικό λαίσιο για την
ανάτυξη µιας τέτοιας συνεργασίας, η οοία θα έδινε εξαιρετική
ώθηση τόσο στην ροστασία του εριβάλλοντος όσο και στην
κινητοοίηση της διεθνούς κοινότητας για αντίστοιχες δράσεις.
Η Συµϕωνία των Παρισίων τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεµβρίου 2016, δίχως να έχει συµληρωθεί ούτε ένας χρόνος αό
την υιοθέτησή της, ϕαινόµενο σάνιο (και θετικό) για διεθνείς
συµϕωνίες, όως αναλύθηκε και αραάνω. Ήδη τα κράτη ου
έχουν εικυρώσει τη Συµϕωνία είναι 159 (συµεριλαµβανοµένης και της Ευρωαϊκής Ένωσης).20 Το θεσµικό λαίσιο εοµένως έχει λέον δεσµευτική ισχύ και τα αοτελέσµατά του
αναµένονται εναγωνίως τόσο για τον εριορισµό της κλιµατικής αλλαγής όσο και για την ευρύτερη είτευξη των Στόχων
Βιώσιµης Ανάτυξης µε οδηγό τη Συµϕωνία. Η ελίδα λέον,
µετά την ανακοίνωση αοχώρησης των ΗΠΑ, εναόκειται στην
εϕαρµογή των συµεϕωνηµένων αό την υόλοιη διεθνή κοινότητα, η οοία αναγνωρίζει την άµεση ανάγκη καταολέµησης της κλιµατικής αλλαγής. Η ανταόκριση της Ευρωαϊκής
Ένωσης και της Κίνας άντως ήταν άµεση (Smith-Spark 2017),
καθώς δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν ρος αυτή την κατεύθυνση.
20. Τα τελευταία στοιχεία αντλήθηκαν στις 8 Αυγούστου 2017 αό
τον είσηµο ιστότοο της Συµϕωνίας (United Nations 2015a).
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Συµπερασµατικές σκέψεις
∆ύο δράσεις των Ηνωµένων Εθνών, οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης και η Συµϕωνία των Παρισίων για την καταολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, αοτελούν ρόσϕατη συνεισϕορά
του ΟΗΕ στην είλυση αγκόσµιων ροβληµάτων και ιδιαίτερα αυτών ου αϕορούν το εριβάλλον. Χαρακτηριστικό των
δράσεων αυτών είναι η κρατοκεντρική ροσέγγιση και ο εθελοντικός τους χαρακτήρας.21 Το γεγονός αυτό έχει ήδη συµβάλει στην αοδοχή τους αό σηµαντικούς δρώντες της διεθνούς
κοινότητας και είναι ενδεικτικό µιας νέας τάσης στο διεθνές δίκαιο, η οοία αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση της αγκόσµιας
συνεργασίας.
Πέραν αυτών οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάτυξης έχουν το
λεονέκτηµα ότι είναι αλοί και εύκολα αναγνωρίσιµοι και,
όντας εξαιρετικά συνδεδεµένοι µεταξύ τους, συνιστούν µια συµαγή ρόταση για την εϕαρµογή του τριτύχου οικονοµική
ανάτυξη, εριβαλλοντική ροστασία, κοινωνική ευηµερία. Εδώ
η κλιµατική αλλαγή ως ένα αό τα σηµαντικότερα ροβλήµατα της εριβαλλοντικής υοβάθµισης έρχεται να αίξει ολύ σηµαντικό ρόλο. Η Συµϕωνία των Παρισίων σε συνδυασµό
µε τους ϕιλοεριβαλλοντικούς Στόχους δύνανται να εαναϕέρουν στο ροσκήνιο την εριβαλλοντική ροστασία, να την καταστήσουν τον µοχλό ροώθησης της κοινωνικής ευηµερίας, καθώς η αορρύθµιση του εριβάλλοντος αειλεί όλο και ερισσότερο τους ϕτωχότερους ληθυσµούς του λανήτη (και λέον όχι
µόνο αυτούς). Για να καταστεί αυτό εϕικτό, χρειάζεται σαϕώς
η συµβολή της βιοµηχανίας και της τεχνολογίας, ου θα ροσϕέρουν τα εργαλεία και τα µέσα για την αντιµετώιση του
ϕαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής και της γενικότερης υο21. Υενθυµίζεται ως, αρότι η Συµϕωνία των Παρισίων είναι νοµικά δεσµευτική, οι υοχρεώσεις τις οοίες θέτει είναι κυρίως ρογραµµατικού χαρακτήρα και εοµένως εναόκειται στη βούληση του εκάστοτε κράτους ο βαθµός υλοοίησής τους.
