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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Β.Ι.Ο.

Κατά τη λήξη του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου της Β.Ι.Ο., που πραγματο-ποιήθηκε στην Αθήνα, Μάιος 1987, οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν ομόφωνα τους στόχους της Β.Ι.Ο. και προέκριναν τις
ακόλουθες προγραμματικές προτάσεις: 

προώθηση της προσπάθειας για  ενημέρωση του κοινού και τόνωση του αισθήματος υπευθυνότητας των πολιτών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν για  τον άνθρωπο καi τα
βιολογικά είδη από την επέμβαση στο περιβάλλον με τα μέσα της γενετικής και της βιολογίας
προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας για  την ανάπτυξη του βιο-περιβάλλοντος και την προστασία από κάθε ρύπανση που είναι δυνατόν να αποφευχθεί με διάφορα τεχνικά μέσα,  σε
επίπεδο κοινωνικών ομάδων και οργανισμών καθώς και καταγραφή και δημοσιοποίηση των πληροφοριών της μορφής "feedback"
προώθηση των προσπαθειών για  περιορισμό κάθε κατάχρησης στην εκμετάλ-λευση του φυσικού πλούτου καθώς και χρήση υλών από ανακύκλωση για  μεγαλύτερη προστασία του βιο-
περιβάλλοντος
προώθηση των διαδικασιών συλλογής και ροής πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με το βιο-περιβάλλον, τόσο προς τα ειδικευμένα επιστημονικά ιδρύματα, όσο και ως προς τα μέσα
ενημέρωσης
προώθηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Εθνικά Συστήματα Παιδείας.

Η Βιοπολιτική επισημαίνει την ανάγκη μέριμνας ως προς τα ακόλουθα σημεία:

Παγκόσμια Διακήρυξη για  το Περιβάλλον, στο πλαίσιο των προηγουμένων Διακηρύξεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Διακήρυξης των Δικαι-ωμάτων του Ανθρώπου καθώς
και άλλες συμβάσεις  της Διεθνούς Κοινότητας
εγκαθίδρυση νόμων και θεσμών που να διευκολύνουν την επιβολή νομικών και ηθικών κυρώσεων σε Κράτη ή Οργανώσεις, των οποίων η δραστηριότητα πλήττει το βιο-περιβάλλον
την ανάγκη να κατατεθεί το ζήτημα της προστασίας του βιο-περιβάλλοντος προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ηνωμένων Εθνών
δημιουργία οργανώσεων στα διάφορα κράτη υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τους οργανωτές και χορηγούς του Συνεδρίου στην Ελλάδα, την χώρα που προτείνεται  ως ο ιδανικός τόπος συνάντησης
για  επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, ώστε να εξετάζουν την επερχόμενη πρόοδο και τις νέες αξίες.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Β.Ι.Ο.

Κατά τη λήξη του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Αθήνα, Οκτώβριος 1988, οι ακόλουθες αποφάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές.  Οι συμμετάσχοντες
εξεδήλωσαν την αφοσίωση τους στο καθήκον να εκπληρώσουν τους βασικούς στόχους της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, όπως αυτοί ορίσθηκαν το 1985. Τόνισαν την ανάγκη για  τη
δημιουργία μιάς νέας επιστημονικής ειδικότητας, η οποία να ασχολείται  με τις υλικές και ηθικές περιπλοκές που δημιουργεί  η βιοέρευνα,  καταλήγοντας στις ακόλουθες προτάσεις:

Καθώς το ανθρώπινο είδος διαβαίνει το κατώφλι της επόμενης χιλιετίας, το πρόβλημα του βίου γίνεται ολοένα πιο περίπλοκο. Το ανθρώπινο είδος θα έχει να αντιμετωπίσει θεμελιακά,  ηθικά,
νομικά, πολιτικά διλήμματα, τα οποία αποτελούν συνέπεια της συσσωρευμένης προόδου που επιτεύχθηκε στον τομέα της βιο-έρευνας. Αυτή η επιστημονική και τεχνολογική επέλαση μπορεί  να
αποδειχθεί  ευνοϊκή ή απειλητική για  τη ζωή ανάλογα με την ικανότητα των ανθρώπων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας και την ετοιμότητα τους να προστατεύσουν το κοινό καλό.
Το επιτακτικό καθήκον είναι να δημιουργήσουμε ενα ενημερωμένο κοινό σχετικά με την πρόκληση και προοπτική ελπίδας για  τον βίο στην επόμενη χιλιετία έτσι ώστε να επιτύχουμε την ηθική
συνάμα και την πνευματική προετοιμασία προς αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής ανασφάλειας. Σχετικά με όλα αυτα η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει:

να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το βιο-περιβάλλον και τη προαγωγή του.
να γίνουν συντονισμένες και ποικίλες προσπάθειες να επανεκτιμηθούν και να αναθεωρηθούν οι βάσεις  της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ειδικότερα δε η βαθύτερη λογική της
οικονομικής συμπεριφοράς, ώστε να επιτύχουμε ισορρο-πημένες και μη ανταγωνιστικές συνθήκες που να οδηγούν στην προαγωγή του βίου.
περισσότερες και πιο ουσιαστικές προσπάθειες να επαυξήσουμε τις φυσικές συνθήκες που προάγουν το βιο-περιβάλλον, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος και ο περιορισμός των χημικών
και τοξικών ουσιών στον αέρα.
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των τροπικών δασών, προστασία των εδαφών, ορθολογική εκμετάλλευση της γης,  αστικός σχεδιασμός και ανάπτυξης.
να συσταθεί μια Διεθνής Επιτροπή για  την ατμοσφαιρική ρύπανση της οποίας η δράση θα οριοθετηθεί απο μια συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που προτείνεται  να πραγματοποιηθεί
μέσα στο 1989. Προκειμένου να διασφα-λίσουμε μια καθαρή και υγειινή  ατμόσφαιρα η επιτροπή θα προτείνει ένα διεθνές νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόζεται κάθε φορά που
ο βίος απειλείται.
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οι οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν συμβάλλουν στην διατήρηση του φυσικού πλούτου, πρέπει να καταστούν ασύμφορες. Τούτο απαιτεί επεμβά-σεις με διάφορες μορφές
όπως, για  παράδειγμα, απαγόρευση της χρήσης τοξικών ουσιών, επιβολή υψηλών προδιαγραφών για  τη χρήση των φυσικών αποθεμάτων, όπως το νερό και επιβολή φόρων,  ώστε η
κατανάλωση και η ρύπανση του φυσικού πλούτου να καταστεί λιγότερο επικερδής από τη διατήρησή του.
οι κατάλληλες πληροφορίες  που αφορούν το στενό κρίκο μεταξύ καταναλώσεως προϊόντων και καταστροφής του βιο-περιβάλλοντος πρέπει να διαδωθούν στο κοινό,  ώστε να
υπογραμμιστεί  το περιβαλλοντικό κόστος που περιλαμβάνεται στην κατανάλωση. Από την άποψη αυτή, πρέπει να δημιουρ-γηθεί ένα ταμείο για  να επιλύει τα προβλήματα που
προκαλεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
η εξάρτηση της οικονομίας από πηγές  μη ανανεώσιμες πρέπει σταδιακά να εξαλειφθεί,  ώστε η διεθνής οικονομία να γίνει βιώσιμη. Βήματα προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνουν
διαφοροποίηση του τρόπου χρήσης πρώτων υλών και βελτίωση του, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη για  ανανέωση του φυσικού πλούτου, παροχή βοηθείας στις αδύναμες
οικονομίες ώστε να επιταχυνθεί η πορεία προς μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία. - οι προτάσεις  αυτές πρέπει να προάγουν την έρευνα και ιδιαίτερα την βιο-έρευνα χωρίς παράλληλα
να θίγονται τα συμφέροντα του κοινού σε ευρεία κλίμακα
τα πνευματικά προϊόντα πρέπει να πλαισιωθούν απο επαρκή νομική προστασία του κοινού, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
εντατικές  προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν, ώστε να αλλάξει  ο προσανα-τολισμός και οι προτεραιότητες στους προϋπολογισμούς των κρατών, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν σε
στρατιωτικά θέματα και θέματα ασφαλείας, ώστε να στραφούμε στην επείγουσα ανάγκη για  ενίσχυση του βίου.

