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Σύνοψη 

Πρέπει πλέον να υιοθετηθεί μία νέα αφήγηση για την αναπτυξιακή συνεργασία 

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή 

εδράζονται στην αποδοχή ότι για να αντιμετωπιστούν τα βασικά συστημικά προβλήματα και οι πολιτικές, 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρίσεις απαιτείται συνεργασία. Όμως η ευόδωση των 

στόχων αποδεικνύεται δύσκολο έργο. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι ανομοιόμορφη και νέες 

προκλήσεις ανακύπτουν συνεχώς που συχνά επισκιάζουν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη 

επιτευχτεί. 

Σε αυτήν την περίοδο αυξανόμενου σκεπτικισμού απέναντι σε πολλούς διεθνείς θεσμούς και κανόνες, οι 

αναπτυξιακοί φορείς χρειάζεται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να υπερασπιστούν το έργο 

που συντελούν. Οι νέοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάληψη δράσης επιτείνοντας την ανάγκη για 

μία νέα αφήγηση. Για την ευρύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή των νέων και των πολιτών, η 

αναπτυξιακή συνεργασία χρειάζεται να υιοθετήσει μία νέα αφήγηση που θα αντικρούει την αφήγηση που 

υπαγορεύεται από τα μέσα ενημέρωσης και που ενισχύει τις δημόσιες εντυπώσεις σχετικά με τις 

αδυναμίες της. Η αφήγηση αυτή  πρέπει να εξηγεί σε ευρύτερο κοινό τι είναι η αναπτυξιακή συνεργασία, 

πώς λειτουργεί και γιατί είναι απαραίτητη. 

Προσφέροντας ελπίδα: Συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής και στο κοινό 

μέλλον 

Τα έθνη και οι κοινωνίες φέρουν σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για την πρόοδό τους. Η διεθνής 

αναπτυξιακή συνεργασία δεν μπορεί να διεκδικήσει εξολοκλήρου τα εύσημα για την αναπτυξιακή 

πρόοδο, όμως μπορεί να διεκδικήσει έναν υποστηρικτικό ρόλο συμβάλλοντας στην επίτευξη της 

προόδου. Η ουσία της αναπτυξιακής συνεργασίας έγκειται στη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών 

στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους χωρίς να αφήνουν κανένα πίσω. 

Αμέτρητα εύγλωττα παραδείγματα καταδεικνύουν πώς η αναπτυξιακή συνεργασία προσθέτει αξία, 

λειτουργεί ως καταλύτης για επιπρόσθετες επενδύσεις, έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με 

την αδράνεια και είναι επωφελής γα όλους, καθώς βοηθάει στην αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων. 

Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ 

Όμως υφίσταται λόγος ανησυχίας όσον αφορά το μέλλον της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 

την προθυμία και την ικανότητα της παγκόσμιας κοινότητας να συνεργαστεί αποτελεσματικά και να 

εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. Όταν εκτροχιάζονται οι δράσεις για την επίτευξη σαφώς 

προσδιορισμένων και συμφωνημένων στόχων για την ευημερία των ανθρώπων και τις βιώσιμες 

συνθήκες ζωής, τούτο θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως κώδωνας κινδύνου και να αναγκάζει τους φορείς 

της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας να θέτουν τη δύσκολη ερώτηση κατά πόσο κάνουν πράξη τα 

λεγόμενά τους. 
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Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου 

φαίνεται να περιορίζουν το αναπτυξιακό δυναμικό. Το παγκόσμιο πολυμερές σύστημα και οι φιλόδοξοι 

στόχοι που τέθηκαν από τη διεθνή κοινότητα το 2015 απειλούνται. Η ταχεία ψηφιοποίηση της 

παγκόσμιας οικονομίας και των καθημερινών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μετασχηματίζει το μέλλον 

της εργασίας σε όλον τον κόσμο. Οι συχνότεροι κλυδωνισμοί ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής 

επίσης υπονομεύουν τις προοπτικές μεγέθυνσης και ανάπτυξης και επαπειλούν οφέλη που 

επιτεύχθηκαν με δυσκολία, καθώς επιδεινώνουν την επισιτιστική ανασφάλεια, αυξάνουν τους κινδύνους 

για την υγεία και καθιστούν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι δράσεις που έχουν αναληφθεί για την επίτευξη των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης αποδεικνύονται ανεπαρκείς σε τομείς που είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία 

καλύτερου κόσμου, και συγκεκριμένα όσον αφορά την ισότητα των φύλων και όλες τις άλλες μορφές 

ανισότητας, τη φτώχεια, την αστάθεια (fragility) και τις συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή. 

 

 




