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Millennia2015 

Millennia2015, Ένα σχέδιο δράσης για την ενδυνάμωση των γυναικών 

Ερευνητική διαδικασία πρόβλεψης και διεθνές συνέδριο το οποίο οργανώθηκε από 
το Ινστιτούτο Destree και την Millennia2025 Ίδρυμα για τις Γυναίκες & την 
Καινοτομία υπό την αιγίδα της UNESCO στα Κεντρικά της Γραφεία, Παρίσι, 03-06 
Δεκεμβρίου 2012 
 

Το όραμα της Millennia2015 
Η πρόβλεψη ενός οράματος δεν αποτελεί ψευδαίσθηση: αποτελεί μία εικόνα από 
ένα επιθυμητό μέλλον, το οποίο μοιράζεται και περιγράφεται με ακριβή λόγια. Το 
όραμα της Millennia 2015 έχει σχεδιαστεί στη βάση εκατοντάδων επιθυμητών 
μελλούμενων που σχηματίστηκαν  από την δεξαμενή σκέψης της Millennia2015 από 
τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2012, σε ανταπόκριση στα επτά μακρο-
θέματα που διαμορφώθηκαν από κοινού (http://www.millennia2015.org/Macro 
Issues). Τροποποιημένο, το όραμα επωφελήθηκε από τις συμβολές της κοινότητας 
της Millenia2015 στην δεύτερη ολομέλεια του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε 
στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι 3 και 4 Δεκεμβρίου 2012, πριν εγκριθεί και 
διαχυθεί στο παγκόσμιο δίκτυο της Millennia2015. Το όραμα εξ ορισμού είναι 
ρευστό. Η στρατηγική θα καθορίσει την επίτευξη του οράματος. Θα προσαρμοστεί 
ανάλογα σε ηπείρους και περιφέρειες, και οι δράσεις θα αντιστοιχούν στις ανάγκες 
του καθενός. 
 

1. Εισαγωγή: γυναίκες και άντρες αλληλοεπιδρώντας με αλληλεγγύη για την 
διασφάλιση καλλίτερων μελλόντων  
 
Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε προς το μέλλον με τα μοντέλα του 
παρελθόντος. Η κοινωνία ως σύνολο, και ιδίως πολλοί άντρες, αρκετά συχνά 
διατηρούν μία στερεοτυπική παρουσίαση γυναικών και κοριτσιών. Στην 
πραγματικότητα, οι γυναίκες είναι ετερόφυλες, ομοφυλόφιλες ή 
τρανσέξουαλ, έχουν παιδιά ή δεν έχουν παιδιά: αυτό αποτελεί ιδιωτικό 
θέμα και κάθε γυναίκα στον κόσμο είναι η κυρία του σώματός της. Είτε 
μητέρες είτε όχι, οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να μεταβιβάζουν τον 
πολιτισμό, την γνώση, την αλληλεγγύη και οικουμενικές αξίες. Πολλές 
γυναίκες και κορίτσια οραματίζονται από την νεανική τους ηλικία την 
δημιουργία μιας οικογένειας, την διασφάλιση της ανθεκτικότητας του 
σπιτικού, την εκπαίδευση των παιδιών, την προστασία της υγείας τους, την 
διαχείριση και την αύξηση των οικονομικών πόρων που επιτρέπουν την 
επιβίωση ή οδηγούν στην ευημερία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι 
δυνατά και γενναία, επιτυγχάνουν  στην διεύθυνση αρκετών ζωών, 
ανεξάρτητα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανόμενης της 
αναπηρίας. Ένα πρόβλημα υπάρχει πάντως: οι γυναίκες ριζικά 
παρανοούνται, και αυτό συμβαίνει από την αρχή της ανθρωπότητας, όχι 
μόνον ως φορείς ζωής, άλλα και για την πολύπλευρη ομορφιά τους, την 
χωρίς όρια δημιουργική τους σοφία και την σχεδόν άφθαρτη δύναμή τους. Η 
κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη για γυναίκες με αναπηρία και τις 
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ηλικιωμένες γυναίκες. Κάθε μία έχει την θέση της στο όραμα της 
Millennia2015. Τα στερεότυπα, οι διακρίσεις και η βία είναι επιβλαβή σε 
κάθε περίπτωση και εμείς έχουμε την σταθερή πρόθεση να τα 
σταματήσουμε ώστε να οικοδομήσουμε ένα νέο δρόμο προς ένα 
φωτεινότερο μέλλον. 
Η φτώχεια, εν τω μεταξύ, δεν ενδιαφέρεται για το φύλο ή για τον αριθμό 
των παιδιών, φτώχεια είναι η κοιλιά που θρηνεί. Πίσω από κάθε παιδί που 
λιμοκτονεί ή πίσω από κάθε παιδί που διψάει στέκεται μία φτωχή, 
πεινασμένη και διψασμένη μητέρα. Οι γυναίκες έχουν από πάντα επενδύσει 
στον αγώνα για την επιβίωση, ως διαμεσολαβητές στις συγκρούσεις, ως 
αρχιτέκτονες του μέλλοντος και της ειρήνης. Η πρόσβαση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, στην υγεία, στον έλεγχο των δικαιωμάτων τους, στην 
οικονομική διαχείριση, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε υψηλές θέσεις 
πολιτικής ευθύνης, αποτελούν σε κάθε περίπτωση φορείς ανάπτυξης και 
ειρήνης. Εντούτοις, για αιώνες, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών και 
παιδιών έχουν υποφέρει ηθική, ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία. 
Ανάλογα με την περιφέρεια, κορίτσια και γυναίκες δολοφονούνται μέσω της 
γυναικοκτονίας, επιλεκτικής έκτρωσης, δολοφονίες μωρών κοριτσιών και 
παιδοφιλίας. Κακοποιούνται από τις μαζικές απαγωγές της ανθρώπινης 
διακίνησης και εμπορίας, αποστερούνται δικαιώματα και κληρονομιές, 
άρνηση της εκπαίδευσης, ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων, λιθοβολισμός, αναγκαστικοί γάμοι και οικογενειακή αιχμαλωσία, 
εξαναγκαστική εγκυμοσύνη, ανασφαλείς εκτρώσεις και απαρτχάιντ για τις 
χήρες που διαιωνίζεται από την άγνοια και την άρνηση. Βιάζονται, 
βασανίζονται και σκοτώνονται μπροστά στην οικογένειά τους από εκείνους 
τους άντρες και τα αγόρια που συγκροτούν τακτικά στρατεύματα ή 
πολιτοφυλακή και εμπλέκονται στις σφαγές κατά την διάρκεια των 
κηρυγμένων πολέμων ή των τοπικών συγκρούσεων. 
 
Πολλές γυναίκες και κορίτσια κρατούνται σε σκλαβιά από κοινωνικές ομάδες 
που τους αποστερούν την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην υγεία, και 
οικονομική ενδυνάμωση. Πολλές γυναίκες δεν έχουν την ελευθερία του 
σώματός τους και αποστερούνται σεξουαλικής εκπαίδευσης, πρόσβασης 
στην αντισύλληψη, πρόσβαση σε ιατρική έκτρωση, ακόμη και ως θύματα και 
επιβιώσασες από βιασμό. Σε δημοκρατικά κράτη, οι γυναίκες είναι θύματα 
και επιβιώσασες από την αστάθεια, την ανισότητα στην αμοιβή, 
περιορισμένη πρόσβαση στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων, άρνηση θέσεων υψηλής ευθύνης, επιβολή της βίας και της μη 
εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάρα πολλές γυναίκες 
βρίσκονται σε κατώτερες καταστάσεις και περιορίζεται το μέλλον τους. Οι 
γυναίκες οφείλουν να οικοδομήσουν την γέφυρα μεταξύ εκείνων που 
ωφελούνται από την πρόσβαση στα δικαιώματα και εκείνων που 
κακοποιούνται, με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την απόκτηση 
των ίσων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους/όλες. 
 