Δεδομένων των ανωτέρω επιτακτικών και θεμελιωδών αναγκών προς μέριμνα του βιο-περιβάλλοντος, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής υποστηρίζει ενα πρόγραμμα δράσης,  το οποίο
ενθαρρύνει τα ακόλουθα: 

σχεδιασμός, δημιουργία και εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής στην παιδεία, ώστε να διαπλάθουμε συνείδηση για  το βίο όπως επίσης και να παρέχουμε εφικτά και διαρκή σχέδια
δράσης για  την επίτευξη των στόχων της Β.Ι.Ο.
σχεδιασμός, δημιουργία και εφαρμογή ενός περιεκτικού προγράμματος σπουδών με θέμα το βίο και τις διακλαδώσεις του για  σχολεία,  κολλέγια και πανεπιστήμια.
Κινητοποίηση των μαζικών μέσων ενημέρωσης, χρήση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, ώστε να πληροφορήσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητο-ποιήσουμε το κοινό σε ευρεία
κλίμακα για  ό,τι αφορά το μέλλον του βίου
κινητοποίηση έμπειρων και δραστήριων επιστημόνων, επαγγελματιών και καλλιτεχνών, ώστε να χαραχθούν οι στόχοι για  την προώθηση του βίου.
ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να εγκαινιάσουν προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας σχετικά με το βίο
Προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης και των πολιτιστικών ανταλλαγών, ώστε να επαυξήσουμε τόσο την ανθρώπινη γνώση όσο και την πρόοδο του βίου
ανάπτυξη και διάδωση βιβλιογραφίας από κείμενα που αναφέρονται στο βίο, συμπεριλαμβανομένων και λογοτεχνικών κειμένων με τη μορφή μυθιστο-ρημάτων, διηγημάτων, ποίησης
και φιλοσοφικών δοκιμίων. Οι προσπάθειες για  προαγωγή του βίου μέσω της παιδείας αποσκοπούν στο να εξαλείψουν την άγνοια και τον φόβο,  να προσφέρουν ελπίδα και να
χαράξουν νέα ηθικά σύνορα,  τα οποία θα είναι σε θέση να προστατεύουν το βίο στην επόμενη χιλιετία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Β.Ι.Ο.

ΒΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεθνείς προσωπικότητες συναντήθηκαν για  το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο. "Βιοπολιτική - Αναθεώρηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων", που πραγμα-τοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Ιούνιο
του 1989, με σκοπό να εγκαινιάσουν μια παγκόσμια εκστρατεία  επανεξέτασης της παιδείας.  Χρειάζεται να ενσωματωθούν οι αξίες  και η κατανόηση του βίου σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Η  προσπάθεια εντοπίζεται στην εισαγωγή θεμελιακών γνώσεων για  τις προόδους των βιολογικών επιστημών σε τομείς όπως Θεολογία, Φιλοσοφία, Διπλωματία, Οικονομία, Δίκαιο
και μέσα ενημέρωσης, θεωρώντας την τεχνολογία ως ένα δρόμο που οδηγεί στην αποκάλυψη της αλήθειας και σε ένα καλύτερο μέλλον.

Καθώς η νέα μακρόπνοη φιλοσοφία και βιο-εκπαίδευση θεμελιώνεται, καθίσταται  αναγκαίος ο άμεσος σχεδιασμός για  αλλαγές στην κατώτερη, μέση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η κοινή
γνώμη αλλάζει και το αίτημα γιά  προ-στασία και εκτίμηση του βιο-περιβάλλοντος γίνεται ολοένα πιο σημαντικό. Καρπός του Συνεδρίου είναι η πρόταση για  ένα πλαίσιο σπουδών Βιο-
Εκπαίδευσης.

Εισαγωγή

Η διατήρηση και η προαγωγή του βίο-περιβάλλοντος έχει καταστεί το πιο επιτακτικό χρέος που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Η  πρόοδος στην τεχνολογία προσφέρει ελπίδες για  ένα
πιο ικανοποιητικό και ευήμερο μέλλον. Ο ορίζοντας  της ανθρώπινης σκέψης και κατανόησης δείχνει  να μην έχει πια όρια. Ωστόσο, η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα σαν απειλή για  τη
ζωή, σαν πρόκληση για  τις καθιερωμένες αντιλήψεις,  σαν πηγή νομικών και ηθικών διλημμάτων. Η  προόδος στην τεχνολογία πρέπει να κατευθύνεται από τις κατάλ-ληλες αξίες  αν θέλουμε ο
βίος να παραμείνει στο κέντρο του προβληματισμού της ανθρωπότητας.

Μια σημαντική πρόταση την οποία υιοθέτησαν οι συμμετέχοντες στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο. (Μάιος 1987) ήταν η προετοιμασία και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
άξονα το βίο, με σκοπό να εισαχθούν στα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών. Ανανέωση της πρότασης αυτής έγινε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Διεθνούς Συνεδρίου της Β.Ι.Ο.
(Οκτώβριος 1988) όπου οι σύνεδροι  εισηγήθηκαν τη σύσταση ενός εκπαιδευτικού προγράμ-ματος για  το βίο που να καλύπτει  τη στοιχειώδη,  μέση, και πανεπιστημιακή εκπαί-δευση. Το Τρίτο
Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο. ανταποκρίθηκε στο καθήκον αυτό.
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Το Πρόγραμμα Σπουδών Βιο-Εκπαίδευσης

To πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώθηκε από το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο., επισημαίνει την ανάγκη για  μια ενιαία προσέγγιση στην κατανόηση του φαινομένου της ζωής καθώς και
των πολυποίκιλων εκδηλώσεων και διαδικασιών που τη διέπουν. Πέρα από την απλή μέριμνα για  προστασία του περιβάλλοντος το πρόγραμμα προβλέπει  όχι μόνο την οριοθέτηση, προώθηση
και θεσμοποίηση αξιών και τρόπων σκέψης απαραιτήτων για  τη διατήρηση του βίου αλλά και την προστασία ζωτικών οικοσυστημάτων με τη βοήθεια των τεχνολογικών γνώσεων και με σκοπό
την ενίσχυση των ευνοϊκών παραγόντων για  τη ζωή. Ο βίος,  αφενός, και η ανάπτυξη των βιοτεχνολογιών, αφετέρου, αποτελούν τις δύο συνιστώσες που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση
και χρειάζεται να αντιμετωπισθούν υπό το πρίσμα νέων αξιών και τρόπων δράσης ώστε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Το Bio-Syllabus  κινείται προς την κατεύθυνση τόσο του
στοχασμού (με ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση των φαινομένων του βίου) όσο και των αξιών (με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση σωστής νοοτροπίας κατά τη θεώρηση της βιοτεχνολογίας).

