ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ
ΟΡΑΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ

“Το αύριο δεν θα είναι σαν
το χθες. Θα είναι νέο και
θα εξαρτάται από εμάς.
Υπάρχουν λιγότερα να
ανακαλυφθούν από το να
εφευρεθούν. ”
Gaston Berger, Φιλόσοφος
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“ Όσο για το μέλλον, ο
στόχος σου είναι όχι να
το προβλέπεις αλλά να το
καθορίζεις .” Antoine de
Saint-Exupery (Γάλλος
Πιλότος, Συγγραφέας
του «Μικρού Πρίγκηπα»,
1900-1944)

Φωτογραφία από την Christine Seth – Εναλλακτικοί τρόποι να πηγαίνεις σχολείο – 2011 Melaleuca Awards – powerwater.com.au

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Χρειαζόμαστε το όραμά σου για να εμπνεύσουμε το μέλλον

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο CIMULACT
Εθνικό Εργαστήρι Οράματος! Είσαι 1 από τους 1000
πολίτες σε ολόκληρη της Ευρώπη, οι οποίοι έχουν
επιλεγεί ειδικά για να μοιραστείτε τα οράματά σας για
ένα επιθυμητό μέλλον. Εμείς – η ομάδα CIMULACT
– είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είστε πρόθυμοι να
λάβετε μέρος και να μοιραστείτε μαζί μας τις ελπίδες σας,
τα όνειρά σας και τις ανησυχίες σας.

Δεν χρειάζεται να έχετε κάποια εξειδικευμένη γνώση
για να μας βοηθήσετε στην έρευνά μας. Υπάρχουν ήδη
αρκετοί ειδικοί σε διάφορους τομείς όπου συνεισφέρουν
με τις γνώσεις τους, αλλά εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πιστεύουμε ότι η έρευνα θα πρέπει να απευθύνεται στις
ανάγκες και τα θέματα που είναι κοντά στις καρδιές των
συνηθισμένων πολιτών. Σας προσκαλούμε λοιπόν να
γίνετε ειδικός στην δική σας ζωή.

Κατά τη διάρκεια του CIMULACT πρόκειται να
συμβάλλουμε στην ερευνητική ατζέντα της Ευρωπαϊκής
‘Ένωσης η οποία βασίζεται στα οράματα που έχουν
δοθεί από πολίτες σε 30 χώρες της Ευρώπης. Στοχεύουμε
επίσης να συνεισφέρουμε στην διεθνή έρευνα κάθε χώρας
όπου Εργαστήρια Οραμάτων λαμβάνουν χώρα. Αυτό θα
εξασφαλίσει ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε θέματα και
τομείς που έχουν μεγάλη σημασία για την καθημερινή
ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Εδώ είναι το σημείο που
αφορά εσάς. Επιθυμούμε να μάθουμε τις σκέψεις σας για
το μέλλον. Πως βλέπετε τον εαυτό σας; Τι επιθυμείτε
για το μέλλον για τον εαυτό σας, για τους αγαπημένους
σας, τους γείτονές σας, για την κοινωνία στο σύνολό
της; Μοιράζοντας μαζί μας πως οραματίζεστε το μέλλον,
μπορείτε να μας βοηθήσετε να χτίσουμε ένα μονοπάτι
όπου θα μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί.

Αυτό Το περιοδικό έχει σκοπό να σας δώσει μια γεύση του
τι είναι ένα όραμα , για το πώς να σκεφτούμε το μέλλον
και να σας εμπνεύσει για να διαμορφώσετε τα δικά σας
όνειρά σας και τις επιθυμίες για ένα βιώσιμο μέλλον .
Αναμένουμε με ανυπομονησία να μάθουμε για το όραμά
σας!
Φιλικούς Χαιρετισμούς,
Η Ομάδα του CIMULACT

“Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Και
εάν φαίνεται να σε βγάζει εκτός
πορείας, μην κάνεις πίσω, γιατί
ίσως αυτό ενστικτωδώς είναι εκεί
που θέλεις πραγματικά να είσαι. Και
αν κρατηθείς πίσω, προσπάθησε
να είσαι εκεί που ήσουν και
προηγουμένως, γιατί αλλιώς θα
στερέψεις. ”
Gertrude Stein (Αμερικανίδα
Συγγραφέας, 1874-1946)

Έχετε ποτέ
σκεφτεί...

Για τι πράγματα
θα συζητάνε οι
άνθρωποι το 2050;

Πως θα
ταξιδεύουν οι
άνθρωποι;

Τι εμφάνιση θα
έχει η πόλη σου ή
το χωριό σου το
2050;

Πως θα
αντιμετωπίζει
η κοινωνία
θέματα φυσικών
καταστροφών;

Πως θα είναι η
ελευθερία και
η ασφάλεια για
τους πολίτες της
Ευρώπης;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ
Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν διάφορες
προκλήσεις, που κυμαίνονται από την υγιή γήρανση
στην κλιματική αλλαγή, στην εξασφάλιση τροφής
και προμήθεια ενέργειας ή στην προστασία της
ελευθερίας και πολλά άλλα. Πολλές από αυτές τις
κοινωνικές προκλήσεις είναι παγκόσμιας ισχύος που
δεν σταματούν στα εθνικά, θεσμικά ή πειθαρχικά
σύνορα. Για να βοηθήσει να βρεθούν λύσεις στις
βασικές αυτές προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει
σχεδόν 80 δις ευρώ χρηματοδοτήσεων μέχρι το 2020.
Ο βασικός στόχος είναι η προώθηση της βασικής
έρευνας, επιδείξεων και διείσδυσης στην αγορά για να
οδηγηθούμε στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία
θέσεων εργασίας. Αλλά, πως βλέπουν οι άνθρωποι στην
Ευρώπη το μέλλον τους σήμερα; Τι είδους προκλήσεις
πιστεύουν ότι σύντομα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν;
Είναι παρόμοιες με αυτές που έπρεπε να αντιμετωπίσουν
στο κοντινό τους παρελθόν; Εδώ είναι κάποιες
απαντήσεις.