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βάθµισης του εριβάλλοντος ωθώντας αράλληλα στην ααραίτητη οικονοµική ανάτυξη για την είτευξη της –αναγκαίας– κοινωνικής ευηµερίας. Τότε η βιώσιµη ανάτυξη θα
έχει ειτευχθεί.
Η Συµϕωνία των Παρισίων µάλιστα δύναται να αοτελέσει ένα αό τα εργαλεία για την είτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης. Εάν είναι το καταλληλότερο εργαλείο αραµένει αβέβαιο, καθώς είναι ακόµη ασαϕές το λαίσιο συνεργασίας
των θεσµικών δοµών ου υοστηρίζει τη λειτουργία των εν λόγω δράσεων. Παρ’ όλα αυτά, εειδή στον Στόχο 13 αναγνωρίζεται ρητά ότι το κύριο λαίσιο για την καταολέµηση της κλιµατικής αλλαγής είναι η Συµϕωνία των Παρισίων, η εϕαρµογή
του συγκεκριµένου Στόχου εαϕίεται στη δράση ου αναλαµβάνουν τα κράτη στο λαίσιο της Συµϕωνίας. Κατ’ εέκταση,
εειδή όλοι οι Στόχοι συνδέονται µεταξύ τους, όως έχει αναλυθεί νωρίτερα, η εξέλιξη και οι δράσεις ου αορρέουν αό τη
Συµϕωνία αναµένεται να αρέχουν κατευθυντήριες γραµµές
για την υλοοίηση όλων των Στόχων.
Τόσο στους Στόχους Βιώσιµης Ανάτυξης όσο και στη Συµϕωνία των Παρισίων τονίζεται η ανάγκη της ευρείας συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Στο υάρχον αγκοσµιοοιηµένο (οικονοµικό) σύστηµα η σύµραξη αυτών των
δύο κρίνεται αναγκαία, καθώς λέον τα κράτη δεν διαθέτουν
ούτε την ααραίτητη τεχνογνωσία ούτε τους κατάλληλους χρηµατοδοτικούς όρους. Έτσι κρίνεται θετική η συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα, καθόσον δύναται να ροσϕέρει (συνήθως βέβαια µε ανταλλάγµατα) τα ααραίτητα µέσα για την είτευξη
στόχων σε τοµείς ου αραδοσιακά ανήκαν στη σϕαίρα δράσης των κρατών. Πιθανές όµως αρνητικές συνέειες της συνεργασίας αυτής είναι ότι κατ’ αυτόν τον τρόο µειώνεται η νοµιµοοίηση ορισµένων αοϕάσεων και εγκυµονούνται κίνδυνοι
για την αοσταθεροοίηση κρατικών (και δηµοκρατικών) θεσµών. Όως αναϕέρθηκε, ο ΟΗΕ καλείται να διαδραµατίσει ρόλο διαιτητή, ώστε η συνεργασία αυτή να αοϕέρει τα µέγιστα
δυνατά οϕέλη, χωρίς αράλληλα να αειλήσει τις αξίες και τους
θεσµούς κάθε κράτους.
