ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης στο πλαίσιο Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «Α.Σ ΑΤΤΙΚΑΙΝ», διοργανώνει θεματικό εργαστήριο με θέμα «Ευαισθητοποίηση
Εργοδοτών σε Ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος την Τρίτη 26/5/2015 και ώρα 18:00μ.μ.,
στην συνεδριακή αίθουσα του Κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
http://www.ekepek.gr/el/education-26-training/3-scientific-meetings/265-thematic-workshopcorporate-social-responsibility

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #85
Περίοδος: 9/5/2015-15/5/2015

Με 395 βραβευμένες ακτές, η χώρα μας καταλαμβάνει την 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις 50 χώρες που συμμετέχουν στο θεσμό. Βασική υστέρηση, βέβαια, παραμένει ο μικρός αριθμός των
μαρινών στις οποίες απονέμεται η Γαλάζια Σημαία και οι οποίες
είναι μόλις 9. Περισσότερα εδώ

Η παγκόσμια άνοδος της στάθμης της θάλασσας συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα από ό, τι θεωρείτο μέχρι
σήμερα, σύμφωνα με νέα έρευνα από επιστήμονες στην Αυστραλία. Περισσότερα εδώ
Νέος κανονισμός για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όλων των πλοίων που
«δένουν» στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2018
θα πρέπει οι πλοιοκτήτριες εταιρείες να παρακολουθούν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές
CO2 από κάθε πλοίο. Περισσότερα εδώ

Μπελίζ. Νέοι κανονισμοί θα επιτρέψουν την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 99% των υδάτων του Μπελίζ, με
τους περιβαλλοντολόγους να φοβούνται ότι οι γεωτρήσεις θα
μπορούσαν να βλάψουν το δεύτερο μεγαλύτερο ύφαλο στον
κόσμο. Περισσότερα εδώ

Η κυβέρνηση Ομπάμα επέτρεψε υπό όρους στη Shell να ξεκινήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας φέτος το καλοκαίρι, μια σημαντική νίκη για τη βιομηχανία πετρελαίου και
πλήγμα για τους οικολόγους. Περισσότερα εδώ
Ένα μεγάλο κομμάτι πάγου της Ανταρκτικής εξασθενεί γρήγορα
και κατά πάσα πιθανότητα θα διαλυθεί τελείως μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, συμβάλλοντας περαιτέρω στην άνοδο της
στάθμης της θάλασσας, σύμφωνα με μια μελέτη της NASA.Η
έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα απομεινάρι του παγετώνα Larsen
B, που υπάρχει για τουλάχιστον 10.000 χρόνια, αλλά εν μέρει
κατέρρευσε το 2002. Περισσότερα εδώ
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Ο Καναδάς θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% κάτω από τα επίπεδα του 2005
έως το 2030. Η κυβέρνηση έχει υποβάλλει επισήμως το στόχο της, στο πλαίσιο που έχει οριστεί πριν από
τη σύνοδο στο Παρίσι. Περισσότερα εδώ
Οι αρχηγοί κρατών της Καραϊβικής ενώνουν τις φωνές τους κάτω από μια διακήρυξη αναφερόμενοι στις μοναδικές προκλήσεις στα θέματα που σχετίζονται με το κλίμα στην περιοχή τους.
Περισσότερα εδώ
Περισσότερα εδώ

Κίνα και την Ινδία, από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον κόσμο, δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο για την κλιματική αλλαγή,
με μια σπάνια κοινή δήλωση, ζητώντας από τις πλούσιες χώρες
να εντείνουν τις προσπάθειες για τη μείωση των παγκόσμιων
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Περισσότερα εδώ

Η έλλειψη υποδομών και η υπερβολική εξάρτηση σε βασικά εμπορεύματα θα συνεχίσουν να παρεμποδίσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης, σύμφωνα με νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Περισσότερα εδώ

Πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη χρήση των γνώσεων των αυτοχθόνων πληθυσμών στους SDGs;
Περισσότερα εδώ

Ο δορυφόρος Aqua της NASA παρακολουθηθεί την παγκόσμια νεφοκάλυψη της
γης κάθε μέρα από το 2002. Περισσότερα

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαρκέσει
μέχρι το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο, χωρίς να σημαίνει ότι το φαινόμενο εγγυάται και την ανακούφιση από τη
ξηρασία. Ένα ιδιαίτερα ισχυρό Ελ Νίνιο εμφανίστηκε για τελευταία φορά το 2009-2010 και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στις τιμές για τη ζάχαρη, το κακάο και το σιτάρι.
Περισσότερα εδώ

εδώ

Πώς το Forest Forum μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη; Περισσότερα εδώ