‘‘

Γιώργος

άνδρας γύρω στα 60
“Ενδιαφέρεστε πραγματικά για το τι σκέφτεται ένας
οδηγός ταξί; Λοιπόν, έχω μία δουλειά που μου αρέσει και
αυτό έχει μεγάλη σημασία, είμαι πάνω κάτω αφεντικό του
εαυτού μου και οδηγώ ένα ωραίο αυτοκίνητο… Μερικές
φορές είναι κουραστικό να οδηγώ ανθρώπους δεξιά και
αριστερά μέρα – νύχτα, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα.
Τι αλλάζει στην δουλειά μου; Για παράδειγμα, υπάρχουν
όλο και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχω
έναν συνάδελφο που χρησιμοποιεί ήδη ένα. Κάποτε,
η απόκτηση ενός αυτοκίνητου ήταν κάτι πολυπόθητο
καθώς επίσης και να ταξιδεύει κανείς με αυτοκίνητο,
ακόμα είναι, αλλά υπάρχουν νέες τάσεις πλέον, όπως το
να μοιράζεσαι το αυτοκίνητό σου με άλλους, ή ακόμα
και να το εγκαταλείπεις για εξοικονόμηση καυσίμων
(χρημάτων!) και να έχετε καθαρότερο αέρα. Επίσης
έχουν δημιουργηθεί νέα συστήματα ταξί όπου ο καθένας
μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του αυτοκίνητο για να
οδηγήσει άλλους… Ναι αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που
με ανησυχεί. Πίστευα ότι η δουλειά μου θα μου απέφερε
κάποια χρήματα ακόμα και όταν θα συνταξιοδοτηθώ,
αλλά με όλες αυτές τις αλλαγές και την αύξηση στην
τιμή των καυσίμων, τέλη κυκλοφορίας και άλλα, ίσως
και όχι...”

‘‘
Toμ

άντρας γύρω στα 50
“Είμαι νοσηλευτής και αγαπώ τη δουλειά μου. Εργάζομαι
σε ένα νοσοκομείο και ανακαλύπτω ότι τις τελευταίες
ημέρες η δουλειά μου αλλάζει. Αυτό που παρατηρώ είναι
ότι όλο και περισσότεροι μεγάλης ηλικίας ασθενείς έχουν
την ανάγκη να νοσηλευτούν για μεγαλύτερη διάρκεια
και χωρίς επίσης να υπάρχουν κάποιοι συγγενείς ή φίλοι
που να τους επισκεφτούν. Έτσι λοιπόν ως νοσηλευτής
αισθάνομαι την ανάγκη να τους παρέχω εκτός από την
φροντίδα και λίγη συντροφιά. Μπορώ μόνο να φανταστώ
πόσο μοναξιά θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μόλις
επιστρέφουν σπίτι τους…. Αυτό που με ανησυχεί
περισσότερο, όμως είναι ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι
πόροι για να προσφέρουμε στα νοσοκομεία την τελευταία
ιατρική και τεχνολογική γνώση που χρειάζονται. Ακόμη
με ανησυχεί ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
αποχωρεί από τη χώρα για να απευθυνθεί σε άλλες
χώρες και αγορές όπου υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και οι
αμοιβές είναι πολύ υψηλότερες.”

‘‘

Σύλβια

γυναίκα γύρω στα 20
“Βλέπετε, έχω μωρό τώρα, και παίρνω ακόμα επιδόματα
και παροχές μητρότητας, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί
ήμουν άνεργη για πάνω από ένα χρόνο όταν γεννήθηκε η
κόρη μου. Αυτό με απασχολεί. Πίστευα ότι δεν θα ήταν
δύσκολο να βρω μία δουλειά. Έχω ένα καλό πτυχίο και
λίγη εμπειρία. Και τώρα, το να είμαι μητέρα μόνη να
μεγαλώνω ένα μωρό θα το κάνει ακόμη δυσκολότερο.
Αυτό, λοιπόν, που με ανησυχεί είναι πως άνθρωποι σαν
και εμένα μπορούν να βρουν μία καλή δουλειά και
επίσης πως μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να έχει μία
καλή και χρήσιμη εκπαίδευση η οποία θα τον βοηθήσει
να βρει μία δουλειά πιο εύκολα από εμένα.”

‘‘

Άννα

γυναίκα γύρω στα 40

“Λοιπόν, είμαι αρχιτέκτονας. Ή τουλάχιστον αυτό σπούδασα μερικές δεκαετίες
πριν. Φαντάστηκα ότι θα είναι μία αρκετά ξεκάθαρη δουλειά, πίστευα ότι θα
σχεδίαζα όμορφα μεγάλα σπίτια για τους ανθρώπους. Και αυτό έκανα για ένα
χρονικό διάστημα, αλλά τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Όχι όλα αμέσως αλλά
κατά διαστήματα , το ένα έφερε το άλλο. Η ενέργεια άρχισε να γίνεται πιο ακριβή,
οι άνθρωποι είχαν όλο και λιγότερα χρήματα να διαθέσουν για να χτίζουν μεγάλα
σπίτια , οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού, νέων οικοδομικών κανονισμών εισήχθησαν για την εξοικονόμηση
ενέργειας, τέτοια πράγματα. Έτσι καθώς δεν είχα αρκετές αμοιβές σχετικά με τον
σχεδιασμό, έπρεπε να μάθω καινούρια πράγματα, όπως το να κάνω ανακινήσεις
και σχεδιασμό για εξοικονόμηση ενέργειας , να κάνω χρήση άλλων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, να κάνω ενεργειακούς ελέγχους κ.ά. Όταν έκανα αυτούς τους
ελέγχους είδα πάρα πολλές πιθανότητες εξοικονόμησης ενέργειας και όχι μόνο
μέσω ανακαινίσεων που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αρκετά δαπανηρό, αλλά και
μέσα από τις καθημερινές συνήθειες που άλλαξαν. Είμαστε όμως πολύ μακριά από
αυτό που θα ήταν καλό και ιδανικό για όλους μας, δεδομένου των προβλημάτων
που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή και την μείωση των προμηθειών
των ορυκτών καυσίμων. Υποθέτω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πως θα
ενεργήσουμε γρήγορα και συναινετικά όλοι μας, διαφορετικές
χώρες και άτομα...”

Ian Kirk από το Broadstone, Dorset, UK – Ευτυχία είναι ένα ραβδί και μία λακκούβα !

