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Η δουλειά του WWF μας φέρνει σε επικίνδυνες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου συχνά 
προκύπτουν συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους, και όπου μέλη τοπικών κοινοτήτων και 
κρατικοί φύλακες προστατευόμενων περιοχών έχουν χάσει τη ζωή τους. Αισθανόμαστε βαθιά 
θλίψη για όσους έχουν υποφέρει.  

Οι καταγγελθείσες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους κρατικών φυλάκων 
προστατευόμενων περιοχών σε βάρος τοπικών κοινωνιών μας προκαλούν φρίκη και 
αντιβαίνουν όλες τις αξίες που πρεσβεύουμε. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν 
ήταν ποτέ αποδεκτές σε εμάς σαν οργανισμό. Για αυτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε 
περισσότερα ώστε να ενδυναμώσουμε τις φωνές των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να 
ακουστούν, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους και να πιέσουμε με συνέπεια τις κυβερνήσεις 
ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

Σε συγκεκριμένες περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με αστάθεια, ανομία και αποκρουστικές ιστορίες παραβίασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αυτές οι περιοχές, είναι η πρώτη γραμμή του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής, 
της τέταρτης μεγαλύτερης παράνομης διασυνοριακής δραστηριότητας παγκοσμίως. 
Εγκληματίες και εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύονται την άγρια ζωή και τα δάση από τα 
οποία εξαρτώνται οι τοπικές κοινωνίες. Οι κυβερνήσεις προσλαμβάνουν φύλακες, συχνά από 
αυτές τις κοινωνίας, προκειμένου να καταπολεμήσουν τη λαθροθηρία και να διασφαλίσουν τους 
φυσικούς πόρους των χωρών τους για το κοινό καλό. Αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές στην 
Κεντρική Αφρική, στο Νεπάλ και στην Ινδία, προέκυψαν αναφορές σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ορισμένους κρατικούς φύλακες προστατευόμενων περιοχών.  

Μόλις προέκυψαν αυτές οι καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναθέσαμε 
έρευνες σε τοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, εγείραμε τις ανησυχίες μας προς τις 
κυβερνήσεις και εμπλέξαμε τις δικαστικές αρχές. Όταν προέκυψαν ισχυρισμοί που αφορούσαν 
στο ίδιο το WWF, αναθέσαμε σε μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στην προστασία της φύσης να πραγματοποιήσει μια συστηματική επισκόπηση των 
πρακτικών μας και να διατυπώσει συστάσεις. Θέλαμε μια αυστηρή και αμερόληπτη αξιολόγηση 
των προσπαθειών μας προκειμένου να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε τα 
προγράμματά μας.  

Η έκθεση της επιτροπής «Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην προστασία της 
φύσης: από την πρόθεση στην πράξη» αντανακλά έρευνες 19 μηνών και καταλήγει στα εξής: 

·        Οι φύλακες προστατευόμενων περιοχών που κατηγορούνται για παραβιάσεις είχαν 
προσληφθεί και διοικούνταν από τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών και όχι από το WWF. 

·        Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι το προσωπικό του WWF κατηύθυνε, 
συμμετείχε ή ενθάρρυνε οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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·        Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι το WWF προέβη σε αγορά ή 
προμήθευσε τους κρατικούς φύλακες με οπλισμό. 

Η επιτροπή επίσης αναγνώρισε ότι το WWF ήταν μία από τις πρώτες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις παγκοσμίως που ενστερνίστηκε τις αρχές προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Παράλληλα, συμπέρανε ότι οι δεσμεύσεις μας συχνά θέτουν υψηλότερα πρότυπα 
προστασίας σε σχέση με τους νόμους και τις πρακτικές των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε 
και ότι αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις εν λόγω 
περιοχές.  

Όπως αναμενόταν, η επιτροπή εντόπισε επίσης ελλείψεις, κυρίως ως προς το ότι το WWF: 

·        Δεν δημιούργησε με συνέπεια προσβάσιμους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και ότι 
η διαχείριση καταγγελιών θα έπρεπε να είναι πιο διαφανής. 

·        Πρέπει να εμπλέκει πιο στενά τις κυβερνήσεις ώστε να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και να χρησιμοποιήσει την επιρροή του όταν δεν το κάνουν. 

·        Πρέπει να ενισχύσει τα συστήματα διακυβέρνησης και διαχείρισης που διαθέτει, ώστε να 
διαχειρίζεται κινδύνους με συνέπεια, να εφαρμόζει τις πολιτικές του πιο σχολαστικά, να 
ενδυναμώνει τη συμμόρφωση με τις αρχές του και να ενισχύει τη διαφάνεια. 

