ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης σας παρουσιάζει
τον απολογισμό των δράσεων του για το έτος 2015 .
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #96
Περίοδος: 19/1/2016-1/2/2016

Υπεραλίευση. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, το 96% των πληθυσμών βαθύβιων ψαριών υπεραλιεύεται,
ενώ για τα πελαγικά είδη, όπως η σαρδέλα και ο γαύρος, το ποσοστό αυτό είναι τουλάχιστον 71%. Η αλιεία με
βιντζότρατα, καταστρατηγεί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Επιπλέον, η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων για
την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας αφήνει ανοικτό τον δρόμο για παράνομες πρακτικές, όπως τον αποπροσανατολισμό του συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης αλιευτικών δραστηριοτήτων, με το οποίο
είναι εφοδιασμένα τα σκάφη μέσης αλιείας. Περισσότερα εδώ

Τα τελευταία 50 χρόνια η παραγωγή πλαστικού 20πλασιάστηκε και μέσα στα επόμενα 50 χρόνια αναμένεται
να διπλασιαστεί. Έως το 2025 οι ωκεανοί θα περιέχουν
1 τόνο πλαστικών ανά 3 τόνους ψαριών, ενώ το 2050
θα περιέχουν πιθανότατα περισσότερο πλαστικό από
ψάρια. Η παραγωγή πλαστικών έχει φτάσει από 15
εκατομμύρια τόνους το 1964 σε 311 εκατ. τόνους το
2014. Οι πλαστικές συσκευασίες αντιπροσωπεύουν το
26%. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του πλαστικού είναι πολλά, ωστόσο μετά από έναν σύντομο κύκλο το
95% της αξίας των πλαστικών συσκευασίας (περίπου
80-120 δισ. δολάρια ετησίως) χάνεται. Περισσότερα εδώ

Το ποσοστό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που προέρχεται από την αύξηση της θερμοκρασίας
των ωκεανών και τη διαστολή έχει υποτιμηθεί, και θα μπορούσε να είναι περίπου δύο φορές όσο είχε
υπολογιστεί, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η στάθμη της θάλασσας οφείλεται σε δύο παράγοντες, το λιώσιμο των πάγων και τη διαστολή του νερού καθώς θερμαίνεται. Μέχρι τώρα, οι ερευνητές θεωρούσαν ότι
οι ωκεανοί αυξήθηκαν από 0,7 έως 1 mm ανά έτος λόγω της θερμικής διαστολής. Όμως τα δορυφορικά
δεδομένα των ετών 2002-2014 δείχνουν επέκταση περίπου 1,4 χιλιοστά το χρόνο. Περισσότερα εδώ
Πώς οι αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα μπορεί να επηρεάσουν
τις συνολικές συγκεντρώσεις; Οι υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν μια κατάσταση μέθης - ένα φαινόμενο γνωστό ως hypercapnia, όταν οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις του CO2 υπερβαίνουν τα 650 μέρη
ανά εκατομμύριο. Πώς θα επηρεαστούν τα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα στους ωκεανούς;
Περισσότερα εδώ
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Μια ομάδα αλιέων μικρής κλίμακας της Ιαπωνίας διεξάγουν έναν όλο και μεγαλύτερο αγώνα κατά των
βιομηχανικών αλιευτικών στόλων που χρησιμοποιούν σόναρ και τεράστια δίχτυα, ώστε να αλιεύουν
μαζικά σε περιοχές ωοτοκίας του ερυθρού τόνου, καταστρέφοντας γρήγορα τα αποθέματα. Η περιοχή,
είναι ένα από τα μόλις δύο μέρη του κόσμου όπου ο ερυθρός
τόνος του Ειρηνικού συναθροίζεται για να αναπαραχθεί. Η άλλη
περιοχή ωοτοκίας είναι κοντά στο νότιο νησί Οκινάουα, με τα 2
μέρη να βρίσκονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ιαπωνίας. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN)
Περισσότερα
εδώ
κήρυξε τον ερυθρό τόνο του Ειρηνικού ως ευάλωτο είδος, ένα
βήμα πριν το χαρακτηρισμό ως απειλούμενο, στα τέλη του 2014.
Περισσότερα εδώ