‘‘
Κεϊτ

γυναίκα στα 30
“Για να είμαι ειλικρινής, δεν ανησυχώ και πολύ αυτό το
διάστημα... Είμαι αρκετά ευτυχισμένη με τη ζωή μου.
Έχω μία εξαιρετική δουλειά σε μία διεθνή IT εταιρεία,
όπου μπορώ να εργάζομαι σε διαφορετικές χώρες
με ενδιαφέροντες ανθρώπους, να ταξιδεύω αρκετά,
να κερδίζω τόσα όσα πιστεύω ότι μπορούν να μου
παρέχουν μία «καλή ζωή» - και ακόμα και η δουλειά
μου φαίνεται να είναι χρήσιμη καθώς εργαζόμαστε στο
να κάνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευκολότερα
στη χρήση τους και να σχεδιάζουμε λογισμικό για
έξυπνα σπίτια, προωθώντας έτσι κάθε είδους έξυπνες
λύσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ανησυχία για πολλά θέματα
όπως την προστασία δεδομένων, κατανάλωση ενέργειας
της αύξησης του αριθμού των συσκευών υψηλής
τεχνολογίας, την πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες
(και όχι μόνο οι εύπορη τάξη), οι άνθρωποι να
ξοδεύουν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο και στην εικονική
πραγματικότητα κλπ. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο
δυναμικό για τεχνολογική καινοτομία και είμαι σίγουρη
ότι μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές δημιουργικές
λύσεις στα περισσότερα από τα προβλήματά μας με
την βοήθεια της τεχνολογίας . Δεν είναι απαραίτητα
όλα έτοιμα ακόμα, αλλά θα φτάσουμε εκεί...”

‘‘

Ρόμπερτ

άνδρας γύρω στα 50
“Είμαι αγρότης. Όλη μου τη ζωή υπήρξα αγρότης. Είμαι
αγρότης βιολογικής καλλιέργειας, αλλά δεν ήμουν
πάντα . Όταν κληρονόμησα την φάρμα από τους γονείς
μου χρησιμοποιούσα πολλά χημικές ουσίες και τεχνητά
λιπάσματα. Κανείς δεν ανησυχούσε για τέτοια πράγματα
τότε. Εκείνο το διάστημα το μόνο που με ανησυχούσε
ήταν η καλλιέργεια και το να μπορώ να πουλήσω και να
έχω το σωστό σύστημα άρδευσης. Αργότερα όμως οι
άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν για τις χημικές ουσίες
που ψεκάζαμε και τι επιπτώσεις είχε στην υγεία τους και
στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν έπρεπε να κάνω κάτι για
να παραμείνω στην αγορά: ενημερώθηκα , μελέτησα,
παρακολούθησα μαθήματα και τελικά αποφάσισα να
κάνω στροφή προς τα οργανικά και βιολογικά προϊόντα.
Κάποια χρόνια πριν βοήθησα στο να δημιουργηθεί ένα
σύστημα όπου με άλλους καλλιεργητές μπορέσαμε
να παραδίδουμε φρέσκα λαχανικά και φρούτα στους
ανθρώπους σε εβδομαδιαία βάση. Έχει μεγάλη επιτυχία.

Είμαι επίσης ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί ένα από τα παιδιά
μου, η κόρη μου θέλει να με βοηθήσει στην διαχείριση
της φάρμας και τελικά να την αναλάβει εξ’ολοκλήρου.
Αυτό όμως, που με ανησυχεί είναι ότι ο καιρός και οι
βροχοπτώσεις γίνονται πραγματικά απρόβλεπτες και
νέες ασθένειες και παράσιτα κάνουν την εμφάνισή τους
…. Σκέφτομαι πως θα μπορούσα να βοηθήσω τη κόρη
μου ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά τα
προβλήματα, ώστε ίσως στο μέλλον ακόμη και τα εγγόνια
μου να μπορούν να ζούν σε αυτήν την φάρμα...”

‘‘

Κρίστιαν

άνδρας γύρω στα 40
“Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά πράγματα που με απασχολούν
αυτές τις ημέρες, τόσο που αρχίζω να πιστεύω ότι έπρεπε
να είχα παραμείνει δάσκαλος…. Εκλέχθηκα δήμαρχος
όταν το τοπικό σχολείο έκλεισε, δεν υπήρχαν αρκετά
παιδιά και η κυβέρνηση δεν ήθελε να χρηματοδοτήσει ένα
μικρό σχολείο σε μία μικρή επαρχιακή πόλη….. Ήθελα
να μείνω, αλλά οι φίλοι μου με έπεισαν να κατέβω στις
εκλογές για δήμαρχος – και εξεπλάγην όταν κέρδισα! Έτσι,
λοιπόν μαζί με άλλα θέματα, προσπαθώ να αντιμετωπίσω
διάφορους ανθρώπους, ειδικά νέους σε ηλικία, οι οποίοι
φεύγουν από την πόλη μας για να βρουν περισσότερες
ευκαιρίες σε μεγαλύτερες πόλεις. Είναι δύσκολο και
πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την
μικρή μας πόλη στο κοντινό μέλλον.”

‘‘

Πίτερ

αγόρι στις αρχές της εφηβείας του
“Ξέρετε, μου αρέσει να πηγαίνω για ψάρεμα πολύ με τον
παππού μου. Ενώ προσπαθούμε να ψαρέψουμε , ο παππούς
μου, μου λέει όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ιστορίες απ’
όταν ήταν μικρός και πόσο πολύ έχουν αλλάξει από τότε.
Όπως τότε εκείνες τις ημέρες υπήρχαν πολλά διαφορετικά
είδη ψαριών στο ποτάμι, υπήρχαν ακόμη και αγώνες για
το ποιος θα έπιανε τα περισσότερα είδη…. Μακάρι να
υπήρχαν ακόμη, είναι κάπως βαρετό να πιάνεις συνέχεια
τα ίδια. Αναρωτιέμαι τι τους συνέβη. Ρωτάω συνέχεια
τον παππού μου αλλά δεν νομίζω ότι ξέρει και ο ίδιος
την απάντηση. Επίσης μου λέει ότι συνήθως ότι έπιαναν
το έτρωγαν… Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει πια εδώ.
Έτσι λοιπόν, ελπίζω ότι θα έχουμε ακόμη ψάρια όταν
μεγαλώσω…. Ίσως γίνω κάποιος που θα τα φροντίζει και
θα τα προστατεύει. Ίσως να καταφέρω να βοηθήσω να
επιστρέψουν τα ψάρια ξανά στο ποτάμι.”

ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όλοι αναρωτιόμαστε για το μέλλον.

Ο ουρανός είναι το όριο.

Αναρωτιόμαστε σε προσωπικό επίπεδο για το πως θα
εξελιχθεί η ζωή μας. Αναρωτιόμαστε και για τον κόσμο.
Πως θα είναι το μέλλον για μας; Πως θα εξελιχθεί η ζωή τον
επόμενο αιώνα; Μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις στο
εβδομαδιαίο ωροσκόπιό μας ή μπορούμε να επισκεφτούμε
σε ένα μέντιουμ σε τσίρκο – αλλά στην πραγματικότητα
κανένας δεν είναι σε θέση να προβλέψει το μέλλον. Παρ’ όλα
αυτά, ευτυχώς υπάρχει ένα πράγμα που ο καθένας μας μπορεί
να κάνει: να σκεφτούμε το μέλλον και να διατυπώσουμε τα
οράματά μας για το πώς θα θέλαμε να είναι το μέλλον μας.
Η διαμόρφωση αυτών των ιδεών και των απόψεων είναι
εξαιρετικά σημαντική. Το να συζητάμε τις ελπίδες και τους
φόβους των ανθρώπων είναι αυτό που καθορίζει την πορεία
προς την υλοποίησή τους.
Στο εργαστήριο σας προτρέπουμε να σκεφτείτε έξω από το
κουτί, θα σας βοηθήσουμε να αφήσετε την άνετη ζώνη και
να σκεφτείτε ένα μέλλον που πραγματικά επιθυμείτε – ακόμα
και αν πιστεύετε ότι δεν είστε ένα άτομο δημιουργικό. Τα
οράματα δεν είναι προβλέψεις, καθώς δεν μας λένε το μέλλον
. Το όραμα περιγράφει πως θα έπρεπε να είναι το μέλλον.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι εφικτό από την σημερινή
σκοπιά. Τα οράματα μας προσκαλούν να αποφασίσουμε για
το μέλλον ως κάτι που μπορούμε να διαμορφώσουμε, παρά
ως κάτι που έχει ήδη προαποφασιστεί.

Το 1962, οι Beatles έκαναν οντισιόν για την Decca
Records ελπίζοντας να κλείσουν μία δισκογραφική
δουλειά. Η απόφαση ήταν να απορριφθεί η μπάντα με την
αιτιολογία ότι «οι μπάντες με κιθάρα να πάρουν το δρόμο
της εξόδου» και πως «Οι Beatles δεν έχουν μέλλον στην
show business.”
Όταν σκέφτεστε για το όραμά σας για το μέλλον …. να
κάντε μεγάλα όνειρα. Μην προσπαθήσετε να προβλέψετε
τι θα γίνει, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει, ειδικά
για ένα μακρινό μέλλον. Ούτε όμως και να ανησυχείτε
για το τι είναι εφικτό από τη σημερινή σκοπιά. Το 1901
ο Gottlieb Daimler δήλωσε: “Η παγκόσμια ζήτηση για
μηχανοκίνητα οχήματα δεν θα υπερβεί το ένα εκατομμύριοαπλώς και μόνο λόγω έλλειψης διαθέσιμων οδηγών».
Δεν γνωρίζουμε πως η κοινωνία ή η τεχνολογία θα έχουν
αλλάξει μέχρι το 2050, αλλά εάν σκεφτείτε προσεκτικά,
θα είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς πως θα είναι
το μέλλον.

«Σχεδίαζε για το μέλλον γιατί
εκεί είναι που θα περάσεις την
υπόλοιπη ζωή σου» Mark Twain
(Συγγραφέας, 1835 – 1910)

Τι είναι το όραμα;
Στο έργο CIMULACT, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω όρο:
“Ένα όραμα είναι μία εικόνα ή μία φαντασία για ένα επιθυμητό μέλλον.
Ένα όραμα μπορεί να στηρίζεται σε ελπίδες και όνειρα – αλλά και σε
ανησυχίες και φόβους σε σχέση με προβλήματα ή φανταστικές απειλές
που δεν θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Στο Εργαστήρι «Όραμα
του Πολίτη» θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε οράματα για 30 με 40
χρόνια από τώρα.”
“Όραμα χωρίς ενέργεια είναι ένα όνειρο. Ενέργεια χωρίς
όραμα είναι εφιάλτης.”
- Ιαπωνέζικη Παροιμία
“Ένα όραμα είναι όπως ένας φάρος που φωτίζει παρά
περιορίζει, δίνει οδηγίες αντί να δείχνει τον προορισμό.”
- James J. Mapes, Μελλοντολόγος

“Ένα όραμα δεν είναι μία εικόνα του τι θα μπορούσε να
είναι, αλλά είναι μία έκκληση για τον καλύτερό μας εαυτό,
ένα κάλεσμα για να γίνουμε κάτι καλύτερο.”
- Rosabeth Moss Kanter, Επιστήμονας
“Ένα όραμα εμψυχώνει, εμπνέει, μετατρέπει τον σκοπό σε
δράση.”
- Warren Bennis, Επιστήμονας

Αναρωτηθήκατε
ποτέ...

Πώς θα είναι η
έννοια της ισότητας
το έτος 2050;

Ποιοι πόροι θα
είναι πολύτιμοι και
ποιο ανεπαρκείς;

Πως θα μπορεί
να εμπλακεί ένας
συνηθισμένος
πολίτης στην
κοινωνία;

Ποιες είναι οι
ελπίδες σου για
τα παιδιά το έτος
2050;

Ποιο θα είναι το
αγαπημένο σου
φαγητό στο μέλλον;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ;

Κάθε άτομο έχει μία μοναδική προσέγγιση στο να προσμένει και να έχει μία επίσης
μοναδική ιδέα για το τι μπορεί να φέρει το μέλλον.

