
Πώς μπορούν να βελτιωθούν τα παγκόσμια προβλήματα; 

Εδώ είναι μια σειρά από βίντεο που δείχνουν πώς μερικά 
από τα θέματα που μάθατε στην ενότητα 2.2 μπορούν να 
βελτιωθούν. Παρακολουθήστε το καθένα και σκεφτείτε 
πώς οι άνθρωποι έλαβαν βοήθεια. 
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Πώς μπορούν να βελτιωθούν τα παγκόσμια προβλήματα;  
 
   «Είμαστε η πρώτη γενιά που έχει τους πόρους και την τεχνολογία για τη 
μείωση και εξάλειψη της φτώχειας ...» 

Paul Ladd, UNDP 
  

Η βελτίωση των παγκόσμια προβλημάτων μπορεί να συμβεί με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Μερικές φορές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν μεγάλα έργα 
που δαπανούν τεράστια χρηματικά ποσά (για παράδειγμα, την οικοδόμηση 
λιμανιών, δρόμων, σχολείων και νοσοκομείων). Αυτό συνήθως οργανώνεται από τις 
κυβερνήσεις. Άλλες φορές τα έργα είναι περισσότερο τοπικά και μικρότερης 
κλίμακας, όπως αυτά στα βίντεο, αλλά εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν μεγάλες βελτιώσεις στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν 
παρόμοια προγράμματα επαναλαμβάνονται σε πολλές διαφορετικές χώρες. 
 
Εδώ είναι μερικά παραδείγματα από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και ΜΚΟ που εκτελούν τοπικές δράσεις . 
 
Φαγητό / γεωργία στην Καμπότζη: ροζ τηλέφωνα 
https://www.youtube.com/watch?v=_WtuY86hU_c 
Περιγραφή: τηλέφωνα για τις γυναίκες γεωργούς για να βελτιώσουν τη γνώση της 
αγοράς ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την καλλιέργεια και συγκομιδή τιμές 
αγοράς – πώλησης μεταφορά πληροφοριών σε άλλους. 
 
Η κλιματική αλλαγή στο Μπαγκλαντές: Άρμεγμα 
https://www.youtube.com/watch?v=7WQ86V7ZrYI 
Περιγραφή: Οι γυναίκες στο Μπαγκλαντές συνήθιζαν να δανείζονται με εκβιαστικά 
επιτόκια. Η Oxfam δάνεισε τα χρήματα για να αγοράσουν αγελάδες, για να 
εκπαιδευτούν για τη φροντίδα των αγελάδων και των επιχειρήσεων. Οι γυναίκες 
δημιούργησαν μια συλλογική αγορά γάλακτος. Το επιπλέον εισόδημα επενδύεται 
στην εκπαίδευση των παιδιών 

https://www.youtube.com/watch?v=_WtuY86hU_c
https://www.youtube.com/watch?v=7WQ86V7ZrYI


Δικαιώματα των Γυναικών στο Νεπάλ: η ιστορία της Τίκα 
https://www.youtube.com/watch?v=9VYmoV2LSQ0 
Περιγραφή: ενδυνάμωση και λήψη αποφάσεων των γυναικών συμμετοχή σε τοπικές 
επιτροπές - διαχειριστική επιτροπή του σχολείου αντίκτυπο στην κόρη - εκπαίδευση 
των κοριτσιών 
 
Δείτε τα τρία βίντεο 
 
Όπως παρακολουθείτε τα βίντεο σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι άνθρωποι; Δέχονται απλά 
βοήθεια ή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για να βοηθήσουν τους εαυτούς 
τους; 

• Νομίζετε ότι οι κυβερνήσεις διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο σε κάθε 
παράδειγμα; Είναι σημαντικές οι κυβερνήσεις; Γιατί; 

• Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν άλλοι οργανισμοί, όπως τα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα; 

• Ποιος διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο; Μήπως διαφέρουν ανάλογα με 
την κατάσταση; 
 

Εδώ είναι κάποια παραδείγματα Επιχειρήσεων και Κυβερνήσεων που 
εκτελούν εθνικές δράσεις. 
 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά 
Οι επιχειρήσεις έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για να επέλθει η 
αλλαγή - για παράδειγμα με τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, με την 
προστασία του περιβάλλοντος και με την πώληση χρήσιμων προϊόντων που θέλουν 
οι άνθρωποι. 
 