Εντούτοις σε όλες αυτές τις καταστάσεις και σε όλους τους χρόνους, οι 
γυναίκες έχουν αφ’ εαυτής την θέληση και το θάρρος που τις οδηγούν προς 
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την δράση. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν θεωρούν τους εαυτούς τους 
θύματα, μάλλον, κινούμενες προς τα εμπρός αποδεχόμενες τις ευθύνες για 
την επιβίωση των παιδιών και της οικογένειάς τους, και για την ανάπτυξη 
των κοινωνιών τους. Οι γυναίκες είναι δυνατές και αυτό μπορούν να το 
διατυπώσουν καθαρά. Εργάζονται μαζί με αλληλεγγύη διαρκείας, η οποία 
ενισχύεται από δημιουργικά δίκτυα, κρατώντας στην καρδιά την γυναικεία 
αδελφότητα που συμβάλει στην κατανόηση, που παρηγορεί, που 
εκπαιδεύει, που βελτιώνει. Εμπνέονται από σεβάσμιες γυναίκες που άνοιξαν 
δρόμους για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την 
επιστημονική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. Οι γυναίκες 
ποτέ δεν θα παραιτηθούν από τον αγώνα για ισότητα, για ενδυνάμωση και 
για το μοίρασμα της γνώσης. Οικοδομούν γέφυρες μεταξύ αυτών που 
ωφελούνται από τα δικαιώματά τους και εκείνων που κακοποιούνται, ώστε 
να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και να απαιτήσουν ίσα ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους/όλες. Οι γυναίκες ελέγχουν, τελειοποιούν και 
μεταδίδουν την δική τους γνώση και τις δεξιότητες, την επιστήμη και τις 
τεχνικές που διασφαλίζουν την ανάπτυξη της περιφέρειάς τους. Είναι οι 
πρώτες που επενδύουν με σκοπό την εφαρμογή στην χώρα τους την διεθνή 
νομοθεσία όπως την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325. Οι 
γυναίκες ποτέ δεν έχουν σταματήσει να ορθώνουν το ανάστημά τους 
αλληλέγγυες στον αγώνα για τα δικαιώματά τους. 
 
Εισερχόμεθα σε μία νέα εποχή στον πλανήτη σε σχέση με την ενέργεια, την 
ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ειρήνη. Η ισότητα των φύλων, η 
ενδυνάμωση των γυναικών και η εκπαίδευση βρίσκονται στην παγκόσμια 
ημερήσια διάταξη: οφείλουμε δράσουμε μαζί, παρακινώντας την νέα γενιά 
σ’ αυτό το νέο υπόδειγμα. 
 

2. Οι γυναικείες αξίες το 2025 
Ας προχωρήσουμε εμπρός στον χρόνο. 
Το 2025, η ισότητα των φύλων ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες έχει σταθερά 
ισχυροποιηθεί. Οι πολιτικές δομές του οργανισμού UNWOMEN έχουν καλώς 
εμπεδωθεί με σαφή ατζέντα σε όλα τα κράτη. Έχουν οριστικά εξοπλιστεί με 
τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Ο σεβασμός, η δεοντολογία και 
η καλή διακυβέρνηση έχουν γίνει ουσιώδη σε όλες τις κοινωνίες, ως 
αποτέλεσμα της στέρεης και συνεχούς εργασίας των γυναικείων δικτύων 
που αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογικές προόδους. Η αλληλεγγύη έχει 
δυναμώσει τις ανθρώπινες σχέσεις: ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια, 
ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες, ανάμεσα σε συντρόφους μέσα στις 
οικογένειες, εταιρείες και πολιτικές δυνάμεις. Πράγματι, όλοι οι άντρες και 
οι γυναίκες έχουν κατανοήσει ότι εκείνες οι κοινές αξίες αποτελούν την 
ισχυρή και συγκεκριμένη κατεύθυνση για την βιώσιμη ανάπτυξη και το 
μέλλον του πλανήτη μας. Η πανταχού παρουσία της ελεύθερης και 
προσβάσιμης τεχνολογίας για όλους παντού προσθέτει αξία στα δίκτυα, 
στην δια βίου μάθηση και στην οικονομική ανάπτυξη. 
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3. Έξη τελικοί στόχοι για την ανθρώπινη κοινωνία το 2025 
 