Εκτιμούμε τη σχολαστική δουλειά της επιτροπής και καλωσορίζουμε τις συστάσεις της που 
αποτελούν για εμάς σημαντικό οδηγό στην εξέλιξή μας ως περιβαλλοντική οργάνωση. 
Μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε περισσότερα. Η Διοικητική Απόκρισή μας περιγράφει 
λεπτομερώς τις συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνουμε ανταποκρινόμενοι σε κάθε μία από 
τις συστάσεις της επιτροπής. Θα αποτιμούμε την πρόοδό μας τακτικά και με διαφάνεια, αρχής 
γενομένης από το 2021. 

Το WWF έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι η προστασία της φύσης και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων βρίσκονται στην καρδιά της αειφόρου ανάπτυξης. Έχουμε δεσμευτεί να 
μαθαίνουμε διαρκώς και να βελτιώνουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε με συνέπεια 
να ενσωματώνουμε στη δράση μας αυτούς τους δύο πυλώνες. Τα τελευταία δύο χρόνια, 
σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχοντας πλέον στη διάθεσή 
μας τις συστάσεις της επιτροπής, θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντας τα 
βήματα που περιγράφονται παρακάτω. 

Έχουμε θεσμοθετήσει αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές των τοπικών 
κοινωνιών ακούγονται και για να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε 
στις δεσμεύσεις μας. Εξακολουθούμε να είμαστε πιστοί στις αρχές μας για την προστασία των 
ανθρώπων και της φύσης και αναγνωρίζουμε ότι δεν υπήρξαμε πάντα συνεπείς στην εφαρμογή 
αυτών των αρχών σε όλη την έκταση του δικτύου μας. Τον Ιούλιο του 2019 υιοθετήσαμε νέο 
σύστημα κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων ώστε να γίνουμε πιο αυστηροί στον 
τρόπο με τον οποίο εμπλεκόμαστε με τοπικές κοινωνίες για τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και 
την υλοποίηση προγραμμάτων στο πεδίο. Αυτές οι διασφαλίσεις παρέχουν μια πειθαρχημένη 
προσέγγιση για τον εντοπισμό πιθανών συγκρούσεων, τη διαχείριση κινδύνων και την 

https://wwf.panda.org/review_response/
https://wwf.panda.org/review_response/


καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών υποβολής καταγγελιών ώστε αυτές να μπορούν να 
τίθενται, να παραλαμβάνονται, να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται.  

Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συστήσαμε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
αποτελεί το μοντέλο του WWF για τη λειτουργία ολοκληρωμένων μηχανισμών καταγγελιών σε 
περιοχές με περίπλοκες συνθήκες. Προσλάβαμε έναν διευθυντή και μια ειδική ομάδα για 
κοινωνικές πολιτικές και διασφαλίσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τον μηχανισμό και 
εκπαιδεύσαμε το σύνολο των 7.500 εργαζομένων του WWF ανά τον κόσμο.  

Συστήνουμε επίσης ένα Γραφείο Ανεξάρτητου Συνηγόρου –η πρώτη τέτοια θέση σε 
περιβαλλοντική οργάνωση- ώστε να είμαστε υπόλογοι και να παρέχουμε υπηρεσίες επίλυσης 
συγκρούσεων. Το σύστημα κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων του WWF είναι 
δυναμικό και θα συνεχίσουμε να το εξελίσσουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις βέλτιστες 
πρακτικές. Για αυτόν τον λόγο, θα θέσουμε αυτά τα μέτρα σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές 
του 2021. 

Θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την επιρροή μας για να υποστηρίξουμε τις κυβερνήσεις 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσουμε επίσης τις συνθήκες που θα μας 
επιτρέψουν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις δεσμεύσεις μας. Το 2019, μετά από χρόνια 
δουλειάς, πιέσαμε και πετύχαμε την ενίσχυση των δικαιωμάτων πρόσβασης για τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς στο Καμερούν. Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε 
δυνητικούς εταίρους και θα ενσωματώσουμε δεσμεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις νέες 
συμβάσεις. Έχουμε προσδιορίσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ως προς το τι θα χρηματοδοτούμε και τι 
όχι και είμαστε έτοιμοι να αναστείλουμε προγράμματα αν δεν πληρούνται οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.  

