Εκστρατεία για την
Καταπολέμηση των
Ανισοτήτων
Εγχειρίδιο

Το μέλλον της Ευρώπης και η επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα
εξασφαλιστούν μόνο αν τερματίσουμε τις ακραίες ανισότητες για όλους.
Πρόκειται για μια εκστρατεία κινητοποίησης των πολιτών, ενημέρωσης και συνηγορίας.
Εναρμονιζόμενη με την καθολική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση της Ατζέντας 2030 για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εκστρατεία θα συνδέσει τις τοπικές ανισότητες με τις εθνικές,
ευρωπαϊκές και εν τέλει παγκόσμιες ανισότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν δισεκατομμύρια
άνθρωποι.
Επιζητούμε κοινωνική αλλαγή για όλους, παντού, μέχρι το 2030!

Δείτε το βίντεο της εκστρατείας εδώ.

Ποιοι είναι οι στόχοι μας;
1. Ενημέρωση των πολιτών και άσκηση πίεσης των
υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για τη μείωση των
ανισοτήτων
2. Διεξαγωγή εκστρατείας για την ανάληψη
συλλογικής δράσης για την υλοποίηση και την
εποπτεία του Στόχου 10
3. Συνηγορία υπέρ της λήψης απτών μέτρων από την
ΕΕ και τα κράτη μέλη της
4. Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
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Τι θέλουμε να επιτύχουμε;
Η εκστρατεία για την Καταπολέμηση των Ανισοτήτων επιζητεί να ενημερώσει τους πολίτες
για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά ΚΑΙ να βοηθήσει εσένα να ζητήσεις από τις
κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Τα τελευταία έτη, χώρες σε όλο τον κόσμο –μεταξύ των οποίων τα κράτη μέλη της ΕΕ–
εμφανίζουν μεγάλα χάσματα ανάμεσα στις πολιτικές για τις οποίες δεσμεύονται και αυτές
τις οποίες υλοποιούν, ειδικά όσον αφορά στην οικονομική δικαιοσύνη, στα δικαιώματα του
ανθρώπου, στην κοινωνική προστασία, στην ισότητα των φύλων και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτά τα χάσματα έχουν συντελέσει σε μεγεθυνόμενες ανισότητες μεταξύ και
εντός των χωρών, οι οποίες επηρεάζουν τους πάντες, ιδίως τους πιο ευάλωτους.
Ο Στόχος 10 («Λιγότερες ανισότητες») αφορά στην καταπολέμηση ανισοτήτων διαφόρων
μορφών: ανισοτήτων στο εισόδημα, ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, φραγμών στη
συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι, ανισοτήτων τις οποίες προκαλεί η κλιματική αλλαγή και
άλλων ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.
Με την εκστρατεία για την Καταπολέμηση των Ανισοτήτων επιθυμούμε (1) να συμβάλουμε
στην επίτευξη του Στόχου 10 και των επιμέρους υποστόχων του και (2) να συμβάλουμε,
κατά συνέπεια, στην επίτευξη των άλλων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τους οποίους
σχετίζεται στενά.
Για να το επιτύχουμε αυτό θα χρειαστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη λήψη
αποφάσεων, μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και άσκηση ελέγχου εκ μέρους τους για να
διασφαλιστεί ότι υλοποιούμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ότι τηρούμε τις
δεσμεύσεις μας σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο.
Το μέλλον της Ευρώπης και η επίτευξη των Στόχων θα εξασφαλιστούν μόνο αν εργαστούμε
από κοινού για να προαγάγουμε την ισότητα στις κοινωνίες μας και να καταπολεμήσουμε
κάθε μορφής ανισότητες!
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Πώς θα το επιτύχουμε;

Ενημέρωση των
πολιτών και
άσκηση πίεσης των
υπευθύνων
χάραξης πολιτικής
στην Ευρώπη

Ενδυνάμωση της
ικανότητας της
Κοινωνίας των
Πολιτών να καθιστά
τις Αρχές υπόλογες
για την ενεργό
υλοποίηση των
Στόχων που αφορούν
στις ανισότητες