3.1 Η ενδυνάμωση των γυναικών και η ισότητα των δικαιωμάτων ως συντελεστής 
της προόδου της ανθρωπότητας 
 
Το 2025, οι θήλυες και άρρενες αξίες έχουν ισότιμα ενσωματωθεί στο κοινωνικό 
σχέδιο. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι περισσότερο αυτόνομα καθώς 
επωφελούνται από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, επιμορφώσεις και πόρους. 
Η αστάθεια είναι υπό έλεγχο και τα ποσοστά του αλφαβητισμού αυξάνονται 
ραγδαία. Οι γυναίκες συνεισφέρουν ακόμη περισσότερο στην πραγματική 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική επιτυχία ενισχύοντας τις δυνατότητές τους 
στο πλαίσιο της μοιρασμένης ηγεσίας ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. Η 
συμβολή των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα, η οποία κατά τους 
περασμένους αιώνες δεν αναγνωρίστηκε ιδιαιτέρως, τελικά αναγνωρίζεται, 
όπως και επιβεβαιώνεται από πρόσφατα Βραβεία Νόμπελ. Οι γυναίκες της 
υπαίθρου ενισχύονται και είναι ευχαριστημένες, χάρη στην απόκτηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την ισότιμη πρόσβασή τους σε οικονομικούς 
πόρους. Η ισότητα των φύλων έχει επιτευχθεί μέσω της λογικής μιας ισότιμης 
εταιρικής σχέσης με τους άντρες. Ο αγώνας κατά της φτώχειας αποτελεί μείζονα 
δέσμευση. Αυτή η θεμελιώδης κοινωνική πρόοδος επιτρέπει στην κοινωνία ως 
σύνολο να δρα για τους κοινούς στόχους της επιβίωσης και της αειφόρου 
ανάπτυξης. Η ουσιαστική και νόμιμη χρηματοδότηση που απαιτείται για την 
συνολική διαχείριση των κοινωνικών θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες 
(εκπαίδευση, μητρότητα, οικογένεια, προστασία και εκπαίδευση των παιδιών, 
ίσα δικαιώματα, απασχόληση με αξιοπρεπή εργασία και δίκαιους μισθούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής, προστασία κατά την συνταξιοδότηση, 
πρόσβαση στην φροντίδα υγείας και τεχνολογία) παρέχονται από την Πολιτεία 
και αποτελούν προτεραιότητα για τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβάνοντας 
ανακατανομή πόρων οι οποίοι προηγουμένως δημιουργούντο από το στρατό 
και τους πολέμους και δεν υπάρχουν πια στην ατζέντα. Η ιδέα των 
«νομοθετικών σωμάτων των δικαιωμάτων» εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία, 
διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες αφ’ ενός ενημερώνονται για τους νόμους και 
αφ’ ετέρου παρέχονται λύσεις για την εφαρμογή των νόμων σε περίπτωση που 
δεν εφαρμόζονται, με την τακτική αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών. 
 
