COST Action IS1101

Kλιματική Αλλαγή και Μετανάστευση: Γνώση, Δίκαιο /Πολιτική, και Θεωρία

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει και να βελτιώσει την κατανόηση μιας εκ των
πλέον επίμαχων και πολιτικά φορτισμένων συνεπειών που επισείει η κλιματική αλλαγή: τη
μετανάστευση.

Για το λόγο αυτό, ένα ευρύ σύνολο καταξιωμένων αλλά και νέων ερευνητών και
επιστημόνων καλούνται να οικοδομήσουν και να επεκτείνουν την υφισταμένη έρευνα στις
κοινωνικές επιστήμες στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης μέσα
από τρεις αλληλένδετους τομείς της έρευνας: τη γνώση, τη νομοθεσία/πολιτική και τη
θεωρία.

Η Δράση αρθρώνεται σε πέντε στόχους:

• την ενίσχυση και τη βελτίωση της κατανόησης των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής και
της μετανάστευσης.

• την παροχή σε κρατικούς και μη κρατικούς φορείς υφισταμένων ερευνητικών δεδομένων
για την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση σε εμπειρικό, θεωρητικό, νομικό και πολιτικό
επίπεδο.

• να τροφοδοτεί τον όποιο εθνικό και διεθνή πολιτικό διάλογο αναπτύσσεται, όπως για
παράδειγμα ο διάλογος στο πλαίσιο του IPCC και άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες

• να επεκτείνει τις δυνατότητες της έρευνας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της
μετανάστευσης
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• να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αποτελούμενο από ερευνητές – κοινωνικούς
επιστήμονες που μελετούν τη σύζευξη μεταξύ κλιματικής αλλαγής και μετανάστευσης.

Στους δικαιούχους της δράσης περιλαμβάνονται κράτη, ιδίως εκείνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και Μ.Κ.Ο. και Δ.Κ.Ο., που δραστηριοποιούνται στους τομείς του
περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως η UNFCCC, το IPCC,
το UNEP, το UNDP, ο ΙΟΜ και ο ILO. Επιπλέον, η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της
ανάπτυξης και την οικοδόμηση της προσαρμοστικής ικανότητας μεταξύ των πλέον
ευάλωτων ομάδων στην κλιματική αλλαγή.

Στη διαχειριστική επιτροπή της Δράσης Action IS1101 του Προγράμματος COST, μεταξύ 11
Κρατών μετέχει και η Ελλάδα εκπροσωπούμενη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο –και
συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης- και το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υψηλή επιστημονική εποπτεία του όλου
εγχειρήματος διασφαλίζει ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγητής Γρηγόρης Ι.
Τσάλτας.
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