Η Frip Ethique (που σημαίνει «Ηθικά μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού») είναι μια 
κοινωνική επιχείρηση στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Η αγορά ένδυσης της Δυτικής 
Αφρικής έχει πλημμυρίσει από εισαγωγές χαμηλής ποιότητας από την Ασία. Τα 
μεταχειρισμένα δυτικά ενδύματα, ιδιαίτερα τα εσώρουχα των γυναικών, έχουν 
μεγάλη ζήτηση και η Frip Ethique έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή. 
Πολλά είδη ένδυσης, ειδικά τα εσώρουχα των γυναικών, είναι πολύπλοκα στην 
κατασκευή και τα δυτικά εργοστάσια κάνουν τα καλύτερα και πιο ποιοτικά ενδύματα. 

https://www.youtube.com/watch?v=9VYmoV2LSQ0


 
Η Madijiguene Ndiaye αγοράζει ένα σουτιέν που δώρισε στη Frip Ethique η έμπορος 
Ndeye στη λαϊκή αγορά στο Ντακάρ 
Φωτογραφία: Abbie Trayler-Smith/Oxfam 
 
Ο οργανισμός Oxfam συνεργάζεται με τη Frip Ethique και στέλνει 
εμπορευματοκιβώτια των δωριζόμενων ειδών ένδυσης στη Σενεγάλη. Η Frip Ethique 
απασχολεί άμεσα 40 υπαλλήλους οι οποίοι διευθετούν τα ρούχα για τις τοπικές 
αγορές. Πεντακόσιοι τοπικοί έμποροι αγοράζουν και πωλούν τα ρούχα, παρέχοντας 
περισσότερες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία. Τα κέρδη της Frip Ethique 
επενδύονται σε έργα οργάνωσης του οργανισμού Oxfam στη Σενεγάλη. 
 
Μάθετε περισσότερα για τη Frip Ethique εδώ https://www.youtube.com/watch?v=B-
zGh4iN_58  
 
Το αν ή όχι οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σε θετική αλλαγή μπορεί να είναι 
αμφιλεγόμενο και δύσκολο να εκτιμηθεί. Εξετάστε αυτά τα στοιχεία και 
δημιουργήστε τη δική σας γνώμη για τη Frip Ethique. 
 

Οι Ασιατικές χώρες που 
εξάγουν φθηνά ρούχα 
βοήθησαν εκατομμύρια 
ανθρώπους στην Ασία να 
βγουν από τη φτώχεια. 

Τα ασιατικά ρούχα είναι 
φθηνά να τα αγοράσεις 
στη Δυτική Αφρική. 

Όλα τα κέρδη που 
πραγματοποιούνται από 
τη Frip Ethique 
επενδύονται σε 
προγράμματα του 
οργανισμού Oxfam. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-zGh4iN_58
https://www.youtube.com/watch?v=B-zGh4iN_58


Κανένα μεμονωμένο 
άτομο δεν γίνεται πλούσιο 
με τα κέρδη. 

Περισσότερες θέσεις 
εργασίας θα 
δημιουργηθούν 
μακροπρόθεσμα εάν η 
Σενεγάλη αναπτύξει τη 
δική της βιομηχανία 
ενδυμάτων. 

Χρειάστηκαν πολλά 
χρόνια για την Κίνα να 
αναπτύξει μια βιομηχανία 
ενδυμάτων. Είναι απίθανο 
ότι οποιαδήποτε 
αφρικανική χώρα θα 
μπορούσε να κάνει το ίδιο 
σε μια γενιά. 

Οι γυναίκες στη Σενεγάλη 
επιθυμούν να αγοράσουν 
φθηνά, μοντέρνα και 
καλής ποιότητας 
φορέματα και εσώρουχα. 
Αυτά δεν κατασκευάζονται 
σε τοπικό επίπεδο. 