3.2 Εξέλιξη των νοοτροπιών και δημιουργία αρμονίας χάρης στην ισορροπία 

ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες 
 

Το 2025, οι νοοτροπίες έχουν αλλάξει, και οδηγούν στον αμοιβαίο σεβασμό 
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Η συνειδητοποίηση και η δέσμευση των 
αντρών στην ισότητα ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες έχει δημιουργήσει μία 
θαυμαστή κινητοποίηση σε όλες τις κοινωνίες. Οι επικεφαλής των 
παραδοσιακών και πατριαρχικών πολιτισμών έχουν αντιληφθεί ότι θα 
μπορούσαν να είναι οι ηγέτες της προόδου προσαρμόζοντας τις παραδόσεις με 
σκοπό την εξάλειψη ταπεινωτικών και βίαιων πρακτικών, και επωφελούμενοι 
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από την συμβολή των γυναικών στην παγκόσμια ευημερία των κοινοτήτων τους. 
Οι άντρες και τα αγόρια είναι τώρα οι πρώτοι που απορρίπτουν τα σεξιστικά 
στερεότυπα που παρήγαγαν εκμετάλλευση και βία κατά των γυναικών. Λέσχες 
φύλου, σχολές για συζύγους έχουν θετικά αποτελέσματα και αποτελούν την 
υπερηφάνεια των κοινοτήτων που κάποτε επιδίδονταν και ανέχονταν την βία 
κατά των γυναικών. Η κατανομή των καθηκόντων μέσα στις οικογένειες είναι 
ισορροπημένη ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια ώστε κάθε μέλος της 
οικογένειας να έχει την ευκαιρία να μελετήσει ή να εργαστεί ώστε να 
εξασφαλιστεί η ευημερία ανάλογα με τις δεξιότητές τους. Τα κορίτσια 
κινητοποιούνται οπωσδήποτε προς επιστημονικές σπουδές και η συνεισφορά 
των γυναικών στην έρευνα και εργασίες του μέλλοντος χωρίς αμφισβήτηση, 
ενισχύουν όλες τις οικονομίες. Γυάλινες οροφές και τσιμεντένια σκέπαστρα δεν 
έχουν πλέον θέση και υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη επιλέγονται για τις 
δεξιότητές τους ανεξάρτητα από φύλο. 
 
3.3 Η προσωπική ανάπτυξη ως απελευθέρωση ολόκληρου του ανθρώπινου 

γένους   
 
Το 2025, οι διεθνείς νόμοι που απαγορεύουν την γενοκτονία εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά: κράτη που επέτρεπαν την επιλεκτική έκτρωση μωρών 
κοριτσιών ή κράτη με πολιτική προώθησης ή έγκρισης της δολοφονίας 
κοριτσιών κατά την γέννηση, καθώς και η βία κατά μικρών κοριτσιών που 
έχουν ορισθεί ως βάρη για τις οικογένειές τους έχουν υποχρεωθεί να 
αναλύσουν την συμπεριφορά τους και να επανα-εγκαθιδρύσουν ανθρώπινη 
δικαιοσύνη. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι πλέον ανεκτή, και 
καταδικάζεται από ολόκληρη την κοινωνία. Τα κορίτσια εκτιμώνται στις 
οικογένειές τους και οι γυναίκες στην κοινωνία: η αποκαταστημένη αυτό-
εκτίμηση και εμπιστοσύνη τους τις ενδυναμώνει ως οδηγούς της αλλαγής 
και χτίστες του μέλλοντος. Το σεξουαλικό τσουνάμι που είχε παλιότερα 
επιβληθεί επί των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο χαοτικών  
πολιτικών καταστάσεων, άρνησης ή ένοπλων συγκρούσεων δεν είναι πλέον 
επιτρεπτό. Η επίγνωση που παρήχθη με την παγκόσμια εκπαίδευση και τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας φέρει καρπούς δίνοντας την 
δυνατότητα στην ανθρώπινη κοινωνία να προχωρήσει προς την αρμονία εν 
όψει της ανθρώπινης βιώσιμης ανάπτυξης. 