Πώς μπορούμε να
μειώσουμε τις
ανισότητες;

Διεξαγωγή
εκστρατείας για την
ανάληψη συλλογικής
δράσης για τη
φιλόδοξη υλοποίηση
και την εποπτεία του
Στόχου 10 και άλλων
Στόχων

Συνηγορία υπέρ της
λήψης απτών
μέτρων από την ΕΕ
και τα κράτη μέλη
της για την
καταπολέμηση των
ανισοτήτων
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Χρονολόγιο της εκστρατείας – Κύριοι σταθμοί
Θέλουμε να έχουμε τον μέγιστο αντίκτυπο δρώντας από κοινού αυτές τις ημερομηνίες.

2018
Ιούνιος
Επίσημη έναρξη της εκστρατείας
στις Ευρωπαϊκές Ημέρες
Ανάπτυξης (EDDs)

Λήψη φωτογραφιών και βίντεο με
ιστορίες ανισότητας

6–7 Ιουνίου

Ιούλιος

Συμμετοχή στην εκστρατεία στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης!

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του
ΟΗΕ
9–18 Ιουλίου

Σεπτέμβριος

Δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για τις σχέσεις του Στόχου 10 με τους
άλλους Στόχους και τις Εθελοντικές Εθνικές
Αξιολογήσεις

25 Σεπτεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Δράσης
και Εβδομάδα Δράσης για
τους Στόχους
Παγκοσμίως
Η αποκορύφωση της εκστρατείας!
Κοινή πανευρωπαϊκή δράση
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων
Κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο που
τονίζουν τις ανισότητες
Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
για την ανάδειξη της εκστρατείας

Σεπτέμβριος–Οκτώβριος
17 ημέρες για τους Στόχους
Παγκόσμια Ημέρα Δράσης
14 Σεπτεμβρίου – 30 Σεπτεμβίου
Ανάδειξη ενός Στόχου κάθε ημέρα για 17
ημέρες.

2019
Ιούλιος
Λήξη της εκστρατείας –
Στόχος 10 στο Πολιτικό Φόρουμ
Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ
8–19 Ιουλίου 2019
Ανάδειξη ανισοτήτων τοπικά, εθνικά,
περιφερειακά και παγκόσμια.
Παρότρυνση των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής να δράσουν για το Στόχο 10!
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Εβδομάδα Δράσης και Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
25 Σεπτεμβρίου 2018
Γιατί στις 25 Σεπτεμβρίου;
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, 193 κυβερνήσεις κρατών συνομολόγησαν ένα οριστικό σχέδιο για
τον πλανήτη και για τους ανθρώπους του ψηφίζοντας την Ατζέντα 2030, η οποία
περιλαμβάνει τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για την ανάληψη δράσης
μέχρι το 2030 ώστε να τερματιστούν η φτώχια και η ανισότητα, να προστατευτεί ο πλανήτης
και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν την ειρήνη και την ευημερία.
Κάθε έτος στις 25 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την επέτειο των Στόχων και της Ατζέντας 2030.
Αυτή η επέτειος είναι η στιγμή να υψώσουμε τις φωνές μας όλοι μαζί.
Η 1η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης το 2017 σημείωσε τεράστια επιτυχία:

