ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής παράστασης με τίτλο: «Τα Πρώτα Βήματα –Επιστροφή στην
Σελήνη για πάντα» πραγματοποιείται στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος
Ευγενίδου τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:30.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #59
Περίοδος: 14/6/2014-20/6/2014

Τη δημιουργία στη μέση του Ειρηνικού του μεγαλύτερου θαλάσσιου καταφύγιου στον κόσμο, κλειστό σε
κάθε είδους εκμετάλλευση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος
Μπάρακ Ομπάμα. Ο αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει
να αξιοποιήσει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που
δεν απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου. Το ίδιο
είχε κάνει ο προκάτοχός του, Τζορτζ Μπους, το 2006
όταν δημιούργησε τότε το μεγαλύτερο θαλάσσιο
καταφύγιο του κόσμου, το Θαλάσσιο Εθνικό
Μνημείο του Ειρηνικού, κοντά στη Χαβάη.
Πιθανότατα ο Ομπάμα σχεδιάζει την επέκταση του
καταφυγίου
που
δημιούργησε
ο
Μπους,
επηρεάζοντας 7 νησιά και ατόλες. Ο πρόεδρος θα
κατευθύνει επίσης τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για
να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την πρόληψη της παράνομης αλιείας και να
σταματήσει τα παράνομα ψάρια που αλιεύονται από το να πωλούνται, μια κίνηση που αποσκοπεί να
τονώσει την αγορά για θαλασσινά που αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο. Περισσότερα εδώ
Ερευνητές πέρασαν μια δεκαετία στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων των
διεθνών συγκρούσεων και συμμαχιών για τους υδάτινους πόρους. Βρήκαν ότι οι χώρες συχνά
ξεκινούν τις διαφορές τους επιθετικά, αλλά τελικά η επίτευξη της συμφωνίας έρχεται ειρηνικά.
Περισσότερα εδώ

Η ιδιαιτερότητα του φετινού Μαΐου είναι ότι η θερμοκρασία υπήρξε
αυξημένη παρόλο που δεν υπήρξε Ελ Νίνιο(το θερμό βόρειο
θαλάσσιο ρεύμα που εμφανίζεται στις δυτικές ακτές της Ν.Αμερικής
συνήθως στο τέλος του έτους ). Έτσι, στην πραγματικότητα, ο Μάιος
του 2014 υπήρξε ο πιο ζεστός εδώ και 35 χρόνια. Περισσότερα εδώ

Παγκόσμια
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Καταπολέμηση

για
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Περισσότερα εδώ

της

Ερημοποίησης. Η υποβάθμιση του
εδάφους είναι και μια απειλή για
την ειρήνη και τη σταθερότητα,
δήλωσε ο Γ. Γ. των Η. Ε.

Πολύ μεγαλύτερη από τις έως
τώρα εκτιμήσεις είναι η ρύπανση
των ευρωπαϊκών υδάτων, όπως
καταδεικνύει νέα έρευνα. Στο 14
% των περιπτώσεων θα πρέπει να
αναμένονται άμεσες συνέπειες
από τη συγκέντρωση χημικών
στο νερό. Ο στόχος που έχει
τεθεί -βάσει σχετικής
ευρωπαϊκής οδηγίας- για να
υπάρξει μια «καλή οικολογική
κατάσταση» των ευρωπαϊκών
υδάτων μέχρι το 2015
κινδυνεύει να μην επιτευχθεί.
Περισσότερα εδώ
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H Χιλή, η Κίνα και το Μαρόκο εντάχθηκαν στην ομάδα των χωρών που κάνουν επιτυχή βήματα στην
καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού. Πριν από ένα χρόνο γιορτάσαμε τις πρώτες 38 χώρες
που είχαν επιτύχει το στόχο των ΑΣΧ. Ο ΑΣΧ που σχετίζεται με

την

πείνα

απαιτεί από τις χώρες να μειώσουν κατά το ήμισυ του

ποσοστού

των ανθρώπων που πεινούν πριν από το τέλος του 2015 σε

σύγκριση με

το επίπεδο του 1990. Περισσότερα εδώ
Η σημασία της συνεργασίας των G77 και της Κίνας για τη
ανισοτήτων, την εξάλειψη της φτώχειας και την καταπολέμηση
κλιματικής αλλαγής, ως η μεγαλύτερη ομάδα χωρών στα Η.Ε.