Στην περιοχή Salonga της Δημοκρατίας του Κονγκό – μία από τις περιοχές με τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που ερεύνησε η επιτροπή - έχουμε με σαφήνεια προσδιορίσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες το WWF θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο του ως εταίρος 
προστασίας της φύσης, συμπεριλαμβανομένων νέων συνεργασιών με ανεξάρτητες οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβολής του νόμου, ως προς τη διαχείριση προστατευόμενων 
περιοχών. Αυτές οι συνεργασίες θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή προτού το WWF 
υπογράψει οποιεσδήποτε νέες συμφωνίες συνεργασίας. Στο Νεπάλ, όπου προέκυψαν νέες 
καταγγελίες, εμπλέξαμε την κυβέρνηση και έχουμε ήδη αναστείλει τη χρηματοδότηση έως ότου 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

Κάνουμε επιπρόσθετα βήματα για τη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ τοπικών 
κοινωνιών και κρατικών φυλάκων προστατευόμενων περιοχών. Αν και αποτελεί μόνο ένα 
μικρό μέρος της δουλειάς μας, παρέχουμε ερευνητική γνώση, εκπαίδευση, εξοπλισμό και 
επιπλέον υποστήριξη σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν 
εγκλήματα εις βάρος της άγριας ζωής. Η εμπλοκή μας με τους μηχανισμούς επιβολής του νόμου 
είναι πλέον σαφώς προσδιορισμένη μέσα από το σύστημα κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
διασφαλίσεων. Σε όσα έργα εμπλεκόμαστε, η εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους κρατικούς φύλακες άγριας ζωής.  



Το 2020 γίναμε ιδρυτικό μέλος της Universal Ranger Support Alliance, μιας συμμαχίας 
κορυφαίων διεθνών οργανισμών αφοσιωμένων στην εξέλιξη του συγκεκριμένου επαγγέλματος 
μέσα από την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος ενσωματώνει 
δεσμεύσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενισχύει τις δεξιότητες των φυλάκων. 

Ενισχύουμε τα συστήματα διακυβέρνησης και διαχείρισης που διαθέτουμε, ώστε να 
ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις δεσμεύσεις μας. Έχουμε επικαιροποιήσει τις αξίες που 
διέπουν το σύνολο του δικτύου μας – Θάρρος, Σεβασμός, Ακεραιότητα και Συνεργασία - και τις 
έχουμε συνδέσει ρητά με αντίστοιχες πολιτικές, απέναντι στις οποίες κάθε εργαζόμενος και κάθε 
εθνικό γραφείο είναι υπόλογοι. Έχουμε θεσμοθετήσει μια συστηματική διαδικασία ώστε να 
διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των ανθρώπων μας.  

Από τις αρχές του 2020, τα προγράμματα υψηλού ρίσκου πρέπει να ελέγχονται από μια νέα 
επιτροπή διασφάλισης ποιότητας στα έργα προστασίας της φύσης (Conservation Quality 
Committee), αποτελούμενη από ειδικούς από όλο το δίκτυο του WWF. Αυτή η επιτροπή ορίζει 
τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι πολιτικές και οι 
δεσμεύσεις μας πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του οποιουδήποτε προγράμματος. Θα συνεχίζουμε 
να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε τα συστήματα διακυβέρνησης και διαχείρισής μας, ώστε να 
αναπτύξουμε το δυναμικό μας, να αποκτήσουμε δεξιότητες και να αναβαθμίσουμε την εποπτεία 
μας, ειδικά στις πιο εύθραυστες από τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. 

Αυτή υπήρξε μια σημαντική και εποικοδομητική διαδικασία στην εξέλιξή μας ως περιβαλλοντική 
οργάνωση. Για δεκαετίες, το WWF είχε συνεργαστεί με τοπικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο 
προκειμένου να διασφαλίσει οφέλη τόσο για την προστασία της φύσης όσο και για την 
ανάπτυξη. Η φύση είναι το σύστημα υποστήριξης της ζωής μας. Η ικανότητά μας να παρέχουμε 
τροφή, νερό και μέσα επιβίωσης για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές εξαρτάται από τη 
σταθεροποίηση του κλίματος και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων της Γης. Οι κοινωνίες που 
εξαρτώνται από τις πιο σημαντικές φυσικές περιοχές, παίζουν κεντρικό ρόλο – τοπικά και 
παγκοσμίως - στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος όπου άνθρωποι και φύση θα ευημερούν. 

Πιστεύουμε ότι οι δράσεις που αναλάβαμε και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε θα 
οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τις κοινωνίες με τις οποίες εργαζόμαστε όσο 
και για το φυσικό περιβάλλον από το οποίο όλοι εξαρτόμαστε. 

 


