ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
«Η κατάσταση του περιβάλλοντος, που αφορά στην πλανητική του
διάσταση, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι έχει περιέλθει σε στάδιο
συναγερμού. Αποτελεί δε και έναν από τους κύριους παράγοντες που
συμβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση συνθηκών καθυστέρησης/
υπανάπτυξης, με ένταση κυρίως του φαινομένου εξάπλωσης της
πείνας και της μιζέριας για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι λόγω
των σχετικών δυσμενών συνθηκών, αναγκάζονται και σε επίπονες
μαζικές μετακινήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση των θαλασσών
και των ωκεανών, η ερημοποίηση, αλλά και πολλές άλλες μορφές
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, σε συνδυασμό και με τη δημογραφική
έκρηξη των δύο τελευταίων αιώνων που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα, έχουν φέρει τον πλανήτη σε κατάσταση που για
πολλούς θεωρείται ήδη μη αναστρέψιμη.»

Ο παρόν τόμος αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια των
στελεχών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής
Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου και
αποσκοπεί σε μία ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της
Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε διεθνές επίπεδο. Η
ανάλυση κινείται σε τρία επίπεδα, την Πολιτική, το Δίκαιο
και τους Θεσμούς και στοχεύει στο να καταδείξει το
συσχετισμό μεταξύ των Τριών Πυλώνων της Αειφόρου
Ανάπτυξης.
Το πρώτο μέρος αφορά στην περιγραφή του παγκόσμιου
περιβάλλοντος και των απειλών που αυτό υφίσταται
διαχρονικά, ως το βασικό πλαίσιο προβληματισμού και
πρωτοβουλιών των ανθρώπινων κοινωνιών.
Το δεύτερο μέρος σκιαγραφεί τις προσπάθειες της διεθνούς
κοινότητας
για
την
ανάδειξη,
καταγραφή
και
αντιμετώπιση
των
παγκόσμιων
περιβαλλοντικών
προβλημάτων, με έμφαση στο έργο του ΟΗΕ.
Το τρίτο μέρος αποτυπώνει το περιεχόμενο και τις τάσεις
του Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και το
έργο των διεθνών και περιφερειακών περιβαλλοντικών
οργανισμών και οργανώσεων.
Τα επόμενα τέσσερα μέρη εστιάζουν σε περιβαλλοντικά
μέσα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα παγκόσμιου
χαρακτήρα: ατμόσφαιρα, ωκεανοί, βιοποικιλότητα και
Ανταρκτική.
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