1.000 δράσεις
116 χώρες • 380 πόλεις
670 οργανώσεις
11.000 tweets • 84 εκατομμύρια αποδέκτες
Το 2018 θα κινητοποιηθούμε μαζί σε όλο τον κόσμο για να μεταδώσουμε από κοινού τα
μηνύματά μας για τις ανισότητες και να πιέσουμε για την ανάληψη δράσης με επίκεντρο
την 25η Σεπτεμβρίου 2018!
Αυτή θα είναι η σημαντικότερη ημέρα του έτους!
Θα διοργανώσουμε πανευρωπαϊκά συμβάντα και μια μαζική προώθηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ επίσης θα προσπαθήσουμε παγκοσμίως να αναδείξουμε τη
δουλειά που κάνουμε και τη σπουδαιότητα των Στόχων και της καταπολέμησης των
ανισοτήτων.
Η έκκληση για την ανάληψη δράσης θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το hashtag
#Act4SDGs και θα εστιάσει στην εικόνα του κύκλου των Παγκόσμιων Στόχων. Σας
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε και τα hashtags του προγράμματος και της εκστρατείας
μας, #sdgs4all και #FightInequalities.
Θα υπάρχει μια κεντρική εικόνα με χέρια ενωμένα
σε κύκλο, την οποία μπορούν να εντάσσουν οι
τοπικές οργανώσεις στις δημοσιεύσεις τους.
Παροτρύνουμε τις τοπικές οργανώσεις και
μεμονωμένους πολίτες να ενώσουν τις φωνές τους
για τους Στόχους:
1. Δημιουργήστε κύκλους με τα χρώματα των
17 Στόχων και κύκλους ανθρώπων μπροστά
από τόπους και κτήρια με συμβολική αξία.
2. Σταθείτε μαζί και ενώστε τα χέρια σας σε κύκλο.
#FightInequalities
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3. Διαβάστε μια μικρή δήλωση γραμμένη από πριν.
4. Εντοπίστε και συζητήστε τις κύριες δεσμεύσεις σας για τους Παγκόσμιους Στόχους.
5. Ετοιμάστε ένα σύντομο βίντεο με τις δεσμεύσεις σας.
Το σημαντικότερο είναι να σταθείτε σε κύκλο με ενωμένα τα χέρια ταυτόχρονα σε όλο τον
κόσμο, δημιουργώντας μια εικόνα που μπορεί να κοινοποιείται εύκολα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Το συμβάν μπορεί να λάβει τη μορφή ξαφνικής εμφάνισης σε έναν δημόσιο χώρο:
μπορείτε, για παράδειγμα, να περικυκλώσετε ένα δημόσιο κτίριο όπως η Βουλή, η
Ακρόπολη ή ένα δημαρχείο.
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗ!

Δράσεις – Τι μπορείτε να κάνετε;
Μαζί θα κινητοποιήσουμε χιλιάδες πολίτες, θεσμούς και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη
και τον κόσμο.
Θέλουμε να υψώσουμε τις φωνές μας, να καταστήσουμε τις κυβερνήσεις των κρατών
υπόλογες για τους Παγκόσμιους Στόχους και να δράσουμε για να τερματίσουμε τις
ανισότητες.

Άνθρωποι και ανισότητες – Ποιες είναι οι προκλήσεις;
Εστίαση στο πώς τα άτομα αντιμετωπίζουν ανισότητες στην καθημερινή ζωή

● Άτομα
Φωτογραφίες και βίντεο με ιστορίες ανισότητας
Ζητήστε από ανθρώπους να αφηγηθούν –με βίντεο και φωτογραφίες– πώς πέτυχαν την
ισότητα και/ή ποιες ανισότητες τους επηρεάζουν περισσότερο.
Θέλουμε να συλλέξετε και να αναδείξετε τις ιστορίες και τις φωνές ανθρώπων από όλη την
Ευρώπη.
Κοινοποιήστε τες στο Διαδίκτυο με το hashtag
#FightInequalities
Κοινοποιήστε τες στον ιστότοπο της εκστρατείας
Άλλες ιδέες:
Συνεντεύξεις με θέμα τις ανισότητες
Συνεντεύξεις με άτομα για τις προκλήσεις τις οποίες
αντιμετωπίζουν ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να
μιλήσουν ευθέως και να υποστηρίξουν τον στόχο μας ως άτομα. Αυτές οι μαρτυρίες θα
αναδείξουν τα ζητήματα και θα επιτρέψουν στους πολίτες και στους υπευθύνους χάραξης
πολιτικής να τα κατανοήσουν καλύτερα.
Επίσης, πάρτε συνεντεύξεις από ειδικούς της χώρας σας για να αναδείξετε τις διαρκείς
ανισότητες που πλήττουν τη χώρα σας και/ή άλλους τόπους. Δείτε για παράδειγμα εδώ μια
συνέντευξη με τον Lucas Chancel, συνδιευθυντή του World Inequality Lab την οποία πήρε η
Association 4D.
#FightInequalities
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Βάση δεδομένων για τις ανισότητες: ανεπεξέργαστα δεδομένα και συνεντεύξεις
Χρησιμοποιήστε αυτές τις ιστορίες και τις συνεντεύξεις για να δημιουργήσετε μια βάση
δεδομένων με τις απαντήσεις ώστε να διαμορφώσετε μια πιο αληθινή εικόνα των
ανισοτήτων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