μείωση
τ
η

των
ς

Περισσότερα εδώ

Μια αφρικανική παροιμία λέει πως «χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί». Χρειάζεται
όμως κι ένα χωριό για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών, με τη δέσμευση της
ευρύτερης κοινότητας να είναι το κλειδί. Περισσότερα εδώ
Η καθολική πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας σημαίνει πολύ περισσότερα
από την απλή παροχή κιλοβατώρων. Ένας νέος περιφερειακός κόμβος θα συμβάλει
στην κινητοποίηση επενδύσεων για να φέρει ενέργεια σε αυτούς που δεν έχουν στην
περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Αυτό σημαίνει την παροχή ενέργειας για τα
σχολεία, κέντρα υγείας, μικρές επιχειρήσεις, καθώς και άλλες παραγωγικές υπηρεσίες
που βελτιώνουν τη ζωή. Περισσότερα εδώ
Ως ο μεγαλύτερος χρήστης ενέργειας και CO2 πομπός στον κόσμο, η Κίνα χρησιμοποιεί επί του
παρόντος σχεδόν 50% του παγκόσμιου άνθρακα, με ένα εντυπωσιακό 82% της παγκόσμιας αύξησης
της χρήσης άνθρακα από το 2000 να αποδίδεται σε αυτή.
Έχοντας ξεπεράσει τα δικά της μεγάλα αποθέματα άνθρακα,
έχει επενδύσει σε εξορύξεις, κυρίως στην Αυστραλία, την
Ινδονησία, τη Μογγολία, αλλά και στη Νότια Αφρική. Οι
μεγάλες αλλαγές στην οικονομία της Κίνας και τις πολιτικές
της αναμένεται να θέσουν τέλος στην μεγάλη έκρηξη του
άνθρακα; Περισσότερα εδώ
Περισσότεροι από 20.000 ελέφαντες της Αφρικής έπεσαν το 2013 θύματα λαθροθηρίας, σύμφωνα με
την σχετική Σύμβαση(CITES), με τα διεθνή μέτρα προστασίας δεν κατάφεραν να μειώσουν την
λαθροθηρία του αφρικανικού ελέφαντα. Για πρώτη φορά πέρυσι κατασχέθηκε περισσότερο
ελεφαντόδοντο στην Αφρική, με την πλειονότητα των κατασχέσεων να έγινε στην Κένυα, την Τανζανία
και την Ουγκάντα. Τι συμβαίνει όμως με τους ελέφαντες στη Μοζαμβίκη; Περισσότερα εδώ κι εδώ
The Multidimensional Poverty Index. Ο Δείκτης υποστηρίζει ότι το 85% των
ανθρώπων που υποφέρουν από την «πολυδιάστατη φτώχεια» σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ζουν σε αγροτικές περιοχές. Περισσότερα
εδώ
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων
To score or not to score? Football as the most democratic of all sports: on what cost for human
rights?
2nd Half

Football is considered to be the most democratic of all sports. You don’t need anything more than
a mere ball and a couple of stakes in order to enjoy it. Improvised football pitches can be found all around
the world, and especially in developing countries. In sports like basketball, water polo, volleyball and
winter sports, rather expensive equipment and infrastructures are needed, not only in order to perform
world class achievements, but also for the benefit of daily exercise. It is no surprise that teams coming
from the Developing South perform greater successes in football rather than in ice hockey or polo.
If we assume that even a fabric, handcrafted ball is more than enough for the youngsters of Ghana
or Costa Rica to perform, the same is not sufficient when we switch level to professional sports. Balls,
clothes and shoes, used in national and international football events are very costly, since they, usually,
entail big costs on Research and Development and are also marked by highly recognized brands. If we
overlook the R&D cost, most of which is spent on few, high-tech and professional performance products
(that are worth paying), the actual cost for raw material, manufacturing cost and shipping expenses,
rarely counts up to more than a one-digit US dollars amount. It has been estimated that the commercial
price of those products is from 10 up to 60 times higher than the basic cost. If we accept that shipping
expenses do not account for not than 0.5 $/ item, and massively produced or bought raw materials do not
cost more than a couple of dollars, automatically, a question arises: “where do all this money end up?”.
One answer is for sure excluded: “manufacturers’ salaries”. Even if marketing, promotion and
logistics costs can sometimes be remarkable, there are still ample amounts of money that could
invigorate laborers’ income. Over the past decades, big athletic equipment as well as other garment
companies, have been severely accused by labor syndicates, civil society groups and even (hosting)
governments, not only for providing low wages, but also for poor working conditions, abuses of labor
rights, child labor, discrimination and many more. Those complaints occur more often during major sports
events, when global publicity is used by pressure groups, which draw attention to the cost of production
or children labor deployed into the manufacturing of a pair of shoes, worn by multi-millionaire football
stars, many of them ironically coming from developing countries.
The producer of the 2014 World Cup Official Ball, claims that his laborers working on this task
(employed by the method of outsourcing), are well-paid, in comparison to other compatriot workers. The
“well-paid” salary raises up to the amount of 100$ per month, a value that cannot be underestimated in
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low-income developing countries, but in global terms it equals to just the double of the Extreme
Poverty threshold set by the World Bank (3.33$ to 1.25$). In other words, “peanuts”!
Unambiguously, instead of many others, the word “exploitation” is the most appropriate to
characterize the situation. Free trade regulations, promoted by the World Trade Organization, have made
it easier for multinational, as well as upcoming local brands to transfer raw materials, capital, machinery
and end-products in and out of developing countries, where low salaries are predominant. It goes without
saying that apart from all those deficiencies described above, usually those working positions do came
with an expiry date.
Is there a cure for this injustice? One should say that Fair Trade could be a solution; unfortunately
F.T. products do not cover a wide spectrum of products (currently, mostly edibles and cosmetics) and
usually come in comparatively high prices. Or others could argue that Responsible Shopping should be
applied; however not many R.S. signs have been elaborated, and to put it straightforwardly, garment and
shoe manufacturing in developed states, where human and labor rights are sufficiently protected, is the
exception, rather than the rule. And as wandering around naked and barefoot is not widely accepted in
Western Societies, it seems that Global South’s exploitation will last for many decades to come…
Gerasimos Rodotheatos, PhD Can., Researcher, EKEPEK, Panteion University

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
@ekepek
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