Δίπλα στην κοίτη ενός ποταμού βρίσκεται μια πλημμυρική περιοχή, η οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο συχνά καλυμμένη με νερό σε περιόδους υψηλής συγκέντρωσης υδάτων από τα παρακείμενα ποτάμια. Οι υγρότοποι είναι ουσιαστικά ένας τύπος τέτοιων περιοχών. Με τη συγκράτηση του νερού, οι
πλημμυρικές περιοχές μπορούν να θωρακίσουν τις επιδράσεις των ισχυρών βροχοπτώσεων και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες των κοινοτήτων περαιτέρω. Ωστόσο,
πολλές πρώην φυσικές πλημμυρικές περιοχές βρίσκονται
υπό αυξανόμενη πίεση από την αστική εξάπλωση, την εξέλιξη των υποδομών και της γεωργίας. Στην Ευρώπη, το
90% των πλημμυρικών περιοχών έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων ή δεν είναι πλέον σε θέση να
χρησιμεύσουν ως φυσικά οικοσυστήματα που λειτουργούν παρέχοντας μείωση του κινδύνου πλημμυρών. Αυτά
τα οικοσυστήματα είναι επίσης το φυσικό ενδιαίτημα πολλών απειλούμενων ειδών. Μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) εξετάζει το ρόλο
των περιοχών αυτών στην προστασίας από τις πλημμύρες,
τη διαχείριση των υδάτων και τη διατήρηση της
φύσης. Περισσότερα εδώ
Kαναδάς-British Columbia. Μια ιστορική συμφωνία για
Το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο
στον κόσμο. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας
χτίζεται στην Ιαπωνία και αναμένεται να παρέχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για περίπου
5.000 νοικοκυριά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2018. Η Ιαπωνία έχει ήδη πολλά πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα, ως μέρος των
προσπαθειών της χώρας να αξιοποιήσει περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στον απόηχο της καταστροφής στη Φουκουσίμα το 2011. Περισσότερα εδώ

την προστασία της τεράστιας λωρίδας τροπικού δάσους κατά μήκος των ακτών της χώρας, έχοντας φτάσει
σε έναν συμβιβασμό των συμφέροντων της βιομηχανίας υλοτομίας και των περιβαλλοντολόγων μετά από
μια δεκαετία τεταμένων διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περίπου το 85 % του δάσους θα
πρέπει να προστατεύεται. Περισσότερα εδώ

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε 23 νέες θαλάσσιες ζώνες
διατήρησης, καλύπτοντας 8000 τετραγωνικά μίλια υδάτων.
Η ζωτικής σημασίας προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εξασφαλίζει θάλασσες υγιείς και αλιευτική βιομηχανία
που ευημερεί. Περισσότερα εδώ
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Ένας από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς καφέ στην Κόστα
Ρίκα, έχει αναπτύξει προγράμματα για τα μέλη του ώστε να βελτιώσει την ποιότητα και τις πρακτικές βιωσιμότητάς τους. Το δίκαιο εμπόριο παρέχει στους παραγωγούς οι οποίοι πληρούν τα
πρότυπα εργασίας, του περιβάλλοντος και της παραγωγής, ως
κατώτατη τιμή για τον καφέ τους $ 1,40 το κιλό. Εκτός από αυτό
το δίχτυ ασφαλείας, που παραμένει σταθερό ακόμα και όταν υπάρχει αστάθεια στην αγορά, υπάρχει ένα επιπλέον ποσό, όταν
οι αγρότες επιλέξουν να βελτιώσουν την ποιότητα ή την παραγωγικότητα. Το δίκαιο εμπόριο μπορεί να είναι ένα μέσο από μια
σειρά προσεγγίσεων που απαιτούνται για να δημιουργήσουν μια
πιο σταθερή και βιώσιμη οικονομία καφέ. Η αύξηση των εισοδημάτων των μικροκαλλιεργητών του καφέ θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο και στις κοινότητές
τους. Περισσότερα εδώ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-Μουν
ανακοίνωσε τη δημιουργία Υψηλού Επιπέδου
Πάνελ για την οικονομική ενίσχυση των γυναικών και την κινητοποίηση σε συγκεκριμένες
δράσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των
κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλο
τον κόσμο. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην
προώθηση της ισότητας των φύλων, εξακολουθεί να υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών εμποδίων για τις
γυναίκες. Περισσότερα εδώ
Iός Ζίκα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες νευρολογικές διαταραχές και
νεογνικές δυσπλασίες που έχουν αναφερθεί στην περιοχή της Αμερικής απαιτούν την προσοχή σε όλο
τον κόσμο. Μια συντονισμένη διεθνής αντίδραση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της εποπτείας, την
ανίχνευση των μολύνσεων, συγγενών δυσπλασιών, και νευρολογικών επιπλοκών, εντατικοποίηση επίσης στον έλεγχο των πληθυσμών των κουνουπιών, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των διαγνωστικών
εξετάσεων και εμβολίων για την προστασία των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Περισσότερα εδώ
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι το 2015 ήταν και επίσημα το θερμότερο έτος στην ιστορική καταγραφή, με
μεγάλη διαφορά, μια έκρηξη της θερμότητας που συνεχίζεται και στο νέο έτος και έχει επιπτώσεις στις
καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες, η χρονιά ήταν η δεύτερη θερμότερη που έχει καταγραφεί, με το
τελευταίο μήνα να είναι από τους πιο ζεστούς. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι λόγω
του Ελ Νίνιο, θα μεταφερθεί ένα τεράστιο
ποσοστό θερμότητας από τον Ειρηνικό Ωκεανό στην ατμόσφαιρα. Όμως, το μεγαλύτερο
μέρος της θερμότητας, είναι αποτέλεσμα της
μακροχρόνιας πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας που προκαλείται από ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Περισσότερα εδώ
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Γνώμες Νέων Επιστημών