Στοιχειώδης Βιο-Εκπαίδευση

Η καλλιέργεια της εκτίμησης του βίου μπορεί  να λάβει διάφορες μορφές - είτε δια μέσου της παρουσίασης των διαφόρων εκδηλώσεων του βίου,  είτε δια της ενσωμάτωσης θεμάτων που
αφορούν το βίο στη διδασκαλία της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γεωγραφίας, της αγωγής του πολίτη, της μουσικής,  της φυσικής πειραματικής. Οι μαθητές πρέπει να εφοδιάζονται με την πιο
βασική και απλοποιημένη γνώση για  το βίο και παράλληλα να μαθαίνουν να συσχετίζουν το βίο με πτυχές της δικής τους κατανόησης, σκέψης και ευαισθησίας.

Στόχοι

Οι στόχοι της Βιο-Εκπαίδευσης στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(α)εξοικείωση των μαθητών με το βιο-περιβάλλον, ώστε να αποκτούν αυτογνω-σία και γνώση των έμβιων όντων γύρω τους
(β)κατανόηση των διαδικασιών της βιολογικής ανάπτυξης, ώστε να αναπτύσ-σονται στους μαθητές αισθήματα αγάπης, φροντίδας και προστασίας του βίου
(γ)κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετικές συνιστώσες του βίου μέσα σε ένα οικοσύστημα
(δ)κατανόηση των ηθικών διαστάσεων του βίου,  ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις.

Μέθοδοι και Διαδικασίες

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω στόχων, οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν εκτίμηση για  τη φύση,  τους ρυθμούς και τις διαδικασίες που τη διέπουν. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με
την εξάσκηση των μαθητών στη παρατήρηση δια μέσου των αισθήσεων, της όρασης,  της ακοής, της όσφρησης και της αφής. Δύο σύνολα από διαδικασίες μπορούν να ακολουθηθούν:  Η  αμειγώς
διδακτική περιλαμβάνει  διδασκαλία, επίδειξη και πληροφόρηση πάνω στα θέματα όπου πρέπει να εστιάζεται η μάθηση και η λιγότερο διδακτική περιλαμβάνει  ατομική έρευνα των μαθητών
καθώς και προσπάθεια από μέρους τους για  προσωπική κινητοποίηση και αποφάσεις.  Επιπρόσθετα, οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται  στην καλλιέργεια προϊόντων του βιοπεριβάλλοντος
ώστε, με την άμεση επαφή τους με αυτό, να γίνεται πιο αποτελεσματική η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.

Η Γνώση των Αρχών που Διέπουν  το Βίο

Οι μαθητές πρέπει να κατέχουν τις ακόλουθες σημαντικές αρχές που διέπουν τα φαινόμενα του βίου:

(α) δομή και λειτουργία  του βίου
(β) σχέση μεταξύ οικοσυστήματος (συνοικολογία) και βιολογικών πληθυσμών (αυτοικολογία)
(γ) αλληλεπίδραση των οργανισμών, συμβιωτική, παρασιτική,  ανταγωνιστική, ουδέτερη, ομαδική, σχέση θύτη - θύματος
(δ) διαφορά μεταξύ δυνατού και εφικτού οικότοπου
(ε) το νόημα και οι συνέπειες της διαδικασίας της εξέλιξης, της φυσικής επιλογής, των πιέσεων επιλογής, της δημιουργίας και μεταφοράς γονιδίων φορέων του DNA 
(στ) παράγοντες που ελέγχουν το μέγεθος ενός πληθυσμού με ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες "εξάρτηση από την πυκνότητα" σε αντιπαράθεση προς "ανεξαρτη-σία από την
πυκνότητα" των πληθυσμών
(ζ) η αρχή της φωτοσύνθεσης
(η) πολυπλοκότητα ή διαφοροποίηση ως συνθήκες σταθερότητας του βίου
(θ) η έννοια της διατήρησης του βίου - που απαιτεί έλεγχο της ρύπανσης

Οι δάσκαλοι πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να θέτουν ηθικά, θρησκευ-τικά, πολιτικά, οικονομικά και άλλα ερωτήματα και να τους βοηθούν στη λήψη των κατάλληλων ηθικών
αποφάσεων.

Δευτεροβάθμια Βιο-Εκπαίδευση
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Στο στάδιο αυτό, η μελέτη του βίου μπορεί  να είναι περισσότερο ειδικευμένη με τη μορφή ξεχωριστών θεμάτων και κεφαλαίων. Η  παρουσίαση των θεμάτων του βίου μπορεί  να γίνει δια μέσου
των συσχετιζόμενων μαθημάτων που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν και παρατηρείται τάση η διδασκαλία στο επίπεδο αυτό να έχει ήδη χωρισθεί σε συγκεκριμένα μαθήματα
όπως ιστορία, βιολογία, φυσική, χημεία, μαθηματικά κλπ, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα θέματα που αφορούν στο βίο υπό ένα ενιαίο γνωσιοθεωρητικό πρίσμα.
Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό οι μαθητές να συνειδητοποιούν βαθμιαία ότι τα οικοσυστήματα διέπονται από κοινούς φυσικούς, βιολογικούς,  και χημικούς νόμους και, στη περίπτωση των
ανθρωπίνων όντων, από κανόνες και αξίες. 