 
3.4 Η παγκόσμια πρόσβαση στην φροντίδα υγείας ως ασφάλεια για το μέλλον, 

ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής 
 
Το 2025, οι επαγγελματίες της υγείας και ιδιαίτερα οι γυναίκες 
εκπαιδεύονται, ενισχύονται και χρηματοδοτούνται με σκοπό να παρέχουν 
επαρκή φροντίδα υγείας για όλους/όλες, ιδιαίτερα για γυναίκες και παιδιά, 
σε πραγματικό χρόνο και στην μητρική τους γλώσσα, αξιοποιώντας τους 
κατάλληλους επιστημονικούς πόρους και τεχνολογίες, σε απόμακρες 
περιοχές μέσω της τηλε-ιατρικής καθώς και εντός των δομών υγείας. Τα 
κορίτσια από 14 ετών εκπαιδεύονται στην υγεία κατ’ αρχήν ως μαίες σε 
χώρες που το χρειάζονται, ώστε να δοθεί τέλος στην μητρική θνησιμότητα. Η 
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εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη δίνει την δυνατότητα για έλεγχο 
ασθενειών όπως το AIDS  και καθιστά την σεξουαλική εκπαίδευση και την 
διαχείριση της αντισύλληψης μία γενικότητα. Η προγεννητική εκπαίδευση 
αποτελεί μείζονα παράγοντα εκπαίδευσης για την υγεία σήμερα και για τις 
μελλοντικές γενεές. Η διεθνής αλληλεγγύη δεν επιτρέπει πλέον την άρνηση 
στην πρόσβαση πόρων, ύδατος, εκπαίδευσης, αντισύλληψης, εργασίας και 
οικονομικής διαχείρισης: οι εκλεγμένοι πολιτικοί έχουν αναλάβει την 
ευθύνη τους. 
 

3.5 Η μεγάλη συνεισφορά των γυναικών στην παγκόσμια οικογένεια, την 
κοινωνική, την πνευματική, την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη 
 

Στα 2020, η απελευθέρωση από τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την 
άρνηση, τον σκοταδισμό και την πατριαρχία επιτρέπουν το να λαμβάνεται 
υπόψη η απεριόριστη προστιθέμενη αξία των γυναικών για την κοινή κοινωνική 
ανάπτυξη, προσαρμόζοντας τις οικονομικές παραμέτρους στις ιδιαιτερότητες 
γυναικών και αντρών, καθώς και ενσωματώνοντας την άτυπη και μη αμειβόμενη 
εργασία στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Έχουν κατανοήσει όλοι οι κοινωνικοί 
συντελεστές ότι ο καινοτόμος κοινωνικός μετασχηματισμός ήταν απαραίτητος 
για την θεμελίωση μιας νέας ισορροπίας ως γεννήτρια του μέλλοντος. Η 
κοινωνία των πολιτών χάρη στην ανεξαρτησία της και την συνοχή της που 
οφείλεται στο πολύγλωσσο και το πολυπολιτισμικό, έχει με αξιοσημείωτο τρόπο 
επιβεβαιώσει την κινητοποίησή της ενισχύοντας τα δίκτυα αλληλεγγύης, το 
μοίρασμα της γνώσης και των τεχνικών μάθησης που απευθύνονται στους νέους 
και στους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Κάθε ένας, κάθε μία βρίσκει την 
θέση του/της στην κοινωνία, ατενίζοντας το μέλλον και ενδιαφερόμενος για την 
βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες έχουν αναλάβει την 
ευθύνη τους ώστε να διασφαλιστεί ότι η οικονομική διαχείριση δεν λαμβάνει 
τόπο μέσω της εκμετάλλευσης και σε βάρος των πληθυσμών, ειδικότερα των 
γυναικών και των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γνωρίζοντας τους 
κινδύνους και την απανθρωπιά του πολέμου, οι γυναίκες και μητέρες έχουν 
βοηθηθεί μέσω της εκπαίδευσης ώστε να πληροφορούν τα παιδιά τους για 
αυτόν, ώστε να μην γίνονται παιδιά στρατιώτες. Η μεγάλη κοινωνική εμπλοκή 
των μεταναστριών τώρα παίρνεται υπόψη για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 
των προσόντων τους στις χώρες υποδοχής τους καθώς και διευκολύνεται η 
τακτική υποστήριξη που έχουν προς τις οικογένειές τους στις χώρες προέλευσής 
τους, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά τους και στις δύο χώρες. 
 
