ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Ετήσιο Συνέδριο της Eλληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
θα λάβει χώρα 19-21 Δεκεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Βρείτε το πρόγραμμα εδώ: https://hesilir2014.wordpress.com/

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #67
Περίοδος: 6/12/2014-12/12/2014

Μόνο ενεργώντας από κοινού οι ηγέτες του κόσμου θα μετατρέψουν την κλιματική πρόκληση σε
ευκαιρία, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών. «Αυτός ο κύκλος δράσης πρέπει να συνεχίσει να
μεγαλώνει. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία
των πολιτών, και όλοι οι τομείς πρέπει να ενώσουν τις
δυνάμεις τους». Περισσότερα εδώ
Νέος συνασπισμός με τη σύμπραξη του UNEP εστιάζει στην
αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο
τον κόσμο. Περισσότερα εδώ
Είναι η Λίμα σαν την Κοπεγχάγη το 2009; Περισσότερα εδώ
Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στη Χιλή. Η δημιουργία του μηχανισμού είχε
συμφωνηθεί το 2010 στην 16η Διάσκεψη των Μερών στο Κανκούν. Περισσότερα εδώ
Λατινική Αμερική και Καραϊβική έχουν επιτύχει το 92% της προόδου προς την κατεύθυνση για τη μείωση
κατά το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα, σύμφωνα με το
FAO.Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 2,75 εκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να ξεπεράσουν την πείνα
στην περιοχή κατά τη διάρκεια του 2015. Περισσότερα εδώ

Χώρες ευάλωτες σε ακραίες καιρικές συνθήκες και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας πρέπει να
ακολουθήσουν το παράδειγμα των μικρών νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού, όπως το Κιριμπάτι για την
μετεγκατάσταση κοινοτήτων, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Περισσότερα εδώ

Το υγειονομικό προσωπικό που μάχεται κατά της
επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική επιλέχθηκε ως
«προσωπικότητα της χρονιάς 2014» από το αμερικανικό
περιοδικό Time.
Περισσότερα εδώ
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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ για
συντονισμένη δράση από τη διεθνή κοινότητα για την αντιμετώπιση της απώλειας της ζωής,
του τραυματισμού, και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που ταξιδεύουν δια θαλάσσης.
Περισσότερα εδώ

Οι διαφορές στη ρύπανση των ωκεανών σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο είναι μικρές (56,8% στο νότιο
και 55,6% στο βόρειο). Ο Βόρειος Ειρηνικός και ο Ινδικός Ωκεανός είναι σύμφωνα με την έρευνα οι πιο
«πνιγμένες» στο πλαστικό θάλασσες, με συνολικά πάνω από 155.500 τόνους πλαστικού. Ο όγκος των
πλαστικών, σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από προϊόντα όπως τα τρόφιμα και τα ποτά. Περισσότερα εδώ

Σχεδόν όλα τα είδη θαλάσσιας χελώνας έχουν
χαρακτηριστεί ως απειλούμενα, με την απότομη πτώση
να χαρακτηρίζει πολλούς πληθυσμούς κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, νέα δίκτυα προστασίας
στις ΗΠΑ και την Κεντ. Αμερική, αποδεικνύουν ότι η
ανάκαμψη είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Περισσότερα εδώ

Παρά την παγκόσμια παραγωγή
δημητριακών που ενδέχεται να καταλήξει
σε ρεκόρ, 38 χώρες βρίσκονται σε κίνδυνο
επισιτιστικής ασφάλειας, με τις 29 από
αυτές να βρίσκονται στην Αφρική. Η
επιδείνωση της επισιτιστικής ασφάλειας
παρατηρείται λόγω των εμφύλιων
συγκρούσεων, αντίξοων καιρικών
συνθηκών και της επιδημίας Έμπολα.