Στόχοι

Ο συνολικός στόχος σε αυτό το επίπεδο της μελέτης είναι να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να παρατηρούν, να ερευνούν το βίο και να εμβαθύνουν στη κατανόηση της σχέσης μεταξύ
ανθρώπου και βιο-περιβάλλοντος. Επιπρό-σθετα, οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται  στον εντοπισμό των προβλημάτων του βίου και, στη πορεία, να συνηθίζουν στην επιστημονική έρευνα και
να αποκτούν επιστημονική συνείδηση. Σε πιο προχωρημένο επίπεδο (τρείς  τελευταίες τάξεις  του λυκείου) οι στόχοι του Bio-Syllabus  περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

(α) διδασκαλία των μαθητών, ώστε να ανακαλύπτουν κανονικότητες και αρχές πίσω από τα φαινόμενα του βιο-περιβάλλοντος
(β) εξάσκηση των μαθητών στην αναγνώριση και την ανάλυση των αιτιών που βρίσκονται στην αρχή των φυσικών φαινομένων με σκοπό να αναπτύξουν ενιαίους τρόπους σκέψης
(γ) βοήθεια στο να κατανοήσουν οι μαθητές ότι, παρά την διαφοροποίηση και την ποικιλία, η αρμονία χαρακτηρίζει το βίο
(δ) γνώση των μαθητών ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα έχουν μία ιστορία και ότι πολλά εξαρτώνται από τη μορφή των οικοτόπων, ώστε να αυξάνει το ενδια-φέρον για  την διατήρηση
των μορφών ζωής
(ε) βοήθεια στο να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία με το βιοπεριβάλλον 
(στ) εμβάθυνση των μαθητών στη γνώση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δράστηριότητας στο βιοπεριβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του πολιτισμού και των αξιών

Μέθοδοι και Διαδικασίες

Η μελέτη στο επίπεδο αυτό δεν εστιάζεται μόνο στην καλλιέργεια της εκτίμησης αλλά και στην απόκτηση συνείδησης για  το βίο και τις πολυποίκιλες μορφές και εκδηλώσεις του. Για να
πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός πολλές μέθοδοι μπορούν να επιστρατευθούν. Οι μαθητές μπορούν να εκτιμήσουν το βίο δια μέσου διαφόρων εμπειριών που θα αποκτούν στα διάφορα θέματα
των σπουδών τους: χρήση υλικών AV, στήσιμο εργαστηριακών πειραμάτων,  οργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων για  το βίο. Πρωτοποριακές μέθοδοι μπορούν να χρησιμεύσουν, όπως
παραστάσεις εξομοιώσεων των φαινομένων του βίου,  τήρηση αρχείων και ρεπορτάζ για  το βίο-περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Δευτεροβάθμιας  Βιο-Εκπαίδευσης

Τόσο η γνωσιοθεωρητική κατανόηση του βίου όσο και οι αξίες  που σχετίζονται με αυτόν αποτελούν τη βάση για  την δόμηση της Βιο-Εκπαίδευσης στο δευτερο-βάθμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει  ότι
τα επιστημονικά μαθήματα πρέπει να προσφέρουν γνώσεις για  το βιο-περιβάλλον αλλά και να ευαισθητοποιούν τους μαθητές στις αξίες  που προάγουν το βίο. Θέματα ανθρωπιστικού και
κοινωνικου περιεχομένου όπως η ιστορία, η γεωγραφία, οι κοινωνικές επιστήμες και η μουσική πρέπει να βοηθούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην εκτίμηση των αξιών που
σχετίζονται με τους ρυθμούς της ζωής.

Το περιεχόμενο της Βιο-Εκπαίδευσης είναι το εξής:

(α) κατανόηση της χημικής βάσης της ζωής, της δημιουργίας έμβιων όντων από οργανική ύλη
(β) κατανόηση της κυτταρικής δομής και λειτουργίας
(γ) γνώσεις γενετικής και των μηχανισμών της κληρονομικότητας καθώς και της επίδρασης του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των ζωντανών οργανισμών
(δ) κατανόηση των ιών και του ρόλου τους στις ασθένειες
(ε) θεώρηση της διαδικασίας της εξέλιξης  από τις αρχικές μορφές ζωής ως σήμερα 
(στ) κατανόηση της βιολογίας  του ανθρώπου και των διαφόρων συστημάτων, κυκλοφοριακού, πεπτικού, νευρικού, αναπαραγωγικού, απεκριτικού, και ενδοκρινικού
(ζ) γνώσεις για  τα ασπόνδυλα και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους
(η) γνώσεις  για  τα φυτά χωρίς άνθη όπως φύκη, πλαγκτόν, μύκητες, βρύα, λειχήνες, καθώς και του ρόλου τους στη διαδικασία της εξέλιξης
(θ) θεώρηση των οικολογικών συσχετισμών καθώς και της δομής και διαφοροποίησης των οικολογικών κοινοτήτων
(ι)  θεώρηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μέσα σε ένα οικοσύστημα
(ια) κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης, εξισορρόπησης και αλληλε-πίδρασης των βιολογικών πληθυσμών καθώς και του μηχανισμού της μετάλλαξης ως αιτίας αλλαγών στο
γενετικό υλικό.

Οπως και στην περίπτωση του δημοτικού σχολείου, οι δάσκαλοι στο γυμνάσιο πρέπει να εθίζουν τους μαθητές τους στο διάλογο για  τα θέματα που αφορούν στη διατήρηση του βίου.  Τα θέματα
των συζητήσεων μπορούν να είναι γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Η βασική μέριμνα είναι η δημιουργία εξισορροπημένων και ηθικά ευαισθητοποιημένων προοπτικών για  το βιο-περιβάλλον.
Δεδομένης της ποικιλίας των πολιτιστικών παραδόσεων αλλά και των κοινών συνθηκών κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι ανθρώπινες κοινωνίες, είναι επιτακτική ανάγκη οι διάφορες
προσεγγίσεις στη διδασκαλία του βίου να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις διαθέσιμες πηγές  και στις ιδιαίτερες  ανάγκες  κάθε χώρας. Είναι σημαντικό οι μαθητές στο επίπεδο αυτό να
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ωριμάζουν πνευματικά και ηθικά σε τέτοιο βαθμό,  ώστε να συμμετέχουν σε οργανωμένες προσπάθειες για  την προ-ώθηση των ιδεωδών του βίου τόσο μέσα στο σχολείο όσο και μέσα στην
κοινότητα.

Τριτοβάθμια/Πανεπιστημιακή Βιο-Εκπαίδευση

Λόγω της πληθώρας μαθημάτων και προγραμμάτων διδασκαλίας στο φοιτητικό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα συστηματικό λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών που να ταιριάζει
στις ανάγκες όλων των φοιτη-τών. Υποτίθεται, ωστόσο, ότι οι φοιτητές στο σημείο αυτό της μαθητείας τους έχουν ήδη εμποτισθεί με το πνεύμα της επιστημονικής  έρευνας και ταυτόχρονα
εμβαθύνει στη γνώση του βιο-περιβάλλοντος και της σχέσης του με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Παρόμοια, υποτίθεται ότι έχουν αναπτύξει έναν  κατάλ-ληλο τρόπο σκέψης για  το βίο και
καθοδηγούνται από το αίσθημα της προσφοράς και της ευθύνης.