Η περιβαλλοντική κρίση πίσω από τον εμφύλιο στην Συρία
Η συριακή ανθρωπιστική κρίση αποτελεί, έπειτα από την παγκόσμια οικονομική κρίση ακόμη ένα
σημείο προβληματισμού για το μέλλον της διεθνούς κοινότητας. Το παρόν άρθρο στοχεύει στο να αποτυπώσει μερικούς εξ αυτών κινούμενο σε δύο αλληλένδετα ζήτημα: την ίδια την συριακή κρίση και τον
τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη -και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση- αντιμετώπισε το συνακόλουθο κύμα μετανάστευσης, δίνοντας έμφαση στο περιβαλλοντικό παράγοντα.
Εκκινώντας, όμως, από την αρχή, το συριακό ζήτημα χρονολογείται πίσω στο Μάρτιο του 2011,
όπου μια ειρηνική διαδήλωση κατά του κυβερνώντος καθεστώτος του Assad παρεμποδίστηκε και εν τέλει διεκόπη από τη βιαιότητα των εθνικών σωμάτων ασφαλείας. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η ιστορία είναι
γνωστή: 4 χρόνια γενικευμένου εμφύλιου πολέμου και μια ανθρωπιστική κρίση, που μετρά σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών πάνω από 250.000 χιλιάδες νεκρών (μέχρι τον Αύγουστο του
2015) και περισσότερους από 4 εκατομμύρια ανθρώπους να αναγκάζονται να αφήσουν τη Συρία προς
γειτονικές, κυρίως, χώρες (Ιορδανία, Λίβανο, Τουρκία), ενώ ένα σημαντικό μέρος εξ αυτών ψάχνει καταφύγιο στο χώρο της Ευρώπης. Και ενώ η συζήτηση φαίνεται να περιορίζεται ανάμεσα σε ένα τρίγωνο,
που ολοκληρώνεται με την παρουσία του φαινομένου του τζιχαντισμού, η πραγματικότητα μαρτυρά και
έτερους παράγοντες λιγότερο θεατούς, εξίσου, όμως σημαντικούς. Ένας εξ αυτών αποτελεί η κλιματική
αλλαγή.
Από το 2006 μέχρι και το 2011 η Συρία βίωσε την σοβαρότερη στην ιστορία της ξηρασία, παράγοντας εντατικοποίησης της οποίας αποτέλεσε η κλιματική αλλαγή. Η παρατεταμένη αυτή ξηρασία είχε ως
συνέπεια την εσωτερική μετανάστευση περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα της χώρας, γεγονός που ενέτεινε ακόμη περισσότερο τη φτώχεια και τις γενικότερα δυσάρεστες συνθήκες διαβίωσης με αποτέλεσμα το αίσθημα της επιβίωσης και τα εσωτερικά διλλήματα ασφαλείας, που υφίσταντο μέσα στο γενικότερο περιβάλλον ανασφάλειας εντός του καθεστώτος Assad, να
κορυφώνονται. Μάλιστα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Κέντρου για το Κλίμα και την Ασφάλεια,
που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, το εν λόγω σημειωθέν κλιματικό φαινόμενο και η συνακόλουθη εσωτερική μετανάστευση διαδραμάτισαν έναν από τους κυριότερους ρόλους στην κλιμάκωση της κοινωνικής
αναταραχής, που οδήγησε εν τέλει στον εμφύλιο πόλεμο, την ανθρωπιστική κρίση και το κύμα μετανάστευσης (και) προς την Ευρώπη.
Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο ζήτημα του άρθρου, την στάση της Ευρώπης απέναντι στο κύμα
αυτό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βιώνει μια πραγματικά ασφυκτική κατάσταση δεχόμενη το μεγαλύτερο
ποσοστό του προσφυγικού ρεύματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat περισσότερο από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες έφτασαν είτε από θάλασσα ή από στεριά στην Ευρώπη το 2015 από τους οποίους πάνω
από 800.000 προέρχονταν από τη Συρία με την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την
Μάλτα και την Κύπρο να αποτελούν τον κυριότερα κέντρα υποδοχής. Από αυτούς ήδη περισσότεροι από
924.000 έχουν αιτηθεί άσυλο σε κάποια χώρα της Ένωσης, την ώρα που τα Κράτη-Μέλη φαίνεται να κινούνται μέσα από ένα σύστημα ποσοστώσεων στην απορρόφηση ενός ελάχιστου μέρους εξ αυτών
(περίπου 120.000) σε ευρωενωσιακό επίπεδο, με το μέλλον των υπολοίπων να κρίνεται αβέβαιο. Και την
ώρα που οι διαδικασίες και οι αποφάσεις κινούνται με αργό ρυθμό, τα ρεύματα των προσφύγων συνεχίζουν να κινούνται προς την Ευρώπη.
Αμφότερα ζητήματα απαιτούν μια βιώσιμη λύση, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι ολιστική.