Η προσαρμογή των υποδομών των μεταφορών
μπορεί να είναι δύσκολη επειδή τα δίκτυα
μεταφορών είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, με τη
συμμετοχή πολλών διαφορετικών ομάδων. Ένα
άλλο εμπόδιο είναι το υψηλό κόστος της
προσαρμογής των υποδομών μεταφορών.
Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

H διαρροή που σημειώθηκε σε πετρελαιαγωγό στην έρημο του Ισραήλ, με χιλιάδες κυβικά μέτρα
αργού πετρελαίου να διασκορπίζονται την
περασμένη εβδομάδα, αποτελεί τη μεγαλύτερη
περιβαλλοντική καταστροφή που έχει ποτέ
γνωρίσει η χώρα. Η διαρροή τέθηκε γρήγορα υπό
έλεγχο, όμως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο λίτρα
πετρελαίου χύθηκαν στην περιοχή που αποτελεί
προστατευμένο φυσικό βιότοπο.
Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Η επιτυχής έκβαση του Διεθνούς Έτους Οικογενειακής Γεωργίας
Το Διεθνές Έτος της Οικογενειακής Γεωργίας (IYFF) ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2014 στη Μανίλα,
στις Φιλιππίνες κάνοντας σαφές πως η πρωτοβουλία αυτή βοήθησε στην ευαισθητοποίηση για τον κρίσιμο ρόλο
που διαδραματίζουν οι αγροτικές οικογένειες στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας σε όλο τον κόσμο.
Η χρονιά παρουσίασε μεγάλη επιτυχία, γεγονός που υπογράμμισαν όλοι οι φορείς που συμμετείχαν στη
διαδικασία.
Η 66η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 22 Δεκεμβρίου 2011
ψήφισε ομόφωνα κι ανακήρυξε το 2014 Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας - International Year of Family
Farming. Η οικογενειακή γεωργία ασκείται από μέλη της οικογένειας χωρίς μισθό και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων (αγροτικές εργασίες, δασοπονία, αλιεία, κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια). Το μήνυμα του
Διεθνούς Έτους είναι: “Feeding the World, Caring for the Earth”. Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Τροφίμων και
Γεωργίας (FAO), το έτος αυτό είχε ως στόχο να αναβαθμίσει το προφίλ της οικογενειακής γεωργίας, προβάλλοντας
παγκοσμίως τη συμβολή της στη μείωση της πείνας και της φτώχειας, στην επισιτιστική ασφάλεια, στη βελτίωση
του επιπέδου διαβίωσης, αλλά παράλληλα και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
Ορισμένα στατιστικά στοιχεία: Το 70% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων προέρχεται από
οικογενειακές αγροτικές μονάδες. Το 40% των νοικοκυριών παγκοσμίως εξαρτώνται από την οικογενειακή
γεωργία. Από τα 3 εκατομμύρια γεωργών στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα 2,5 εκατομμύρια ανήκουν σε
οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία μικρής κλίμακας. Οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες τουλάχιστον στο
ήμισυ για την αγροτική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Τα αποτελέσματα από το IYFF είναι η ανάδειξη της σημασίας της γεωργικής παραγωγής τροφίμων και οι
εθνικές, διμερείς, πολυμερείς και μη κυβερνητικές προσπάθειες προς το σκοπό αυτό, η οικονομική και τεχνική
συνεργασία μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, η συμμετοχή των αγροτών, ιδιαίτερα των γυναικών και των
λιγότερο προνομιούχων ομάδων, σε αποφάσεις και δραστηριότητες που θα επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής τους, η
ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο, η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον
αναπτυσσόμενο κόσμο και η ενίσχυση της διεθνούς και εθνικής αλληλεγγύης στον αγώνα κατά της πείνας, του
υποσιτισμού και της φτώχειας. Με τη λήξη του, το IYFF μετέφερε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η διεθνής κοινότητα
αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των αγροτικών οικογενειών στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
Σημειώνεται πως, χάρη στο IYFF, περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον επίγνωση της σημασίας
αυτού του τομέα. Τέλος προτάθηκε η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα φιλοξενηθεί από τον
FAO, για την οικογενειακή γεωργία στις αρχές του 2015.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη

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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