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Κλείνοντας έχει ενδιαϕέρον να σηµειωθεί ότι αρατηρείται
µια µικρή, αλλά συνεής στροϕή στην ολιτική των Ηνωµένων Εθνών, όσον αϕορά την ανάτυξη και το εριβάλλον. Ενώ
το 1992 στη ∆ιάσκεψη του Ρίο το ζήτηµα του εριβάλλοντος
εντάχθηκε στη γενικότερη έννοια της ανάτυξης –σε σηµείο
µάλιστα ου αραλίγο να µη δίνεται καθόλου σηµασία στην ροστασία του τα εόµενα χρόνια–, ϕαίνεται ότι ροωθείται σήµερα η εαναϕορά µε εντατικότερο τρόο ενός εριβαλλοντικού
µανδύα έστω ως αράλληλη ανάγκη µε την οικονοµική ανάτυξη. Οι λόγοι είναι ροϕανείς: οι ειτώσεις της υοβάθµισης του εριβάλλοντος γίνονται ολοένα και ερισσότερο αντιλητές. Μένει να δούµε ώς οι ρόσϕατες, κατά κύριο λόγο εθελοντικού τύου, συµϕωνίες, οι οοίες ροτάσσουν την ροστασία
του εριβάλλοντος εµϕατικά, θα µορέσουν να ϕέρουν αοτελέσµατα, όταν δυστυχώς δεν υάρχουν σαϕείς ή εαρκείς δεσµεύσεις αό την λευρά των κρατών, αρά µόνο υοσχέσεις.
Αό την Έκθεση Brundtland και ιδίως αό το Ρίο 1992 γίνεται λόγος για τις αλλαγές ου χρειάζεται το ισχύον οικονοµικό (δυτικό) µοντέλο, ώστε να καταστεί βιώσιµο και να ωϕελεί τον λανήτη στο σύνολό του. Τονίζεται άντοτε η ολιτική
βούληση ου χρειάζεται, κάτι ου όµως δεν ϕαίνεται να ειβεβαιώνεται. Συχνά οι οικονοµικά ισχυρότεροι εµϕανίζονται
τολµηροί στη διλωµατία και τις διακηρύξεις, λην όµως η τόλµη τους αυτή δεν µεταϕράζεται άντοτε σε αοτελέσµατα.
Ίσως τα είκοσι έντε χρόνια είναι ολύ λίγα για να αλλάξει η
νοοτροία αρκετών δεκαετιών – µια νοοτροία ιδιαίτερα συµϕέρουσα για ορισµένους και ιδιαίτερα ζηµιογόνα για τον λανήτη. Μορεί το εριβάλλον να αντέξει άλλες καθυστερήσεις; Η
ελίδα εναόκειται στη συλλογική ροσάθεια ου βάσει των
Στόχων Βιώσιµης Ανάτυξης ρέει να ξεκινήσει αό τα χαµηλότερα είεδα, τα οοία θα ασκήσουν ιέσεις στα υψηλότερα. Κάλλιο αργά αρά οτέ· ο κίνδυνος είναι να εαληθευτεί
η αγγλοσαξονική έκϕραση: too little, too late. Με την αόϕαση
των ΗΠΑ να αοσύρουν τη συµµετοχή τους αό τη Συµϕωνία
των Παρισίων ο κίνδυνος για καθυστέρηση της εϕαρµογής των
ϕιλοεριβαλλοντικών µέτρων είναι ολύ µεγαλύτερος, γεγονός
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το οοίο θέτει τη διεθνή κοινότητα και τα Ηνωµένα Έθνη
ενώιον των υοχρεώσεών τους, να ενισχύσουν τις ροσάθειές
τους για την όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή στις ολιτικές για τη σύνδεση της ανάτυξης µε την ροστασία του εριβάλλοντος.
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ABSTRACT

George Dikaios

The UN’s contribution to the effort
to bind together sustainable development
and environmental protection

In their efforts to combat the major problems which are affecting the

international community, the United Nations established the Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs include a wide scope of
actions which aim at promoting both the international collaborations
as well as the cooperation of public and private sectors in order to improve the quality of life of all people. Apart from the presentation of
the SDGs and the methods of their implementation, in the present article we discuss the contribution of the United Nations to the effort to
bind together development and environmental protection (in particular by tackling climate change), as the latter is now considered a step
of great importance in improving human life on the planet.
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