Για να αποσυντεθούν τα ραδιενεργά ισότοπα χρειάζεται να περάσουν από δεκαετίες έως και χιλιετίες.
Τα επικίνδυνα αυτά στοιχεία παραμένουν στο έδαφος και στα φυτά, τα οποία όταν καούν τα απελευθερώνουν στον αέρα. Οι μεγάλες πυρκαγιές μπορούν να αφήσουν σημαντικές ποσότητες ραδιενεργού
καπνού γύρω από το Τσερνομπίλ και στα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, οδηγώντας πιθανώς σε μόλυνση των καλλιεργειών. Περισσότερα εδώ
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Γνώμες Νέων Επιστημών

Δίκαιο Εμπόριο: Πώς συμβάλλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη;

Στις 9 Μαΐου 2015 χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο γιόρτασαν την Παγκόσμια ημέρα Δίκαιου Εμπορίου,
πιστεύοντας ότι οι πρακτικές του αποτελούν απάντηση κατά της παγκόσμιας φτώχειας και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη. Κρίσιμης σημασίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι η διασφάλιση ενός διαφορετικού
συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης της τροφής μας, δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται
συνεχώς, το περιβάλλον υποβαθμίζεται, οι φυσικοί πόροι μειώνονται και η επισιτιστική κρίση πλησιάζει απειλητικά.
Το δίκαιο εμπόριο (fair trade) μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτό αφού προωθεί πιο βιώσιμες πρακτικές παραγωγής. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα σε περιθωριοποιημένους, μικρούς παραγωγούς &
συνεταιρισμούς να διεκδικήσουν μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα τους, μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή
τους στην διαπραγμάτευση- και να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με όρους που καλύπτουν το κόστος παραγωγής τους, τους εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους κι επιτρέπουν στις κοινότητές τους να αναπτυχθούν. Η προκαταβολή των χρημάτων & η συμφωνία επί της τιμής ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες και τις
διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο τροφίμων- είναι από τα εργαλεία που αποτρέπουν το ενδεχόμενο χρεοκοπίας
των μικρών παραγωγικών οργανισμών. Σημαντικές αρχές αποτελούν επίσης η ισότητα των φύλων ώστε η εργασία
των γυναικών να εκτιμάται κατάλληλα και να ανταμείβεται, οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, η προστασία του
περιβάλλοντος με την κατάλληλη υποστήριξη και η συνεχής εκπαίδευση, ώστε να αναπτύσσεται η ανεξαρτησία
των παραγωγών. Με αυτό τον τρόπο, οι παραγωγοί μπορούν να επενδύσουν σε ένα καλύτερο κοινωνικοοικονομικό μέλλον για τους ίδιους και τις κοινότητες όπου ανήκουν και κατ’ επέκταση να παράγουν τροφή με πιο
βιώσιμο τρόπο.
Επειδή όμως η παραγωγή τροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες καθορίζεται σημαντικά από την κατανάλωση τροφής στις ανεπτυγμένες χώρες, το δίκαιο εμπόριο ενθαρρύνει παράλληλα πιο βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα μέσω της ευαισθητοποίησης & εκπαίδευσης του κοινού. Τα πρότυπα αυτά έχουν σκοπό να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής παραγωγών & καταναλωτών αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάσσουν τα οικοσυστήματα και να μη θέτουν σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Η FAIR TRADE HELLAS, στα πλαίσια ενός -σχετικού με θέματα βιώσιμης κατανάλωσης- ευρωπαϊκού προγράμματος, διεξάγει μία έρευνα για να ανιχνεύσει τις προτιμήσεις
των νέων καταναλωτών. Μπορείτε να συμμετέχετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/
mym-gr. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής με τίτλο «Χαρτογραφείστε το γεύμα σας»
(Map your Meal). Η εφαρμογή θα επιτρέπει στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες
που θα τον βοηθήσουν να κάνει ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζει και σε τι βαθμό
αυτά είναι «δίκαια» και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν από πού προέρχεται
η τροφή τους και υπό ποιες συνθήκες παρασκευάστηκε. πιο υπεύθυνα συμβάλλοντας σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.
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Είναι ξεκάθαρο ότι τα προϊόντα δικαίου εμπορίου μπορούν να αποτελέσουν όχημα για ένα πιο βιώσιμο σύστημα
ανάπτυξης, συνδέοντας άρρηκτα περιθωριοποιημένους παραγωγούς και ευαισθητοποιημένους καταναλωτές.

*Η Fair Trade Hellas είναι μια Μη Κυβερνητική οργάνωση που προωθεί τη φιλοσοφία του Δίκαιου & αλληλέγγυου εμπορίου
στην Ελλάδα μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, έρευνας κι αναπτυξιακής εκπαίδευσης http://fairtrade.gr/

Κέλλυ Γαρυφαλλη, συντονίστρια προγραμμάτων στη Fair Trade Hellas

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

www.ekepek.gr

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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