ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Απολογισμός ΕΚεΠΕΚ 2012
Βρείτε δημοσιευμένο στο site μας τον απολογισμό των δράσεων του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης και των ερευνητών του για το
2012, στη διεύθυνση:
http://www.ekepek.gr/el/news/8-news/220-annual-report-2012
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Επιστημονική και Αναπτυξιακή Ανασκόπηση 2012
http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/news/science-and-development-highlights-of-2012.html

Μετά τις δεσμεύσεις του Rio+20, αναβάθμιση του ρόλου του UNEP
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=43838&Cr=environment&Cr1#.UNhFnuRyEjl

Το UNEP παρουσιάζει το «blue carbon portal»
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2700&ArticleID=9362&l=en
http://bluecarbonportal.org/

Η σημασία της επιστήμης: Οι δυσκολίες στην επίλυση των εμπορικών διαφορών
για τις αναπτυσσόμενες χώρες
http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/editorials/countries-need-better-science-to-win-tradedisputes.html

La Referencia: ένα νέο εγχείρημα των χωρών
της Λ. Αμερικής για την ανοιχτή πρόσβαση
στην επιστημονική πληροφορία

Τα ισλαμικά κράτη αναδεικνύουν την επιστήμη και την
έρευνα μέσω νέου προγράμματος δράσης
http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/news/
islamic-states-agree-new-plan-for-science.html

http://www.scidev.net/en/science-communication/open
-access/news/network-to-boost-visibility-of-latin-

Μετά την απώλεια των πετρελαϊκών πηγών του, το Σουδάν στρέφεται στην γεωργική παραγωγή
με την κατασκευή μεγάλου
φράγματος
http://www.trust.org/alertnet/news/
sudan-launches-major-dam-to-boostagricultural-production-investment/

1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Τα μεγαλύτερα «πράσινα» έργα για το 2012
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/28/top-10-green-energy

Επιχειρήσεις στο βυθό: υποβρύχιο χρυσωρυχείο
στον Ειρηνικό;

Γεωμηχανική στους
ωκεανούς
http://www.enn.com/
environmental_policy/
article/45406

http://www.guardian.co.uk/
business/2013/jan/01/underwatergoldmine-prospects-decline

Το Χονγκ Κονγκ συνεχίζει το εμπόριο πτερυγίων καρχαρία
http://green.blogs.nytimes.com/2013/01/03/a-voracious-demand-for-shark-fins/

Μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες
στην Αυστραλία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία
εμπλούτισε την κλίμακα της θερμοκρασίας
με νέα χρώματα
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
australiaandthepacific/australia/9787084/Australianweather-bureau-introduces-new-colours-forheatwave.html

Ξεπερνώντας τον κίνδυνο μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
http://www.fao.org/news/story/en/item/168067/icode/

Πυκνή αιθαλομίχλη στο Κάιρο…
http://www.enn.com/enn_original_news/article/45410

Ο νέος χάρτης της βιοποικιλότητας
http://green.blogs.nytimes.com/2012/12/21/abiodiversity-map-version-2-0/?
gwh=F3C00D02D7F2BE9CBE17B20873B3EFC9
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Στην απόψυξη και η Δυτική Ανταρκτική
http://www.trust.org/alertnet/news/west-antarctica-warming-fast-may-quicken-sealevel-rise-study

Queen Elizabeth Land
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/antarctica/9755939/
Whats-in-a-name-in-Antarctica-A-lot-....html

Πολεμώντας για το σκουμπρί...
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/06/fishermensanctions-iceland-mackerel-catch?intcmp=239

Το πέρασμα του τυφώνα Sandy με τις καταστροφικές συνέπειές του, ανέδειξε την σημασία
χάραξης παράκτιας πολιτικής
http://e360.yale.edu/feature/hurricane_sandy_relief_bill_fails_to_face_coastal_realities/2606/

Επέκταση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στις ΗΠΑ
http://www.enn.com/press_releases/4111

Πακιστάν. Πολλά λόγια, λίγες πράξεις
http://www.trust.org/alertnet/news/pakistanpushes-ahead-on-climate-policy-but-action-stilllags/

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις
εκρήξεις των ηφαιστείων
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/03/effect-rising-sea-level-volcanoes_n_2404541.html
Βίντεο

Ο άνθρωπος και η φύση…
http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
&feature=youtu
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων
Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη μετανάστευση

Στις αρχές του 1990 το IPCC είχε αναφέρει ότι η σημαντικότερη επίδραση της
κλιματικής αλλαγής θα είναι πιθανότατα η ανθρώπινη μετανάστευση. Σήμερα, η ταχύρρυθμη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού σε συνδυασμό με την υπερεκμετάλλευση των περιορισμένων φυσικών πόρων του πλανήτη οδηγεί σε σταδιακή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Παράλληλα, κλιμακώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της γης, γεγονός που προκαλεί αύξηση στη μέση θερμοκρασία
και μεταβολές στα κλιματολογικά πρότυπα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έως σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί καμία δεσμευτική συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών από τα κράτη που αποτελούν τους κυριότερους παραγωγούς
ρύπων, ενώ η πρόσφατη επέκταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο δεν εγγυάται ουσιαστική δράση.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι πλέον ακαδημαϊκή θεώρηση αλλά πραγματικότητα, η οποία αναμένεται να διαμορφώσει μία μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες, προκαλώντας πρωτοφανή κύματα πληθυσμιακών μετατοπίσεων και συγκρούσεις. Τα υφιστάμενα μοντέλα ανάπτυξης δεν είναι σε
θέση να παρέχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση του επερχόμενου αυτού κινδύνου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην
περίπτωση των μικρών νησιωτικών κρατών (SIDS), τα οποία τίθενται αντιμέτωπα με κύματα παλίρροιας (rising
tides), κατάρρευση οικοσυστημάτων και ακραία καιρικά φαινόμενα μεγαλύτερης συχνότητας και έντασης, δίχως
να κατέχουν τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν επαρκώς στην κλιματική αλλαγή και κατά συνέπεια, στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
Η διεθνής κλιματική πολιτική πρέπει να θεωρεί τη μετανάστευση ως ένα εργαλείο του πυλώνα της προσαρμογής και όχι ως αδυναμία προσαρμογής ή απειλή για το διεθνές σύστημα, ενώ η διεθνής κοινότητα οφείλει
να αντιληφθεί πως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας συνιστούν κάτι περισσότερο από περιβαλλοντικά προβλήματα. Η συλλογική ασφάλεια και τα συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα της
τρίτης γενιάς πλήττονται άμεσα από αυτά και η λύση πρέπει να αναζητηθεί με γνώμονα τον επαναπροσδιορισμό
της έννοιας της διεθνούς ασφάλειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης, ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης.
Πέτρος Θεοδώρου, Οικονομολόγος, ΜΑ «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη»,
τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

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

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

@ekepek

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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