● Ομάδες
Διοργάνωση εργαστηρίων για πολίτες
Διοργανώστε εργαστήρια, εκδηλώσεις ή κύκλους συζήτησης για πολίτες, ώστε τα μέλη των
τοπικών κοινωνιών να συζητούν για τις ανισότητες και τις προκλήσεις τις οποίες
αντιμετωπίζουν και πιθανές λύσεις για την υπέρβασή τους. Γκρεμίστε τα τείχη και τα στεγανά
φέρνοντας τα άτομα και τις ομάδες κοντά. Οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα τις
ανισότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν και ποιες λύσεις χρειάζονται. Μπορείτε να συνοψίσετε
τα αποτελέσματα σε εκθέσεις και να τα χρησιμοποιήσετε για να πιέσετε τους τοπικούς,
περιφερειακούς και παγκόσμιους
ηγέτες να αλλάξουν τις πολιτικές
τους.
Πρέσβεις των Στόχων
Ενθαρρύνετε άτομα να γίνουν
πρέσβεις των Στόχων για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη πηγαίνοντας σε
σχολεία, τοπικούς συλλόγους,
εκκλησίες κ.α. Βλ. το έργο της Πλατφόρμας LAPAS στη Λετονία.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των υπευθύνων
χάραξης πολιτικής
Συνεργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα και έχοντας κοινά μηνύματα, μπορούμε να
επηρεάσουμε όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες με την εκστρατεία για την Καταπολέμηση των
Ανισοτήτων, αλλά να έχουμε παγκόσμιο αντίκτυπο για την καλύτερη υλοποίηση και
πραγμάτωση της Ατζέντας 2030.
Ο στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσουμε τους Παγκόσμιους Στόχους θέμα κάθε
κοινωνικής συζήτησης και να πληροφορήσουμε τους τοπικούς και εθνικούς ηγέτες πώς και
γιατί τους αφορούν οι Στόχοι.
Πώς θα το επιτύχουμε; Με δημόσιες συζητήσεις, δράσεις, συλλαλητήρια, συνεντεύξεις
Τύπου, συναντήσεις με υπευθύνους χάραξης πολιτικής κ.λπ.

Δράσεις
● Λάβετε μέρος σε δημόσιες δράσεις και εκδηλώσεις για να προωθήσετε μηνύματα, να
ενεργοποιήσετε τους ηγέτες, να ακουστούν οι φωνές και να γιορτάσετε τη δράση
Δράσεις και εκδηλώσεις θα διοργανωθούν σε όλο τον κόσμο.
Δράση για την Καταπολέμηση των Ανισοτήτων
#FightInequalities
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Στις 25 Σεπτεμβρίου (ή λίγες μέρες νωρίτερα) θα διοργανώσουμε πανευρωπαϊκές δράσεις
στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και αλλού για να διαδηλώσουν οι άνθρωποι μαζικά ενάντια
στις ανισότητες. Η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει! Ανατρέξτε στον ιστότοπο για περισσότερες
πληροφορίες.
Φροντίστε να μην μείνει κανένας πίσω:
στηρίξτε και κινητοποιήστε ειδικές ομάδες ατόμων, όπως είναι οι νέοι, συλλόγους γηγενών,
αναπήρων, γυναικών, θρησκευτικές και πανεπιστημιακές κοινότητες.
Κοινοποιήστε στα
#FightInequalities

μέσα

κοινωνικής

δικτύωσης!