“Το ποδήλατο θα
επιβιώσει στο μέλλον.
Είναι πάντα οι απλές
λύσεις που επιβιώνουν.”
Paul, επιχειρηματίας

“Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε
εξαντλήσει τους πόρους της γης
γρηγορότερα και από ότι τα αποθέματα
μπορούν να ανανεωθούν. Έτσι ίσως
θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά
πίσω όπου οι άνθρωποι ήταν πολύ
“Πιστεύω ότι η επιστήμη και η
επιτυχημένοι ως είδος, όπως π.χ. τότε
τεχνολογία θα παίζουν πάντα σημαντικό
που ήμασταν τροφοσυλλέκτες. Θα
ρόλο. Στην πάροδο του χρόνου οι
πρέπει να υπάρχει κάποια σοφία που
τομείς αυτοί έχουν αναπτυχθεί και
πρέπει να μάθουμε από αυτούς που
θα συνεχίζουν να αναπτύσσονται.
αποκαλούσαμε «άγριους».”
Έχουν
και θα συνεχίσουν να έχουν
“Οι πόλεις θα είναι διαφορετικές.
Lynx, δάσκαλος
επιρροή
στην ζωή μας. Όταν βλέπει
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα
κανείς
τι
έχει επιτευχθεί στο χώρο
μετακινούνται με διαφορετικό
της της ιατρικής και της επικοινωνίας
τρόπο και οι γειτονιές δεν θα
σήμερα…… τίποτα δεν φαίνεται
έχουν την ίδια όψη όπως σήμερα.
εντελώς αδύνατον...”
Μέρη και άνθρωποι, τα πάντα
Thomas, Οικονομολόγος
θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ
“Όταν φαντάζομαι το μέλλον πιστεύω
τους. Ίσως όμως, οι άνθρωποι θα
πως η ψηφιακή τεχνολογία θα δώσει σε
συναντιούνται στον δρόμο με τον
όλους πρόσβαση σε πληροφορίες και
ίδιο τρόπο όπως σήμερα. ”
τις ίδιες ευκαιρίες. Θα κάνει τις ζωές
Pirjo, φοιτητής
μας ευκολότερες και θα ελαφρύνει το
βάρος ορισμένων από τις καθημερινές
μας εργασίες. Από την άλλη πλευρά,
ελπίζω ότι δεν θα γίνουμε σκλάβοι της
ψηφιακής τεχνολογίας και γίνουμε μία
κοινωνία από εσωστρεφή άτομα.”
Katja, δικηγόρος

“Εάν επέστρεφε κάποιος πίσω
σε εμάς σε 100 χρόνια από τώρα,
πιστεύω ότι δεν θα έβρισκε
τίποτα ίδιο, θα έβρισκε πολύ
περισσότερα. Περισσότεροι
άνθρωποι, μεγαλύτερα κτίρια,
περισσότερη κίνηση και ίσως
περισσότερη ισότητα.”
Koman, συνταξιούχος

ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΩΣ ΜΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Γραμμένο από τους François Jégou & Christophe Gouache
Οι F. Jégou and C. Gouache είναι από τον Σχεδιασμό
Στρατηγικών Σεναρίων (ΣΣΣ). Το ΣΣΣ είναι ένα εργαστήριο
βιωσιμότητας καινοτομίας που πειραματίζεται με χρήστες,
σεναριογράφους, λύσεις κοινού σχεδιασμού:
μείγμα
προϊόντων, υπηρεσίες και κανονισμούς προς νέους και πιο
βιώσιμους τρόπους επιβίωσης….

Ο Seneque, ο Ρωμαίος φιλόσοφος είπε «Στο άτομο που δεν
γνωρίζει που θέλει να πάει δεν υπάρχει ούριος άνεμος».
Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο παρά
κοιτάζοντας στην τηλεόραση ή διαβάζοντας εφημερίδες.
Το μέλλον παρουσιάζεται τις περισσότερες φορές με
ένα γελοιογραφικό τρόπο, μεταξύ «τεχνο-υποσχέσεων»
όπου θα λύσουν όλα τα προβλήματά μας και «των μη
μελλοντικών απειλών» ανακοινώνοντας την παρακμή
των κοινωνιών μας. Είναι δύσκολο να συζητήσουμε που
θέλουμε να πάμε και ποιοι άνεμοι θα είναι ευνοϊκοί για
εμάς.
Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά προς τα πίσω, ώστε
να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί οι συζητήσεις για
το μέλλον είναι τόσο στερεότυπες και φτωχές; Στις
παραδοσιακές κοινωνίες το μέλλον ήταν περισσότερο
ή λιγότερο μια συνέχεια του παρελθόντος. Μετά την
επιστημονική και βιομηχανική επανάσταση, η κοινωνία
άρχισε να εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Στους
δύο τελευταίους αιώνες στην Ευρώπη, με τη συνεχή
τεχνολογική πρόοδο, το μέλλον γινόταν όλο και πιο
σημαντικά διαφορετικό από το παρελθόν και συνώνυμο
της βελτίωσης και μίας καλύτερης ζωής. Στα 1960 αυτή
η φωτεινή «τεχνο-αισιοδοξία» άρχισε να θολώνει. Το
τεχνολογικό όνειρο πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ
από τις αρχικές του υποσχέσεις. Τα κοινωνικά και τα
οικολογικά προβλήματα γίνονται όλο και πιο απειλητικά.
Η εποχή του 60 σημάδεψε το πέρασμα από το όραμα μίας
τεχνολογικά προσανατολισμένης εξέλιξης στην ιδέα ότι το
μέλλον είναι πολύπλοκο και άγνωστο. Αυτή η θεμελιώδης
αλλαγή οδηγεί σε δύο διαφορετικές και αντίθετες στάσεις
μπροστά στο πολύπλοκο μέλλον της κοινωνίας μας
σήμερα. Από την μία πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι το
μέλλον είναι αρκετά πολύπλοκο για να προβλεφθεί με
ακρίβεια. Εμείς τότε αναπτύσσουμε την ικανότητα να
αντιδρούμε γρήγορα και να αντιμετωπίζουμε γρήγορες και
αβέβαιες αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, έχουν αναπτυχθεί
μεθοδολογίες πρόβλεψης και μελέτες, ως μία προσπάθεια
να ξεπεραστεί η πολυπλοκότητα του μέλλοντος.