Μια και ανάμεσα στους φοιτητές των μεταπτυχιακών επιπέδων είναι πιθανώς οι αυριανοί ηγέτες  της κοινωνίας, είναι αναγκαίο να έχουν τη γνώση και την αίσθηση του χρέους και της ευθύνης
έναντι του βίου.  Μέσα σε μία βιομηχανική κεφαλαιοκρατική κοινωνία, μερικές επαγγελματικές κατηγορίες και ειδικότητες διαδραματίζουν πιο σημαντικούς ρόλους και ασκούν μεγαλύτερη
επίδραση στον καθορισμό των αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στην ευημερία των ανθρώπων και του βίου.  Με αυτό το σκεπτικό, τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα ενθαρρύνονται  να
παράσχουν μόνιμα στα μεταπτυχιακά προγράμματά τους τα μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω επί μονίμου βάσεως. Πιθανώς θα χρειαστεί να δημιουργηθούν συστήματα παροχής κινήτρων
ώστε οι φοιτητές να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τα θέματα των σπουδών. Κάθε τμήμα ή κάθε σχολή πρέπει να αντιμετωπίζει τις σπουδές για  το βιο-περιβάλλον ως απαραίτητο συμπλήρωμα
για  την ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση των σπουδαστών

(α) Αρχιτεκτονική και Μηχανική, υποχρεωτικό μάθημα "Βιο-θεώρηση και Βιο-σχεδιασμός"
(β) Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, υποχρεωτικό μάθημα "Κα-ταστροφή του Περιβάλλοντος κατά τη Διάρκεια  της Παραγωγικής Διαδικασίας"
(γ) Νομικά,  υποχρεωτικό μάθημα "Το Δίκαιο ως Μέσον Κοινωνικού Ελέγχου της Επιστήμης και της Τεχνολογίας" ή "Κοινωνιολογία του Δικαίου"
(δ) Θεωρίες που σχετίζονται με τη Βιο-Τεχνολογία, Υποχρεωτικό μάθημα "Βιο-Θεώρηση και Βιο-Σχεδιασμός"
(ε) μαθήματα Επιστήμης του Περιβάλλοντος, υποχρεωτικό μάθημα "Η Πρόληψη σε αντιδιαστολή προς την εκ  των Υστέρων Δράση στο Χειρισμό των Βιο-Περιβαλλοντικών Θεμάτων" 
(στ) Ανθρωπολογικές και Κοινωνικές Επιστήμες, υποχρεωτικό μάθημα "Ο Ρόλος των Αξιών και των Τρόπων Σκέψης στην Διατήρηση και Χειρισμό των Βιο-Συστημάτων"

Τα προτεινόμενα μαθήματα πρέπει να συμπληρώνονται  από πειραματικές μελέτες, καθώς και από τη μελέτη συγκεκριμένων και πραγματικών βιο-περιβαλ-λοντικών προβλημάτων. Οι φοιτητές
πρέπει να γίνονται  οικείοι με την πολυδιά-στατη φύση του περιβάλλοντος και να μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις πρακτικές και ορθολογικές ανάγκες από τις νομικές, ηθικές και πολιτικές
απαιτήσεις. Οπως και στα προηγούμενα εκπαιδευτικά στάδια, τα πανεπιστήμια πρέπει να εφαρμόσουν και να σχεδιάσουν προγράμματα διδασκαλίας ανάλογα με τις πρακτικές ανάγκες.

Στην τήρηση τέτοιων προγραμμάτων,  το διδακτικό προσωπικό των σχολών και των τμημάτων πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες καθοδηγητικές αρχές:

(α) την ανάγκη για  ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνολογίας που να οριοθετείται από τις αξίες  και να προωθεί την σταθερή οικονομική πρόοδο 
(β) την ανάγκη για  δίκαιη, ισοκατανεμημένη και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πηγών πλούτου 
(γ) την ανάγκη για  καθιέρωση αμοιβαίας εξάρτησης ανάμεσα σε οικονομικές και βιο-περιβαλλοντικές ανάγκες 
(δ) την ανάγκη να εφαρμοστούν συνετές στρατηγικές για  τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής βιολογικής διαφοροποίησης 
(ε) την ανάγκη για  κινητοποίηση των πληθυσμών ώστε να εξασφαλιστεί η αποτε-λεσματική εφαρμογή των οικονομικών και βιο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Επιμόρφωση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η διαρκής ενημέρωση των επιστημόνων, μηχανικών, δικηγόρων, βιοτεχνολόγων, για  τα πιο πρόσφατα προβλήματα που αφορούν στο βίο προτείνεται  να διαμορφωθεί
ένα σύντομο ή εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο "Βιο-οίκηση". Μικρές ομάδες θα περιλαμβάνουν ηγετικά στελέχη εταιριών και βιομηχανιών καθώς και κυβερνητικών
αξιωματούχων και ατόμων με βιο-περιβαλλοντική δράση. Τα πανεπιστήμια,  σε συνεργασία με τις βιομηχανίες,  πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά μαθήματα.

Βασικά θέματα που προτείνονται  για  το πρόγραμμα είναι:

α) Η  υφή και η εξέλιξη των βιολογικών προβλημάτων 
β) φυσικά και χημικά συστήματα και η επίδρασή τους στο βιο-περιβάλλον 
γ) οικονομικές αρχές στην διαμόρφωση κανόνων κοινωνικής πολιτικής 
δ) πολιτικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις στη προστασία του βιο-περιβάλλοντος

Συστείνεται να υπάρχουν μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων στη βάση μίας πολύπλευρης θεώρησης,  ώστε να διαλευκανθούν τα επιμέρους ζητήματα και να προταθούν λύσεις. Στη περίπτωση
όπου υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες στην οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων τα πανεπιστήμια μπορούν να θεσπίσουν έξοδα συμμετοχής για  τους ενδιαφερομένους.  Με τον τρόπο αυτό, είναι
φανερό ότι τα προγράμματα θα είναι καλά οργανωμένα και θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον για  συμμετοχή στους πληροφορημένους εμπειρογνώμονες.
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Υλοποίηση του Προγράμματος

Η διατήρηση και η προαγωγή του βίου στις πολυποίκιλες μορφές του δια μέσου της δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι προοπτική που χρειάζεται να διαδοθή διεθνώς. Ο ρόλος των
μέσων ενημέρωσης είναι θεμελιακός. Προτείνεται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα υιοθετήσουν τις αρχές της Βιο-Εκπαίδευσης να επιστρατεύσουν κάθε μέσο ενημέρωσης (δορυ-φορικές
εκπομπές, εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά και έντυπα μεγάλης κυκλο-φορίας), ώστε να αυξήσουν την πληροφόρηση του κοινού και να παράσχουν υποστήριξη στα προγράμματα και τις
πρωτοβουλίες για  το βίο. Η  προαγωγή του βιο-περιβάλλοντος πρέπει να ειδωθεί  ως ένα συνολικό χρέος, ώς ένας τρόπος σκέψης και δράσης που οδηγεί σε μια νέα στάση στη ζωή ως ένα
παγκόσμιο φαινόμενο.

Με αυτή την έννοια, τα ιδρύματα της ανωτάτης εκπαίδευσης που διαθέτουν  τους κατάλληλους πόρους πρέπει να βρεθούν στην πρωτοπορία για  την υλοποίηση των προγραμμάτων της μελέτης
και της έρευνας είτε στο πτυχιακό επίπεδο είτε με τη μορφή σύντομων μαθημάτων για  την κατανόηση του βίου.  Πανεπιστήμια και κολλέγια που έχουν νομικές σχολές σε συνεργασία με τις
ανάλογες επαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να διαμορφώσουν πρότυπα νόμων που να πραγματεύονται τις θεμελιακές έννοιες και τα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή
των βιοτεχνολογιών. Αν τούτο είναι αναγκαίο, επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς  που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αφεθούν να
δώσουν και εκείνες τη γνώμη τους και τη συμπαράστασή τους.