Χρησιμοποιήστε

το

hashtag

Θα συγκεντρώσουμε φωτογραφίες και ιστορίες από όλο τον κόσμο και θα τις προβάλουμε
στον ιστότοπο της εκστρατείας για την Καταπολέμηση των Ανισοτήτων για να δουν όλοι
πώς οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δράση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!

#FightInequalities
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Δημόσιες εκδηλώσεις
● Διοργανώστε μια δημόσια συζήτηση
…με νέους ανθρώπους ή σε περιθωριοποιημένες κοινότητες ανθρώπων· πάρτε
συνέντευξη ή συζητήστε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό,
βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημάρχους ή
άλλα δημόσια πρόσωπα για να τοποθετηθούν
δημοσίως και να καταγράψετε την απάντηση
των Αρχών.
● Διοργανώστε ένα συλλαλητήριο ή μια
διαδήλωση
…ζητώντας καλύτερη υλοποίηση των
Παγκόσμιων Στόχων, ειδικά όσον αφορά στις
ανισότητες.
● Συνεντεύξεις Τύπου και ανακοινωθέντα
Διοργανώστε μια συνέντευξη Τύπου για να
δώσετε βήμα σε περιθωριοποιημένες ομάδες, να αναδείξετε τις ανισότητες στην περιοχή
σας ή να αναδείξετε την εκστρατεία και τι προσπαθούμε να επιτύχουμε.
● ΤΑΙΝΙΑ: The Limits of Work (Τα όρια της εργασίας)
Διεξαγάγετε μια προβολή της ταινίας The Limits of Work, την οποία δημιούργησαν
εταίροι μας και η οποία αναδεικνύει τις ανισότητες και τις συνθήκες εργασίας τις
οποίες βιώνουν όσοι εργάζονται με τον κατώτατο μισθό στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η δημοσιογράφος Saša Uhlová
πέρασε έξι μήνες ερευνώντας τις
συνθήκες εργασίας στις δουλειές
με τις χειρότερες αμοιβές στην
Τσεχική
Δημοκρατία.
Πέρασε
αρκετές εβδομάδες στο πλυντήριο
ενός
νοσοκομείου,
σε
ένα
εργοστάσιο πουλερικών, σε ένα
ταμείο και σε μια υπηρεσία
ταξινόμησης απορριμμάτων. Η
εμπειρία της αποτέλεσε τη βάση για
μια σειρά πολύ προσωπικών
αφηγημάτων για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αθέατες δουλειές υπό αντίξοες
συνθήκες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο A2larm.cz. Η Apolena Rychlíková
μετέτρεψε αυτά τα άρθρα σε ένα ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει σκηνές από το σπίτι της
Uhlová και υλικό που γυρίστηκε στους τόπους εργασίας, συνοδευόμενο από σχολιασμό
τον οποίο διαβάζει η Uhlová.
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Επαφή με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής
● Χρησιμοποιήστε βίντεο και φωτογραφίες ανθρώπων που μιλούν για τις ανισότητες
και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν (βλ. παραπάνω) για να επηρεάσετε τους
υπευθύνους χάραξης πολιτικής.
Φτιάξτε σύντομα βίντεο με πολιτικούς που δηλώνουν τη στήριξή τους προς τους
Παγκόσμιους Στόχους, ιδίως το Στόχο 10.
● Κάντε αναλύσεις και συντάξτε εκθέσεις για κύρια ζητήματα που αφορούν στις
ανισότητες: για παράδειγμα, μιλήστε για τις εθελοντικές εθνικές αξιολογήσεις τις
ασυνεπείς πολιτικές, τη φτώχια και τον ακραίο πλούτο, συγκρίνετε τις μεταφορές
χρημάτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις φτωχότερες χώρες.
● Στείλτε αντιπροσώπους περιθωριοποιημένων κοινοτήτων να συναντήσουν τον αρμόδιο
υπουργό, βουλευτές, τοπικούς άρχοντες κ.λπ. και να τους επιδώσουν μια δημόσια
δήλωση.
● Γράψτε μια δημόσια δήλωση ή ένα υπόμνημα και καταθέστε το στην Κυβέρνηση σε μια
δημόσια εκδήλωση ή στείλτε το στα τοπικά ΜΜΕ μαζί με φωτογραφίες.
● Διοργανώστε εργαστήρια με αντικείμενο κύρια ζητήματα της τοπικής κοινότητας, όπως
χρηματοδότηση/προϋπολογισμός και αντίκτυπος.
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Εκστρατείες στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Αξιοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξετε πώς είναι και τι αποτέλεσμα
έχουν η ισότητα και η ανισότητα.
Συμμετάσχετε στην εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιώντας βίντεο,
φωτογραφίες και έγγραφα για τις πρόσφατες αλλά και μελλοντικές δράσεις σας με θέμα
τις ανισότητες.
Τραβήξτε φωτογραφία του εαυτού σας ή άλλων καθώς εξιστορείτε τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζετε. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ!
Τραβήξτε και κοινοποιήστε ένα σύντομο βίντεο ή μια φωτογραφία για την ανισότητα, τη
φτώχια και την αδικία, τους λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι παραγκωνίζονται
και τους λόγους για τους οποίους νοιάζεστε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Χρησιμοποιήστε τα γραφήματα και τα πληροφοριακά στοιχεία (βλ. παρακάτω).