Μελλοντικές δραστηριότητες αναδείχθηκαν και έκαναν το
μέλλον προσβάσιμο μόνο σε ειδικούς εμπειρογνώμονες.
Τέλος, τις τελευταίες δεκαετίες, το μέλλον κυριαρχείται
όλο κι περισσότερο από εκστρατείες ευαισθητοποίησης
σχετικά με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τις λεγόμενες
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Βοηθούμε στη συνεχή
διάχυση των αρνητικών οραμάτων όπου απεικονίζουν
απειλητικά ένα μη βιώσιμο μέλλον.
Αυτή η σύντομη και απλοποιημένη ανάλυση της εξέλιξης
των τάσεων απέναντι στο μέλλον στην πρόσφατη ιστορία
του δυτικού κόσμου είναι μια προσπάθεια να εξηγήσει
γιατί η τρέχουσα κατανόησή μας για το μέλλον φαίνεται
να αναδύεται ως ένα μίγμα των τεχνο-αισιόδοξων και
κοινωνικών απειλών, την αυξανόμενη αβεβαιότητα και τις
προβλέψεις εμπειρογνωμόνων.
Στα μέσα ενημέρωσης το μέλλον είναι πανταχού
παρόν, αλλά κυρίως σαν επιχείρημα για τις πωλήσεις,
αξιοποιώντας την ιδέα της προόδου η οποία θα υλοποιηθεί
μέσω της τεχνολογίας. Την ίδια στιγμή, περιβαλλοντικές
ανησυχίες και κοινωνικά προβλήματα απεικονίζουν την
πρώτη γενιά στην ιστορία με ένα μέλλον το οποίο κατά
πάσα πιθανότητα δεν φαίνεται να είναι καλύτερο αλλά να
είναι μια υποβάθμιση του παρελθόντος.
Η συζήτηση σχετικά με το μέλλον φαίνεται να περιορίζεται
σε ότι αφορά την τεχνολογική ελπίδα και τη μη βιώσιμη
υποβάθμιση. Είναι μάλλον φτωχό και υπάρχει έλλειψη
διαφοροποιημένων οραμάτων ώστε να υπάρξει συζήτηση
και προοπτικές. Επιπλέον, η γενική παραδοχή λίγο ή πολύ,
ότι το μέλλον είναι άγνωστο και κατοχυρωμένο στους
ειδικούς δεν αφήνει περιθώριο για περαιτέρω συζήτηση.
Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει πρόσβαση
μόνο σε μερική πληροφόρηση και στερεότυπα οράματα
για το μέλλον σχετικά με προκλήσεις και ευκαιρίες.
Η κατάσταση αυτή απαιτεί περισσότερη δημιουργική
φαντασία, προσιτή διαδικασία οραματισμού και η εξέλιξη
προς πλουσιότερες και ευρύτερες δημόσιες συσκέψεις, ως
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία “.

Πηγή από το κείμενο του F. Jégou, C. Gouache,
Οραματισμός ως Καθοριστικό Εργαλείο για την
Κοινωνική Ενίσχυση και Βιώσιμη Δημοκρατία,
Υπεύθυνη Διαβίωση, Springer, 2015.

Δεν
αναρωτιέστε...

Ποια θα είναι
τα νέα μοδάτα
επαγγέλματα το
2050;
Ποια θα είναι η
καλύτερη ιατρική
εξέλιξη;

Πώς θα πηγαίνουν
οι άνθρωποι στις
εργασίες τους;

Πώς θα
επικοινωνούν οι
άνθρωποι το 2050;

Τι ελπίδες έχεις για
τους φίλους σου
και την οικογένειά
σου για το μέλλον;

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ
Τι σημαίνει το μέλλον για τους επιστήμονες ; Πώς χρησιμοποιούν τα οράματα για να ατενίσουν στο μέλλον;

Συνέντευξη με την Eleonara Masini
Η Eleonara Masini, Καθηγήτρια του Emeritus
Μελλοντικών Σπουδών και Ανθρώπινης Οικολογίας
στο Gregorian University, Ρώμη, Ιταλία. Θεωρείται
η «μητέρα» των Μελλοντικών Σπουδών, έχοντας
εργαστεί σε αυτόν τον τομέα πάνω από 40 χρόνια.
Έχει αφιερώσει την επαγγελματική της καριέρα στην
γαλούχηση ελπιδοφόρων οραμάτων στο μέλλον. *

Τι κρύβεται πίσω από τη λέξη «μέλλον» ; Γιατί είναι
εκεί;
“Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Υπάρχουν
πολλά είδη μέλλοντος που σχετίζονται με τάσεις από
το παρελθόν και το παρόν, καθώς και με επιλογές που
γίνονται στο παρόν. We cannot speak about the future.
΄Δεν μπορούμε να σκεφτούμε για ένα μέλλον, γιατί οι
πιθανότητες και οι δυνατότητες κυμαίνονται ανάλογα με
το πώς οι τάσεις κινούνται ή συσχετίζονται με μια επιλογή
του παρόντος . Εάν πάρεις δραστικές αποφάσεις πάνω σε
ένα συγκεκριμένο θέμα τότε...
Το επιθυμητό μέλλον παρουσιάζει ένα άλλο σημείο
αντανάκλασης γιατί η επιθυμία σχετίζεται με την επιλογή
και την ευρύτερη έννοια της επιλογής σχετικά με ηθικά
θέματα. Εάν ένας πιο ανθρωπιστικός κόσμος είναι
επιθυμητός, εάν ένας κόσμος με νερό για όλους είναι
επιθυμητός, είναι αυτό εφικτό; Είναι πιθανό;