Η πρόσκληση για  την ενσωμάτωση του Bio-Syllabus  στα προγράμματα σπουδών απευθύνεται προς τους προέδρους πανεπιστημίων, σε ηγετικά πρόσωπα στο χώρο της προσχολικής,
στοιχειώδους, μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης, σε ειδικούς στα μέσα ενημέρωσης και όλους εκείνους που πιστεύουν πως η παιδεία μπορεί  να αποτελέσει το πιο αποτελεσματικό δρόμο που να
οδηγεί στη διατήρηση και το σεβασμό του βιο-περιβάλλοντος. Ενα καθοδηγητικό βιοκεντρικό πλαίσιο σπουδών είναι τώρα διαθέσιμο. Ζητείται  να ενσωματωθούν επειγόντως οι νέες αυτές
διαστάσεις στα προγράμματα σπουδών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Β.Ι.Ο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (IUBE)

Οι συμμετέχοντες στο Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.) με θέμα "Διεθνές Πανεπιστήμιο  για  το Βιο-Περιβάλλον", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από
10 ως 14 Ιανουαρίου 1991, ομόφωνα απο-δέχθηκαν τις ακόλουθες αποφάσεις:

Εισαγωγή

Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και εξαρτάται κατά πολύ από τη θέληση του ανθρώπου να σεβαστεί και να προστατεύσει  κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη.
Για να γίνει ο στόχος αυτός πραγματικότητα, χρειάζεται αποτελεσματική και ορθολογική διαχείρηση των περιορισμένων φυσικών πόρων, στα πλαίσια ενός νέου βιο-ευαισθητοποιημένου
συστήματος ηθικών αξιών. Η  τεχνολογία αποτελεί πάντα προτεραιότητα στην αδιάκοπη προσπάθεια του ανθρώπου να εφευρίσκει λύσεις στην πρόκληση της επιβίωσης και να βελτιώνει τους
όρους της υλικής του ευημερίας.  Θα πρέπει ωστόσο η τεχνολογία να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ευσηνείδητο και συνετό. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν την επείγουσα ανάγκη για  άμεση
δραστηριοποίηση σε επίπεδο κρατών και διεθνή συνεργασία, ώστε να ανακοπούν και να αντιστρα-φούν οι καταστροφικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης
παρέμβασης και εκμετάλλευσης βιολογικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο. Νέες αξίες  πρέπει να δημιουργηθούν και νέες προοπτικές, ώστε οι θετικές όψεις της τεχνολογίας να δώσουν τις
κατευθύνσεις για  έναν  ασφαλέστερο κόσμο στην επόμενη χιλιετία.

Φιλοσοφία του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το Βιο-Περιβάλλον

Αναγνωρίζοντας τις συσσωρευμένες απειλές προς το αγαθό του βίου και την επείγουσα ανάγκη για  προώθηση μιας παγκόσμιας συνολικής προσέγγισης των προβλημάτων,  η Διεθνής Οργάνωση
Βιοπολιτικής πραγματοποίησε το Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο με στόχο το σχεδιασμό και υλοποίηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου για  το Βιο-Περιβάλλον (Ιnternational University  for the Bio-
Environment - IUBE).

Η πρωτοβουλία αυτή, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός διεθνούς εκπαιδευτικού φορέα που θα προωθεί την εφαρμογή των στόχων της Β.Ι.Ο., αποτελεί ένα εφικτό και λογικό βήμα στην
κατεύθυνση ενός καλύτερου μέλλοντος για  τις επερχόμενες  γενιές.  Οι διεθνείς ηγετικές προσωπικότητες που συμμετείχαν στο συνέδριο ομόφωνα εξέφρασαν την υποστήριξή τους και υιοθέτησαν
τους ακόλουθους στόχους της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής:

Διεθνής συνεργασία για  την καλύτερη κατανόηση του βίου
Θέσπιση διεθνούς νομοθεσίας για  τα Δικαιώματα του Βίου
Βιο-θεώρηση της τεχνολογίας, μια διαλεκτική προσέγγιση των προοπτικών που ανοίγονται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της
ποιότητας ζωής. Η  Ελλάδα έχει προταθεί  ως ιδανικός τόπος για  την διαλεκτική ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση των αξιών για  τη νέα χιλιετία. Επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και
φιλόσοφοι, αλλά και κάθε άτομο, μπορούν να καταθέτουν τις σκέψεις τους σε μια Τράπεζα Ιδεών.
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Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στην πρόοδο των βιολογικών επιστη-μών, καθώς και των επιπτώσεων που αυτές έχουν σε κάθε τομέα της γνώσης (βιο-διπλωματία, βιο-
νομοθεσία, βιο-οικονομικά, βιο-τέχνη, βιο-λογοτεχνία, βιο-περιβάλλον κτλ.)
Η εισαγωγή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων διεθνώς, με στόχο τη μετάβαση από το ανθρωποκεντρικό στο βιοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών, τοποθετώ-ντας την κατανόηση και
εκτίμηση του βιο-περιβάλλοντος ως πυρήνα ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος.

Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον και Βιοκεντρική Παιδεία

Η παρουσία του ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο. Αφενός η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει ελπίδες για  ένα πιο ασφαλές μέλλον και οπλίζει τον άνθρωπο με
πίστη, καθώς αυτός εισέρχεται  στην επόμενη χιλιετία. Ωστόσο, υπάρχει στις μέρες μας έντονη ηθική αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται, ώστε
να αποδίδει καρπούς και να καλύπτει  τις υλικές και πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου. Μ' άλλα λόγια, η τεχνολογία μπορεί  να είναι ταυτόχρονα ευεργετική αλλά και απειλητική για  τη ζωή.

Το κλειδί για  να ξεπεράσουμε την αντίφαση αυτή είναι αναμφίβολα η παιδεία, η οποία οφείλει  να ανταποκρίνεται σε δύο βασικές αρχές: α) να αυξάνει τις γνώσεις και την ικανότητα του
ανθρώπου στη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας για  την αντιμετώπιση των βιο-περιβαλλοντικών προβλημάτων και β) να δημιουργεί  ένα σύστημα ηθικών αξιών που να καθοδηγεί τον
άνθρωπο στην ορθή χρήση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Η  παιδεία πρέπει να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη απαίτηση για  θεμελιακή αναθεώρηση και ευθυγράμμιση κάθε
δραστηριότητας και του τρόπου σκέψης των ανθρώπων με γνώμονα το σεβασμό προς το βίο.