Το ενδύματα της Ασίας 
είναι συχνά χαμηλής 
ποιότητας. 

Τα χρήματα που 
κερδίζονται από Ασιάτες 
επιχειρηματίες ενδυμάτων 
δεν επενδύονται στη 
Σενεγάλη. 

Η Frip Ethique πωλεί τα 
ενδύματα στους εμπόρους 
σε λογικές τιμές και τους 
βοηθά στο να λαμβάνουν 
ένα καλό εισόδημα για να 
στηρίζουν τις οικογένειές 
τους. 

Δεν είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμο για τους 
ανθρώπους στο Ηνωμένο 
Βασίλειο να πετούν τα 
ανεπιθύμητα ρούχα. 
Αποστέλλοντάς τα στη 
Frip Ethique εξασφαλίζουν 
ότι τίποτα δεν πάει 
χαμένο. 

Η Σενεγάλη έχει πολύ 
υψηλά ποσοστά ανεργίας. 
Η Frip Ethique παρέχει 
θέσεις εργασίας σε 
ευάλωτα άτομα, ιδίως 
γυναίκες. Υπάρχουν 40 
εργαζόμενοι στη Frip 
Ethique και 500 έμποροι 
που πωλούν ενδύματα 
Frip Ethique. 

Μέχρι πολύ πρόσφατα η 
Σενεγάλη είχε μια δική της 
ακμάζουσα βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργίας. Τα 
είχε όλα, αλλά 
καταστράφηκε από τις 
φθηνές εισαγωγές από 
την Ασία και τα 
μεταχειρισμένα ρούχα 
από τη δύση. Μέρος 
ευθύνης έχει η κυβέρνηση 
της Σενεγάλης, επειδή δεν 
προστάτευσε τις δικές της 
βιομηχανίες. 

 
Οι κυβερνήσεις που κάνουν τη διαφορά 
Οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να επιφέρουν θετική αλλαγή. 
Παίρνουμε πολλά πράγματα που μια κυβέρνηση έχει ως δεδομένα - για παράδειγμα, 
η διατήρηση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, η διατήρηση της δημόσιας 
τάξης και η παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα παρατηρήσετε την επίδραση 
αυτών των πραγμάτων, όταν ξαφνικά σταματήσουν να ισχύουν ή να υπάρχουν, για 
παράδειγμα, όταν μια χώρα αντιμετωπίζει κάποια εμπόλεμη σύγκρουση ή μια 
σοβαρή φυσική καταστροφή. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις έχουν λάβει πιο αποφασιστική δράση για την 
εξάλειψη της φτώχειας. Για παράδειγμα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εισήγαγαν 
βελτιωμένα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 



Το 2003, η κυβέρνηση της Βραζιλίας παρουσιάζει το Bolsa Familia («οικογενειακά 
επιδόματα»). Το Bolsa στοχεύει στη μείωση της βραχυπρόθεσμης φτώχειας μέσω της 
παροχής άμεσης μεταφοράς μετρητών για τις φτωχότερες οικογένειες, και στην 
καταπολέμηση της μακροχρόνιας φτώχειας, με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά 
πηγαίνουν στο σχολείο και είναι εμβολιασμένα (και ως εκ τούτου είναι πιο 
μορφωμένα και πιο υγιή) ώστε να μπορούν να πάρουν τα χρήματα. 
 
Η εθνική ασφάλιση και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης είναι κοινές σε όλες τις 
πλουσιότερες χώρες του κόσμου, αν και δεν είναι τόσο κοινές στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Αυτό που κάνει το Bolsa να ξεχωρίζει, είναι ότι στοχεύει τόσο στο να βγάλει 
από τη φτώχεια τις πιο φτωχές εργαζόμενες οικογένειες, όσο και στο να επενδύσει 
στο μέλλον με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας των παιδιών. Οι 
οικογένειες των οποίων τα παιδιά δεν πληρούν τους στόχους της σχολικής φοίτησης 
μπορεί να χάσουν τα επιδόματα Bolsa. 
 

