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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωρητικές Εισηγήσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Περιβαλλοντική ∆ράση του έτους 2007 για την Εκπαίδευση προς την Αειφόρο
Ανάπτυξη
(UNESCO–ΥΠΕΠΘ)
έχει
ως
θεµατικό
περιεχόµενο:
«Καταναλωτισµός και Περιβάλλον». Στο πλαίσιο αυτής της ∆ράσης και των
αντιστοίχων προγραµµάτων που σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται στις
σχολικές µονάδες, είναι πολύ σηµαντικό να αναγνωρίσουµε τις προεκτάσεις της
καταναλωτικής µας συµπεριφοράς σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο
Καταναλωτισµός, η τάση για απεριόριστη κατανάλωση, είναι συµπεριφορά,
στάση και έκφραση ζωής µε πολλές σηµαντικές διαστάσεις και αντιφάσεις.
∆ιαστάσεις οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές πολιτισµικές. Κι όµως το
αληθινό πρόβληµα δεν είναι η υπερβολή στην κατανάλωση, αλλά ο αυξανόµενος
ρυθµός εκείνων που αποκλείονται από την κατανάλωση. Σήµερα στο ∆υτικό
Κόσµο υπάρχουν νέες ζώνες φτώχειας που προκαλούν ανησυχία. Και σε ένα
κόσµο που κυριαρχείται από τον καταναλωτισµό, όποιος αποκλείεται από αυτόν
είναι σαν να µην υπάρχει! Είναι λοιπόν εξαιρετικά σηµαντικό να µάθει κανείς από
πολύ νωρίς να εναρµονίζει τις ανάγκες µε τις επιθυµίες του. Να είναι επιλεκτικό
άτοµο, µε κριτική σκέψη απέναντι στις προκλήσεις. Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις
του και να ασκεί τα δικαιώµατά του, ως υπεύθυνος πολίτης και καταναλωτής.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προφορικής εισήγησης είναι:
Να αναδείξει την αναγκαιότητα διαµόρφωσης υπευθύνων πολιτών, µε
καταναλωτική συνείδηση και συµπεριφορά (αειφορική κατανάλωση), υπό το
πρίσµα και την προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Να υπογραµµίσει την αµφίσηµη έννοια του καταναλωτισµού, µε τη θετική και
αρνητική διάσταση σχετικά µε το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Φιλοσοφία, Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και της µετεξέλιξής της σε Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (Φλογαϊτη 2006).
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Οι προβληµατισµοί και οι αντιφατικές έννοιες σχετικά µε την κατανάλωση
και τον καταναλωτισµό. Οι οικονοµικές, περιβαλλοντικές κοινωνικές πτυχές της
κατανάλωσης και ο ρόλος της τεχνολογίας στις αλληλεξαρτήσεις αυτών.
Η αµφισηµία της µαζικής κατανάλωσης: Ορίζει τις όµοιες συµπεριφορές των
ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα συµβάλλει στη διαφοροποίηση των ατόµων και
στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων τους (Lipovetsky 1993).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η αειφόρος κατανάλωση εκτός από ζητήµατα ενηµέρωσης, ασφάλειας και
δικαιωµάτων των πολιτών και τα θέµατα της ορθολογικής χρήσης των προϊόντων,
θέτει και ζητήµατα για το συµβολικό ρόλο της κατανάλωσης και ελέγχει την
διαδικασία παραγωγής των καταναλωτικών αναγκών.
Η αειφόρος κατανάλωση ως πλαίσιο αναφοράς ασχολείται µε τις ανάγκες
που καθορίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής και τους µηχανισµούς που τις
δηµιουργούν.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή αλλιώς Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και
την Αειφορία αποτελεί κοµβικό εργαλείο για την ανάλυση και επεξεργασία
ζητηµάτων σχετικά µε την κατανάλωση. ∆ιαµορφώνει αξίες και στάσεις για ένα
βιώσιµο µέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Συµβάλλει αποφασιστικά
στη συγκρότηση των νέων ανθρώπων ώστε να τοποθετούνται µε κριτική σκέψη,
αυτογνωσία, ευαισθησία και σεβασµό απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το
περιβάλλον εν γένει (ΥΠ.ΕΠ.Θ 2006).
Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να λαµβάνουν αποφάσεις και να
εφαρµόζουν αειφορικές πρακτικές, µέσα από την ολιστική - συστηµική
αντιµετώπιση του κόσµου και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων ( Tilbury,
2005 ).
Η σύνδεση της κατανάλωσης µε την Αειφόρο Ανάπτυξη, εµπεριέχει και
περιλαµβάνει τη συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα της
φτώχειας, της εξασφάλισης τροφής, της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Καταναλώνω, άρα υπάρχω. Θα υπάρχει όµως πάντα κάτι για κατανάλωση αν
δεν διασφαλιστεί το µέλλον; Είµαστε βέβαιοι ότι η Αειφόρος Ανάπτυξη
εξασφαλίζει το µέλλον και την καλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων;
Στην κατανάλωση δεν υπάρχουν ούτε καλοί ούτε κακοί. Υπάρχουν οι
άνθρωποι που έχουν την αυταπάτη ότι µπορούν να αγοράσουν την ευτυχία και οι
άλλοι που προωθούν και υποστηρίζουν αυτή τη θέση εξ επαγγέλµατος.
Με τον όρο κατανάλωση εννοούµε τη χρησιµοποίηση των αγαθών και των
υπηρεσιών για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Η κατανάλωση αγαθών
και η χρησιµοποίηση των υπηρεσιών, είναι απαραίτητη για την επιβίωση, την
υγεία, την ασφάλεια και την εν γένει καλή ποιότητα ζωής.
Εκτός του βασικού λειτουργικού ρόλου που σχετίζεται µε την ανάγκη για
τροφή, στέγη, αναψυχή κ.λπ., ο καταναλωτισµός συµµετέχει στη διαδικασία
καθορισµού της κοινωνικής ταυτότητας και της κοινωνικής διαφοροποίησης.
Οι υποκειµενικές ανάγκες καθορίζουν την καταναλωτική συµπεριφορά η
οποία έχει σχέση µε τη φιλοσοφία, τις ηθικές αξίες, την παιδεία και την
προσωπικότητα του ατόµου. Ο τρόπος κατανάλωσης καθορίζει και τη στάση µας
απέναντι σε ζητήµατα, που έχουν σχέση µε την υγεία, τη χρήση των φυσικών
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πόρων, την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση των απορριµµάτων και άλλα
κοινωνικά θέµατα.
Στο ∆υτικό Κόσµο τα έχουµε όλα, είµαστε ελεύθεροι, µπορούµε να
προµηθευτούµε το κάθε τι σε οποιαδήποτε στιγµή. Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα
καταναλώνει σε µια µέρα τόσους φυσικούς πόρους, όσους κατανάλωνε ένας
άνθρωπος µέσα σε ένα χρόνο, πριν διακόσια χρόνια. Ωστόσο αισθανόµαστε
ανασφαλείς και δυστυχισµένοι. Η ευτυχία που µας υπόσχεται η κατανάλωση δεν
έρχεται ποτέ.
Αν κάποτε βγούµε απ’ αυτό το σύστηµα, αυτό θα συµβεί µόνο µε µια ριζική
πολιτισµική στροφή και πίστη σε αξίες πολύ διαφορετικές απ΄ αυτές που οδηγούν
στην ξέφρενη κατανάλωση.
∆ικαιώµατα του καταναλωτή
Της προστασίας από τα οικονοµικά συµφέροντα.
Της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.
Της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης.
Της αντιπροσώπευσης.
Της επανόρθωσης, αποζηµίωσης και αποκατάστασης.
Υποχρεώσεις του καταναλωτή
Να ενθαρρύνουν τον υγιή ανταγωνισµό.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης και
κατανάλωσης.
Να ενηµερώνονται για τους νόµους, τους κανονισµούς και γενικότερα τη
λειτουργία της αγοράς. Να αναζητούν τις έγκυρες πληροφορίες.
Να συµµετέχουν σε οργανισµούς προστασίας των καταναλωτών.
Να είναι πάντοτε ενηµερωµένοι και να ασκούν τα δικαιώµατά τους απέναντι στα
δηµόσια και στα ιδιωτικά συµφέροντα.
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