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς διακρίνονται για  την υπερβολική εξιδείκευση, η οποία έχει ως συνέπεια την έλλειψη ενιαίας σκέψης και θεώρησης της πραγματικότητας. Η
επιστήμη και η τεχνολογία χρησιμοποιούνται σήμερα σε σκοπιμότητες καθαρά μηχανιστικές και ωφελιμιστικές, σε πλήρη δυσαρμονία προς βασικές διαδικασίες προστασίας των διάφορων
μορφών ζωής. Για να αναστρέψουμε την πορεία αυτή χρειάζεται να υιοθετήσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό όραμα, βιο-ευαισθητοποιημένο, με συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων, και
παράλληλα ικανού να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες της ανθρωπότητας, ως σύνολο.  Η  προσέγγιση αυτή της παιδείας δε λαμβάνει  υπόψιν τα τεχνητά σύνορα που δημιουργούν οι γεωγραφικές
διαφορές και οι ιδεολογίες. Το ενοποιό στοιχείο στη νέα θεώρηση της παιδείας είναι το ίδιο το φαινόμενο της ζωής -- η προστασία και διατήρηση κάθε βιολογικής ποικιλίας. Ο άνθρωπος πρέπει
να συνειδητοποιήσει την ενότητα και αλληλε-ξάρτηση ανάμεσα στις διάφορες μορφές ζωής, να γνωρίσει σε βάθος την φύση των βιολογικών φαινομένων και να διαμορφώσει ιδέες και τρόπο
δράσης για  την προστασία του βίου.

Για να πραγματοποιηθούν οι επιδιώξεις  αυτές απαιτείται  διεθνής συνεργασία για  την καλύτερη κατανόηση του βίου και του βιο-περιβάλλοντος. Είναι επίσης αναγκαία η δημιουργία μιας διεθνούς
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, με έμφαση στην αξία  κάθε μορφής ζωής.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον (ΙUBE)

Προοίμιο

Θεωρώντας τις προοπτικές του βίου στην επόμενη χιλιετία και την ανάγκη για  δημιουργία και διεθνή επέκταση ενός συστήματος αξιών με γνώμονα την προστασία του βιο-περιβάλλοντος, οι
συμμετέχοντες στο Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση για  σύσταση ενός διεθνούς εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "Διεθνές Πανεπιστήμιο  για  το Βιο-
Περιβάλλον" (IUBE). Η  ίδρυση του ΙUBE αποτελεί δικαίωση του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει η παιδεία στη διαμόρφωση ενός μετα-πανεπιστημιακού προτύπου, που να καλύπτει  τις
απαιτήσεις των μελλοντικών γενιών και να εξασφαλίζει την προστασία του βιο-περιβάλλοντος. Το ΙUBE δεν συνιστά μόνο μια εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση, αλλά επιδιώκει την ενεργό
συμμετοχή των υπαρχόντων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην κοινή προσπάθεια προώθησης αναγκαίων αλλαγών στα προγράμματα σπουδών, με πυρήνα το βίο.

Δομή και Διοίκηση

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο  για  το Βιο-Περιβάλλον θα παρέχει τις παραδοσιακές λειτουργίες  κάθε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, διδακτικές, ερευνητικές και κοινωφελείς. Θα συνεργάζεται
επίσης με άλλα πανεπιστήμια,  διεθνείς οργανώσεις, περιβαλλοντικά ιδρύματα και βιομηχανίες.  Το IUBE αποσκοπεί να επηρεάσει ηγετικά πρόσωπα σε όλα τα επίπεδα λήψης των αποφάσεων,
ώστε να λαμβάνεται υπόψιν ο σεβασμός προς το βιο-περιβάλλον τόσο στο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το Πανεπιστήμιο  αποβλέπει  στη διαμόρφωση και διάδοση
εναλλακτικών εκπαιδευτικών προτύπων και αξιών με ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στα προβλήματα του βίου.  Το Πανεπιστήμιο  θα αποφύγει την επανάληψη δραστηριοτήτων άλλων οργανώσεων.
Οι στόχοι του είναι συγκεκριμένα οι εξής:

1. Η  προώθηση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων,  κυρίως με τον καθορισμό ενός προτύπου παγκόσμιας βιο-εκπαίδευσης σε αντιστοιχία προς τις ανάγκες της μετα-βιομηχανικής
εποχής, και η εισαγωγή νέων προτύπων για  τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα με κατεύθυνση τη βιο-περιβαλλοντική εκπαίδευση.
2. Ο καθορισμός μιας ενιαίας, για  όλες τις ειδικότητες, εκπαιδευτικής στρατηγικής στα θέματα του βίου.
3. Ο καθορισμός των αναγκαίων θεωρητικών διδακτικών εννοιών για  την διδασκαλία των θεμάτων του βίου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
4. Η  προετοιμασία ειδικών σε κάθε κλάδο βιο-περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
5. Η  συνεργασία σε τοπικό επίπεδο κυρίως στην ανάπτυξη πρότυπων συστημάτων προστασίας του βιο-περιβάλλοντος και η εφαρμογή προγραμ-μάτων που απαιτούν διακρατική
συνεργασία.
6. Η  δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος πληροφοριών για  το βιο-περιβάλλον με τη χρήση όλων των τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδιαίτερα των δορυφόρων 
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7. Η  καθιέρωση διεθνών ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων, ειδικών στη βιο-περιβαλλοντική εκπαίδευση.
8. Η  δημιουργία πλαισίου προτάσεων για  νομοθετικές  μεταρρυθμίσεις σχετικά με την προστασία του βιο-περιβάλλοντος.
9. Η  δημιουργία ενός κέντρου επιλογής προτεραιοτήτων που να παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανώσεις να συντονίζουν τις προσπάθειές τους μέσω ενός δικτύου με
πληροφορική σύνδεση, συνεισφέροντας στη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος. 
10. Η  δημιουργία ομάδων περιβαλλοντικής δράσης,  που να αξιοποιούν τον ενθουσιασμό των νεώτερων και την εμπειρία των παλαιότερων στην αντιμετώ-πιση βιο-περιβαλλοντικών
προβλημάτων. 
11. Η  θεμελίωση και επέκταση βιο-πολιτιστικών προτύπων.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων σε βραχυπρόθεσμο και μακρο-πρόθεσμο επίπεδο, οι συμμετέχοντες στο Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο πρότειναν τα ακόλουθα:

1. Τη σύσταση, υπό τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, ενός Επιστημονικού Συμβουλίου, με σύνθεση από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι  θα συνεισφέρουν στον εντοπισμό των
προβλημάτων και απειλών για  το βίο, θα επιλέγουν και θα προτείνουν ειδικούς σ'  ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, ικανούς να προσφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων.
2. Τη σύγκληση συμβουλευτικών διασκέψεων για  την εκπόνηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων,  κατ'  ακολουθία των στόχων της Β.Ι.Ο..
3. Πλαίσιο προτάσεων για  αλλαγές πολιτικής προς την κατεύθυνση των αποφάσεων του συνεδρίου.

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ανταπόκριση στους στόχους του ΙUΒΕ,  χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούν πολιτικοί ηγέτες, κοινότητες και ομάδες συμφερόντων. Επιπλέον, τα μέσα ενημέρωσης
πρέπει να προωθούν την καλλιέργεια της κοινής γνώμης και να μεταδίδουν πληροφορίες  για  προβλήματα που απειλούν το βίο. Επιδιώκοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματι-κότητα, το
ΙUΒΕ θα πρέπει να εγκαθιδρύσει μια τετραμερή σχέση μεταξύ Β.Ι.Ο., πανεπιστημίων, βιομηχανίας και εργασίας, ενδυναμώνοντας τους μεταξύ τους δεσμούς.