Πολλά είδη μέλλοντος είναι δυνατά, όμως λίγα είναι
πιθανά και πολύ λιγότερα είναι επιθυμητά.”
Υπάρχουν λοιπόν πολλά είδη μέλλοντος, είναι όλα
όμως ίσα;
“Φυσικά ότι όλα τα είδη μέλλοντος είναι ίσα. Σκέφτοντας
το μέλλον, δε είναι ποτέ ουδέτερο. Πως γίνεται αυτό;
Πρέπει να είναι πάντα ξεκάθαρο το γιατί χρησιμοποιούνται
ηθικές βάσεις σε ασκήσεις του μέλλοντος. Πρέπει πάντα
να γνωρίζουμε που βασίζονται συγκεκριμένα οράματα
και επιλογές. Στο μέλλον πρέπει να δηλώσεις πάνω σε
τι εργάζεσαι, καθώς δεν είναι μία ακριβής επιστήμη. Δεν
υπάρχουν γεγονότα για το μέλλον. Μπορούμε απλά να
περιγράψουμε τι μπορεί να συμβεί. Δεν μπορούμε να
πούμε καν τι θα συμβεί. Ή κύρια ικανότητα των μελετών
πρόβλεψης, ή όπως θέλουμε να την αποκαλούμε, είναι
να μειωθούν τα επίπεδα αβεβαιότητας. Οποιοσδήποτε
που πρέπει να αποφασίσει στο παρόν, γνωρίζοντας ότι οι
ενέργειές του/της θα έχουν έχουν αντίκτυπο, χρειάζεται
να σκεφτεί για το τι μπορεί ίσως να συμβεί στο μέλλον
αργότερα.”
Σε μια κατάσταση με υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας,
όπως στην κοινωνία μας, όπου τα πάντα είναι αλλάζουν
σε ταχύ ρυθμό και είναι συνδεδεμένα, η πολυπλοκότητα
και η παγκοσμιοποίηση είναι μεγάλες προκλήσεις.
“Οι επιστήμονες, πολίτες, φορείς χάραξης πολιτικής...
Όταν συζητούν για το μέλλον, γνωρίζουν ότι χτίζουν ένα
μέρος αυτού του μέλλοντος, και ότι είναι ένα μικρό κομμάτι
του. Όποιος κι αν είσαι, ένας δάσκαλος, μία νοικοκυρά,
ένας επιστήμονας, είστε κομμάτι του μέλλοντος.”

Εικόνα από COD Newsroom - College of DuPage Hosts 2015 Engineering Olympics

“Το μέλλον ανήκει σε αυτούς
που πιστεύουν στην ομορφιά
τα ονείρων τους.”
Eleanor Roosevelt,
Διπλωμάτης, USA

Μια ερώτηση προς...
Kurt Aagard Nielsen : Τι είναι το όραμα;
“Ένα όραμα είναι μία καλά μελετημένη φαντασίωση ενός
επιθυμητού μέλλοντος. Το όραμα υπάρχει ενάντια στο
παρασκήνιο του συνδυασμού αξιών, επιθυμιών και γνώσης
του κόσμου όπως είναι σήμερα και τα προβλήματα που
βλέπουμε στην καθημερινή ζωή.
Έτσι το όραμα είναι σημαντικό για την σκέψη προτάσεων
για αλλαγές.
Ο καθένας μπορεί να έχει ένα όραμα, αλλά συνήθως
αυτόεξελίσσεται μέσα από με άλλους ανθρώπους. Ατομικά
οράματα μπορούν να διαμορφωθούν σε έρευνα, τέχνη και
πολιτισμό, αλλά βασικά το όραμα είναι συνδεδεμένο με το
διάλογο και τις κοινωνικές σχέσεις - γιατί το μέλλον μπορεί
να γίνει πραγματικότητα μόνο μαζί με άλλους ανθρώπους.

Ian Miles : Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε το
μέλλον; “Όταν μιλάμε ή σχεδιάζουμε για το μέλλον,
είναι εμφανές ότι μιλάμε και σκεφτόμαστε για «μία
ευφάνταστη κατασκευή» (που σημαίνει κάτι που
απλά φανταζόμαστε). Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν
«ευφάνταστα κατασκευάσματα» για πιθανό μέλλον. Αυτό
αντικατοπτρίζει την γνώση τους – και όλοι μας έχουμε
μερική γνώση. Οι άνθρωποι επίσης έχουν διαφορετικές
απόψεις λόγω των διαφορετικών συμφερόντων κ αξιών.
Βιώσιμο μέλλον απαιτεί «ευφάνταστη κατασκευή»

Οράματα που αναπτύσσονται σε επαγγελματικά πλαίσια
(π.χ. για μια επιχείρηση) αναφέρονται συχνά εστιάζοντας
σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε αντίθεση με τα οράματα
των ανθρώπων, συχνά θα είναι ανταγωνιστικά – ενισχύοντας
τις δικές τους απόψεις σε βάρος των ανταγωνιστών. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο τα οράματα των ανθρώπων
συχνά προσθέτουν κάτι πολύ σημαντικό στα οράματα
επαγγελματικής φύσεως – αυτό είναι η εστίαση στο απλό ή
πραγματικά κοινό και κοινωνικό παράγοντας στην κοινωνία
μας.”
Kurt Aagard Nielsen, καθηγητής στις κοινωνικές επιστήμες
στο Πανεπιστήμιο Roskilde, Δανία. Δημοσιευμένα άρθρα και
βιβλία για την κοινωνιολογία της γνώσης και δραστηριότητες
έρευνας όπως η πολιτική επιστήμη.*

του μέλλοντος που θα μπορέσει να μας επιτρέψει να το
πράξουμε. Χρειαζόμαστε ισχυρές εκτιμήσεις από τέτοιες
μελλοντικές δυνατότητες που μπορούν να πείσουν τους
ανθρώπους ότι υπάρχει πράγματι λόγος για ελπίδα και
ανάγκη για δράση.”
Ian Miles, Καθηγητής τεχνολογικής καινοτομίας και
κοινωνικής αλλαγής στο Πανεπιστήμιο του Manchester.**