3.6 Ένα νέο μοντέλο για τις επόμενες γενεές, βασισμένο στην ειρήνη, την 

εκπαίδευση και την αλληλεγγύη 
 
Στα 2025, νέα μοντέλα ζωής, περισσότερο αρμονικά, έχουν επινοηθεί, 
εφαρμοστεί και συνεχώς αξιολογούνται από κάθε κράτος ώστε να 
εξασφαλιστεί η διαρκής προσαρμογή τους στον χρόνο και στον χώρο. Τα 
εργαλεία της κοινωνίας της γνώσης χρησιμοποιούνται για την διασφάλιση 
της ισορροπίας των ζωτικών παραμέτρων του πλανήτη. Η εντυπωσιακή 
πρόοδος στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας καθώς και η 
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γενίκευση των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας έχουν σε μεγάλο βαθμό 
συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών. Με δεδομένη την κυρίαρχη 
παγκόσμια κινητοποίηση υπέρ της ειρήνης, οι πολιτικές των πολέμων 
επιβραδύνονται. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αναδιαμορφώνονται 
ώστε να παράγουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αυτό έχει ισορροπήσει 
την θέση πολλών κρατών που βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω της οικονομικής 
κατάστασης. Η αξία των ηλικιωμένων αναγνωρίζεται και πάλι 
αναδεικνύοντας την μοναδική του ικανότητα να μεταδίδουν την γνώση στις 
νέες γενεές. Αυτή η αλληλεγγύη που περιλαμβάνει όλους/όλα παράγει 
αλληλεγγύη ανάμεσα στα φύλα, ανάμεσα στις γενεές, ανάμεσα στους 
λαούς. Το ανθρώπινο ον βρίσκεται στο κέντρο της κοινωνίας. 
Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε. Έχουμε το καθήκον να αγωνιστούμε. 
Η Millennia2015 έχει την διττή φιλοδοξία μιας κριτικής, εξερευνητικής 
διαδικασίας πρόβλεψης, με εργασία στο πεδίο, με μία οραματική 
εποικοδομητική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην λογική της δράσης. 
Αυτή η φιλοδοξία αφορά την κινητοποίηση των γυναικών, αντρών και νέων 
γενεών ώστε να πάρουν στα χέρια τους την διαδικασία με δημιουργικό 
συντονισμό, αξιοποιώντας την δύναμη των δικτύων. 
 

4. Οι κύριοι στόχοι της Millennia2015 μέχρι το 2025 
Μαζί με όλους τους εταίρους και τους συνδέσμους στο διεθνές, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Millennia2015 θα συμβάλλει κατά 
προτεραιότητα στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και ειδικότερα σε 
δύο μεγαλύτερα προγράμματα: 
1. Διασφαλίζοντας την ποιότητα της έμφυλης ανθρώπινης ανάπτυξης, 

εξαλείφοντας κάθε βία, ιδιαίτερα κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 
βελτιώνοντας την ευημερία και την υγεία για όλους και ιδιαιτέρως για τις 
γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο 

2. Εφαρμόζοντας την ισορροπία του 50% ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες 
σε όλες τις θέσεις ευθύνης διεύθυνσης, ειδικότερα στα κοινοβούλια και 
στα διοικητικά συμβούλια, και συμβάλλοντας στην πρόσβαση των 
γυναικών σε όλες τις κρατικές θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις 
διευθυντών.  
Ένα ισχυρό σύμβολο για την Millennia2015 θα αποτελούσε η εκλογή 
γυναίκας ως την επόμενη Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με 
σκοπό την δυναμική σηματοδότηση της αλλαγής των νοοτροπιών στο 
παγκόσμιο επίπεδο και με σκοπό την δράση με νέο και καινοτόμο τρόπο 
για την επανα-εγκαθίδρυση της παγκόσμιας ειρήνης και αρμονίας. 
 
Millennia2015 
www.millennia2015.org/The_vision-vision@millennia2015.org 
 
μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική:  
Φωτεινή Σιάνου 
Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) 
Γυναικείο Σωματείο για την Ειρήνη  
www.kede.org kede@kede.org fotini.sianou@kede.org 

http://www.millennia2015.org/The_vision-vision@millennia2015.org
http://www.kede.org/
mailto:kede@kede.org
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Translation from English to Greek: 
Fotini Sianou 
Centre for Research and Action on Peace (KEDE) 
Women’s Association for Peace 
www.kede.org kede@kede.org fotini.sianou@kede.org  

http://www.kede.org/
mailto:kede@kede.org
mailto:fotini.sianou@kede.org