Δράσεις στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Συνεντεύξεις Τύπου και ανακοινωθέντα
 Κοινοποιήστε το βίντεο για την Καταπολέμηση των Ανισοτήτων για να ενημερώσετε
και να κινητοποιήσετε σχετικά με την εκστρατεία.
 Δημοσιοποιήστε και κοινοποιήστε τις εκδηλώσεις και τις δράσεις σας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #FightInequalities.
 Δημοσιεύστε βίντεο και φωτογραφίες με το hashtag #FightInequalities.
 Χρησιμοποιήστε το #FightInequalities σε ό,τι υλικό δημιουργείτε και κοινοποιήστε
το σε εμάς.
 Καταγράψτε ένα μήνυμα ή μεταδώστε ζωντανά την ιστορία σας ή ειδήσεις από
προηγούμενες δράσεις για τους Παγκόσμιους Στόχους και κοινοποιήστε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
 Τραβήξτε μια φωτογραφία κρατώντας την επιγραφή #FightInequalities και
δημοσιεύεστε τη εξιστορώντας τι δράση έχετε αναλάβει για τους Στόχους.
 Κοινοποιήστε μηνύματα με το hashtag #FightInequalities. Μεταδώστε τα κύρια
μηνύματα και κοινοποιήστε γιατί οι Στόχοι είναι σημαντικοί για τον κόσμο. Δείξτε το
κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με μια εικόνα ή μια επιγραφή που θα στείλετε
με tweet!
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Εργαλεία
Γραφήματα και πληροφοριακά δελτία
Θα ετοιμάσουμε πληροφοριακά δελτία για τα παρακάτω θέματα και το πώς σχετίζονται με
τις ανισότητες:

ΣΒΑ 10
Κλιματική
δικαιοσύνη

Διασυνδέσεις
του ΣΒΑ 10
Περιβάλλον

Φύλο

Φτώχια

Μετανάστευση

Ανάπτυξη

(Κοινωνική)
προστασία/βία

Καθολική
κοινωνική
προστασία

Τα πληροφοριακά δελτία δείχνουν τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις των
ανισοτήτων. Μπορούν να προσαρμοστούν στις εθνικές διαστάσεις.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνεργασία με
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Άλλοι πόροι και επιπλέον πληροφορίες
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
● Φυλλάδια για τους Παγκόσμιους Στόχους
● Βίντεο που εξηγούν τους Στόχους
● Αυτοκόλλητα για τους Στόχους

Το παρόν εγχειρίδιο έχει παραχθεί με την οικονομική
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού
είναι αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του προγράμματος
«Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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