*CIVISTI: Inspiration magazine, Eyes on Tomorrow, EU-project ‘Citizens visions on Science, Technology and Innovation’,
http://www.civisti.org/files/images/CVISTI_MAG_ENG1.pdf
**Miles, Ian. (2015). “Το βιώσιμο μέλλον είναι μέσα στο κεφάλι σου”, In “Καθιστώντας οράματα για ένα βιώσιμο μέλλον. Inspiration Magazine”. Δημοσιευμένο
ως τμήμα του “Δημόσια Συμμετοχή για την Ανάπτυξη ενός Κοινού Πλαισίου Αποτίμησης και Διαχείρισης μιας Βιώσιμης Καινοτομίας (CASI)” FP7 project.
Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης είναι διαθέσιμο στο παρακάτω: http://www.casi2020.eu/app/web1/files/download/inspiration-magazine-final.pdf
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Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο
Workshop «Όραμα του Πολίτη»!
Κανείς δεν γνωρίζει πως θα είναι το μέλλον. Μόνο εφ’ όσον έχουμε ένα όραμα θα
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να το διαμορφώνουμε.
Υπεύθυνοι Σύνταξης: Niklas Gudowsky, Mahshid Sotoudeh (ITA)
Συντακτική Επιτροπή: Mahshid Sotoudeh, Walter Peissl, Ulrike Bechtold (ITA) / Marie
Louise Jørgensen (DBT)
Συνεισφορά από: Niklas Gudowsky, Mahshid Sotoudeh (ITA) / Marie Louise Jørgensen,
Katrine Lindegaard Juul (DBT), Christophe Gouache, François Jégou (SDS) / Edina
Vadovics (GDI) / Elna Schirrmeister, Philine Warnke (ISI) / Danielle Bütschi (TA-Swiss)
Layout: Christophe Gouache (SDS)
Μέλη Κοινοπραξίας: Fonden Teknologiradet (Denmark), Fraunhofer Gesellschaft Zur
Forderung Der Angewandten Forschung Ev (Germany), Oesterreichische Akademie Der
Wissenschaften (Austria), Missions Publiques (France), Strategic Design Scenarios Sprl
(Belgium), Technologicke Centrum Akademie Ved Ceske Republiky (Czech Republic),
Asociatia Institutul De Prospectiva (Romania), Applied Research And Communications
Fund (Bulgaria), Greendependent Intezet Nonprofit Kozhasznu Korlatolt Felelossegu
Tarsasag (Hungary), Politecnico Di Milano (Italy), The Association For Science
And Discovery Centres (United Kingdom), Fundacio Catalana Per A La Recerca I La
Innovacio (Spain), Akademien Der Wissenschaften Schweiz Verein (Switzerland),
Helsingin Yliopisto (Finland), Teknologiradet - The Norwegian Board Of Technology
(Norway), Instytut Technologii Eksploatacji-Panstwowy Instytut Badawczy (Poland),
Asociacija Ziniu Ekonomixos Forumas (Lithuania), Sia Baltijas Konsultacijas (Latvia),
University College Cork, National University Of Ireland, Cork (Ireland), Stichting Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (Netherlands), Mediatedomain Lda (Portugal), Universita
Ta Malta (Malta), Slovenska Akademia Vied (Slovakia), Slovenian Business & Research
Association (Belgium), Rtd Talos Limited (Cyprus), 4motion Asbl (Luxembourg), Odraz
- Odrzivi Razvoj Zajednice (Croatia), Statens Geotekniska Institut (Sweden), Atlantis
Symvouleftiki Anonymi Etaireia Atlantis Consulting Sa (Greece)
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CIMULACT

Λίγα λόγια σχετικά με το έργο...
Το CIMULACT έχει ως κύριο στόχο να προσθέσει στην συνάφεια και στην υπευθυνότητα
της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας - Ορίζοντας 2020, καθώς και σε εθνικό
επίπεδο - με τη συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερομένων μερών στη συν-δημιουργία
έρευνας βασισμένη σε πραγματικά και επικυρωμένα κοινωνικά οράματα, ανάγκες
και απαιτήσεις. Το πρόγραμμα θα επεκτείνει την προοπτική και τη συζήτηση για
θέματα STI, θα αυξήσει την επιστημονική παιδεία με την ευρεία έννοια, η οποία
περιλαμβάνει την κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της Επιστήμης, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας (STI), και θα δημιουργήσει κοινή αντίληψη μεταξύ των επιστημονικών
ενδιαφερόμενων, των αρμόδιων χάραξης πολιτικής και των πολιτών. Αυτή η
πολυπαραγοντική προσέγγιση θα αγκαλιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 συν τη
Νορβηγία και την Ελβετία. Το CIMULACT βασίζεται στην αρχή ότι η συλλογική
νοημοσύνη της κοινωνίας δίνει στην Ευρώπη ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο
μπορεί να ενεργοποιηθεί για να ενισχυθεί η σημασία του ευρωπαϊκού συστήματος,
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Με την καθιέρωση ενός πραγματικού διαλόγου
μεταξύ των πολιτών, των ενδιαφερόμενων φορέων και των επιστημόνων, τα σενάρια
για ένα επιθυμητό μέλλον, θα αναπτυχθούν, θα συζητηθούν, και θα μετατραπούν
σε υποδείξεις και προτάσεις για θέματα έρευνας και πολιτικές καινοτομίας.
Εν συντομία, το CIMULACT θα:
- Δημιουργήσει όραμα και σενάρια όπου θα συνδέουν τις κοινωνικές ανάγκες με
τις μελλοντικές αναμενόμενες εξελίξεις στην Επιστήμη και τις επιπτώσεις του στην
τεχνολογία, στην κοινωνία, το περιβάλλον κ.λπ. σε σχέση με τις μεγάλες προκλήσεις.
- Θα συμβάλλει σημαντικά στο Horizon 2020 μέσα από υποδείξεις και επιλογές
κανονισμών για Έρευνα και Καινοτομία καθώς και διαγωνισμούς προσομοίωσης για
τα Προγράμματα του Horizon2020.
- Εμπλέξει τους πολίτες με τους ενδιαφερομένους σε μία άκρως συμμετοχική συζήτηση/
διαβούλευση/διαδικασία για σενάρια για επιθυμητό βιώσιμο μέλλον και έρευνα.
- Αναπτύξει ικανότητες στον πολίτη και πολυπαραγοντική εμπλοκή σε Έρευνα
και Καινοτομία μέσω της ανάπτυξης, του πειραματισμού, της κατάρτισης και της
αποτίμησης μεθόδων.
- Διευκολύνει το διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των πολιτών, των ενδιαφέρομενων
μερών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και κανονισμών.
- Αποκαλύψει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διαβουλεύσεων των πολιτών.
Το CIMULACT είναι ένα έργο διάρκειας 3 ετών χρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή, με ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο 2015. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε στο www.cimulact.eu