 
Favela Jacqueline, Σάο Πάολο, Βραζιλία. Μια φτωχή γειτονιά με τους ουρανοξύστες 
του κέντρου της πόλης στο φόντο. 
Φωτογραφία: By Dornicke (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons 
Από τότε που άρχισε να ισχύει η Bolsa Familia, η ακραία φτώχεια έχει μειωθεί σχεδόν 
κατά 28% στη Βραζιλία και, το 2011, 12 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι (26% του 
πληθυσμού) έλαβαν το επίδομα. 



Ο βαθμός στον οποίο μια καταβολή μετρητών, όπως το Bolsa Familia βοηθά τους 
φτωχούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τη φτώχεια είναι αμφιλεγόμενος. Εξετάστε αυτά 
τα σημεία που αναπτύχθηκαν από τους Βραζιλιάνους για την Bolsa και σχηματίστε τη 
δική σας γνώμη. 
 

Η μείωση της φτώχειας 
στην Βραζιλία κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 
2000 θα μπορούσε 
κάλλιστα να έχει 
προκληθεί από 
περισσότερες διαθέσιμες 
θέσεις εργασίας και 
αύξηση των μισθών. 

Δίνοντας στους φτωχούς 
μετρητά τους καθιστά 
τεμπέληδες και αποτελεί 
αντικίνητρο για να 
δουλέψουν σκληρά. 

Οι περισσότεροι 
αποδέκτες της Bolsa ήδη 
εργάζονται σκληρά ή 
προσπαθούν σκληρά για 
να βρουν δουλειά. 

Το Bolsa ενθαρρύνει τα 
παιδιά να πηγαίνουν στο 
σχολείο και να είναι υγιή. 
Το μεγαλύτερο αντίκτυπο 
θα ισχύει όταν 
μεγαλώσουν και είναι 
μορφωμένα και υγιή. 

Κανένας πολίτης δεν 
πρέπει να ζει σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας. Η 
κυβέρνηση έχει την 
ευθύνη να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι πολίτες ζουν με 
αξιοπρέπεια. 

Οι φτωχοί άνθρωποι 
σπαταλούν τα επιπλέον 
χρήματά τους σε 
πολυτέλειες, όπως 
τηλεοράσεις και 
καινούργια ρούχα. 

Αν οι άνθρωποι έχουν 
λίγα επιπλέον χρήματα, 
νιώθουν αρκετή 
οικονομική ασφάλεια για 
να λάβουν κάποια ρίσκα 
και να εργαστούν 
σκληρότερα για να 
βγάλουν τα προς το ζην. 

Η εκπαίδευση στη 
Βραζιλία είναι χαμηλής 
ποιότητας. Η κυβέρνηση 
οφείλει να επενδύσει σε 
καλύτερα σχολεία. 

Το επίδομα Bolsa 
καταβάλλεται συνήθως σε 
γυναίκες που είναι 
επικεφαλείς του 
νοικοκυριού. Αυτές είναι 
τα πιο πιθανό μέλη της 
οικογένειας που θα τα 
ξοδέψουν με σύνεση προς 
όφελος όλης της 
οικογένειας. 

Όταν οι άνθρωποι έχουν 
περισσότερα χρήματα 
ξοδεύουν περισσότερο. 
Αυτό συμβάλλει στη 
δημιουργία θέσεων 
εργασίας και παρέχει 
μισθούς για 
περισσότερους 
ανθρώπους. 

Συνολικά, οι οικογένειες 
ξοδεύουν τα επιδόματά 
τους σε τρόφιμα, σχολικά 
είδη, ρούχα και 
παπούτσια (με αυτή τη 
σειρά). 

Το Bolsa έχει οδηγήσει σε 
μείωση της παιδικής 
εργασίας. Τα παιδιά 
πηγαίνουν στο σχολείο, 
αντί να αναγκάζονται να 
εργαστούν. 

 
Μάθετε περισσότερα 
World Bank http://bit.ly/1yucHnk  
Guardian http://bit.ly/JCC0zw  
Wikipedia http://bit.ly/1KAwpXY Wikipedia http://bit.ly/1KAwpXY  

http://bit.ly/1KAwpXY