Για να επιτύχει το Πανεπιστήμιο  τη προσδοκώμενη απήχηση,  πρέπει να αποκτήσει  όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο επαρκή επικοινωνία, χρησιμοποι-ώντας κάθε διαθέσιμο μέσο,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών δικτύων και δορυφόρων. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει νέες μεθόδους διακίνησης πληροφοριών για  το βιο-περιβάλλον, περιλαμβάνοντας πρότυπα
μετάδοσης πληροφοριών με αποδέκτες κοινότητες και ομάδες με ειδικές ανάγκες, ιδίως νέους και άτομα της τρίτης ηλικίας.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συμφώνησαν σ'  ένα προκαταρκτικό σχέδιο ενεργοποίησης των διαδικασιών σύστασης του ΙUΒΕ,  υπό την αιγίδα της Β.Ι.Ο.:

1. Τη σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τη δημιουργία κεντρικών εγκαταστάσεων για  τη στέγαση της γραμματείας, βιβλιοθήκης και αιθουσών για  διαλέξεις και ομάδες εργασίας φοιτητών. Το κεντρικό κτίριο θα λειτουργεί
και ως βάση δεδομένων με πληροφορίες  από βιομηχανίες,  ακαδημαϊκές και περιβαλλοντικές οργανώσεις απ' όλο τον κόσμο. 
3. Τη σύσταση σώματος  με την επωνυμία Ομιλος των Αθηνών (Club of Athens). Η  συμμετοχή στον Ομιλο θα αποτελείται  από διακεκριμένες  προσωπικότητες, προσκείμενες στα ιδεώδη
της Β.Ι.Ο., των οποίων η παρουσία θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ΙUΒΕ

Το συνέδριο ενέκρινε την πρόταση για  θέσπιση καταστατικού χάρτη του ΙUΒΕ.  Αποφάσισε επίσης τη σύσταση επιτροπής χρηματοδότησης,  εξουσιοδο-τημένης με την εξεύρεση των αναγκαίων
πόρων για  την υλοποίηση του προγράμματος. Αρχικά,  η επιτροπή θα πρέπει να προτείνει σχέδιο για  την πραγματοποίηση των χρηματοδοτικών στόχων. Τέλος, αποφασίστηκε η άμεση
εγκατάσταση των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών στην Αθήνα, για  το συντονισμό και εφαρμογή του προγράμματος. Η  πρώτη μέριμνα των υπηρεσιών θα είναι η επίσημη ενσωμάτωση του
ΙUΒΕ,  στον κατάλληλο χρόνο, υπό τη σκέπη της Β.Ι.Ο.

Συμπέρασμα

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο αναγνώρισαν την ανάγκη για  προσεκτικά και ρεαλιστικά βήματα στην υλοποίηση του προγράμματος. Αναγνώρισαν επίσης τη σημασία της κινητοποίησης και
μεγαλύτερης υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα. Συγχρόνως, εξέφρασαν τη δέσμευση για  ενεργό συμμετοχή και σκληρή εργασία στην κοινή προσπάθεια για  εφαρμογή των στόχων του ΙUBE.
Εξέφρασαν, τέλος,  την υποστήριξή τους στις προσπάθειες της Προέδρου και Ιδρύτριας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Δρ. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη, να καταστήσει το IUBE
πραγματικότητα. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο  για  το Βιο-Περιβάλλον θα αποτελέσει το κύριο μελλοντικό φορέα για  την πραγματοποίηση των στόχων της Β.Ι.Ο. καθώς και των προτεινόμενων
προγραμμάτων σε παγκόσμια βάση. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Β.Ι.Ο.

Κατά τη λήξη του Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου της Β.Ι.Ο. που πραγματο-ποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 7  - 10  Μαϊου 1992, οι ακόλουθες αποφάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές:

Ολοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο  για  το Βιο-Περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό φορέα εκπλήρωσης των στόχων της Β.Ι.Ο., όπως αυτοί έχουν
καθοριστεί  σ'  όλα τα προηγούμενα συνέδρια και δημοσιεύσεις,  οι οποίες αποτελούν δέσμευση αντιπροσώπων από 56 χώρες.
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Ολοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με τις απόψεις τους στην πραγματοποίηση των στόχων της βιοπολιτικής. Αυτοί περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης κι
επικοινωνίας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπροσώπων από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις,  καθώς και ανθρώπων σε κάθε κάθετη βαθμίδα κοινωνικής υπευθυνότητας, για  την ανάγκη
τοποθέτησης του βιο-περιβάλλοντος ως κεντρική αξία  στη μάθηση και κοινωνική δραστηριότητα.
Τα μέλη εκφράζουν την πεποίθηση ότι η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μορφών ζωής και στην
μετατόπιση από ανθρωποκεντρικές σε βιοκεντρικές αξίες  (π.χ. βιο-οικονομία, βιο-ηθική, βιο-νομοθεσία, βιο-αρχιτεκτονική, βιο-θεολογία).
Επειδή στην καταναλωτική κοινωνία το κέρδος συνιστά καθ'  εαυτό ένα σύστημα αξιών που χρειάζεται αναθεώρηση, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού
της έννοιας του κέρδους. Η  σημερινή κοινωνία αποτιμά την αξία  κάθε προϊόντος ή δραστηριότητας με βάση το ποσοτικό της χρηματικό αντίκρυσμα. Η προσέγγιση αυτή χρειάζεται να
διευρυνθεί περιλαμβάνοντας σε κάθε αξία  τη διάσταση της ποιότητας ζωής.
Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για  ενεργό συμμετοχή των νέων και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για  την προστασία του βιο-περιβάλλοντος.

Εν όψει της Διάσκεψης Κορυφής του Ρίο,  οι ακόλουθες αποφάσεις προωθούνται ως "Προτάσεις της B.I.O. και των Υποστηρικτών της":

σύμφωνα με παλαιότερη δημοσιευμένη πρόταση, η διενέργεια Παγκόσμιου Δημοφηφίσματος, ως μέσου έκφρασης από κάθε πολίτη της θέλησης "προστασίας του βιο-περιβάλλοντος
και συνέχισης του Βίου στον Πλανήτη
η βιο-διπλωματία μπορεί  να χρησιμεύσει  ως ένας νέος δρόμος διεθνούς συνεργασίας. Η  βιο-διπλωματία αντικαθιστά την πολιτική της διάσπασης με μιά μακροπρόθεσμη αντίληψη
αλληλεξάρτησης. Εφόσον όλοι οι λαοί ανήκουν στο ίδιο σώμα της ανθρωπότητας, η διαφοροποίηση στον πολιτισμό,  το χρώμα, την παράδοση και τη θρησκεία πρέπει ν'
αντιμετωπίζεται ως εμπλουτισμός του βίου παρά ως αιτία διαίρεσης. Επιπλέον, όλα τα βιολογικά είδη ανήκουν στο σώμα του βίου.  Η  προστασία της βιο-ποικιλότητας και της αρμονικής
συνύπαρξης όλων των μορφών ζωής αποτελεί τη βάση της βιο-διπλωματίας.
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