Έχω την αίσθηση πως τόσο η Ευρώπη όσο και ο υπόλοιπος ανεπτυγμένος κόσμος δεν έχουν συλλάβει τη
συνολική φύση του συριακού ζητήματος και της ανθρωπιστικής κρίσης. Από τη μια πλευρά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δια στόματος του Γενικού Γραμματέα Ban Ki-moon εμμένει στην συνήθη για τέτοιες περιπτώσεις οδό της πολιτικής λύσης, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία μεταβατικών διοικητικών σχημάτων και την διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών (συνεπικουρούμενη νομοτελειακά από την
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εξίσου συνήθη πρακτική των ανθρωπιστικών επεμβάσεων). Από την άλλη η Ευρώπη ανέτοιμη φαίνεται
να αντιλαμβάνεται τη συριακή κρίση ως κάτι το παροδικό. Αρχές, που για πολλούς θεωρούνται θεμελιώδεις αλλάζουν και όσα δε φαίνεται να μπόρεσε να αλλάξει η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, φαίνεται
να διαμορφώνονται εκ νέου υπό την πίεση του προσφυγικού. Ήδη η Ελλάδα, ως δέκτης σημαντικής αρνητικής κριτικής για την ικανότητά της να διασφαλίζει τη φύλαξη των εξωτερικών της συνόρων -και συνακολούθως συνόρων της ΕΕ- νιώθει τις συνεχείς πιέσεις για ενεργητικότερη παρουσία της Frontex, την
ώρα που Σουηδία, Δανία και Νορβηγία έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο για μια σοβαρή αμφισβήτηση της
θεμελιακής για την Ένωση Συμφωνίας του Σένγκεν. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από την αρθρογράφο Aryn Baker «ακόμη και αν η Ευρώπη προσπαθήσει να απορροφήσει το προσφυγικό κύμα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το κύμα είναι πολύ πιθανόν να χειροτερεύσει καθώς οι κλιματική αλλαγή μετατρέπεται σε έναν γενεσιουργό παράγοντα». Μάλιστα, τα λόγια αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αναλογιζόμενη το 5o Analysis Report του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο μεταξύ άλλων ισχυροποιεί τη αρνητική σχέση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τη επισιτιστική
ασφάλεια, ενώ ενισχύει την και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κλιματική αλλαγή-μετανάστευση από την
μία και κλιματική αλλαγή-βίαιες συγκρούσεις από την άλλη.
Αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα της σημερινής συριακής κρίσης. Σε μια χώρα, όπως η Συρία, που βρίσκεται στη 118 η θέση του Human Development Index, με
πάνω από το 45% του πληθυσμού να βιώνει την ακραία φτώχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του UNDP για
το 2014, οι λόγοι για κοινωνική δυσαρέσκεια, σύγκρουση και μετανάστευση είναι αρκετοί, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και το φαινόμενο του εξτρεμισμού. Ωστόσο, δεν θα πρέπει επουδενί να υποβαθμίζεται
και ο σημαντικός παράγοντας, που λέγεται «κλιματική αλλαγή» ως μέρος του προβλήματος. Με άλλα
λόγια η λύση του συριακού ζητήματος δεν πρόκειται να έρθει μονάχα μέσα από τον εκδημοκρατισμό της
χώρας και την καταστολή της δράσης του Ισλαμικού Κράτους. Μάλιστα, όσο οι άνθρωποι της θα βρίσκονται εκτεθειμένοι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η οποία με τη σειρά της θα επιδεινώνει τα ήδη
υφιστάμενα αναπτυξιακά προβλήματα και τα εσωτερικά διλλήματα ασφαλείας, θα παραμένουν αδύναμοι ώστε να εγγυηθούν οι ίδιοι ένα βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους και τη χώρα τους. Και όσο η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται, η Ευρώπη θα παραμένει το καταφύγιο. Και αν η Ευρώπη και ο υπόλοιπος
κόσμος σήμερα θεωρούν ότι υπερβάλλουν εαυτόν αντιμετωπίζοντας αυτό το «πρόσκαιρο» κύμα πολιτικών προσφύγων, ας αναρωτηθούμε τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωση, όπου ο «αδόκιμος» μέχρι σήμερα όρος του «κλιματικού πρόσφυγα» αποκτήσει νομική βάση και περιεχόμενο.
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