ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης πρόκειται να διοργανώσει
το 11ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων με τίτλο
"Κλιματική αλλαγή, Ενεργειακή ασφάλεια και Θαλάσσιο περιβάλλον", το διάστημα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2015 στην Αγία Πελαγία Κυθήρων.
Σύντομα θα ακολουθήσει σχετική προκήρυξη και λεπτομέρειες για τις αιτήσεις συμμετοχής.
Περισσότερα Εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #87
Περίοδος: 23/5/2015-29/5/2015

Ένα κύμα καύσωνα στην Ινδία έχει σκοτώσει πάνω από 1.100 ανθρώπους αυτήν την εβδομάδα καθώς οι
θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω 47 βαθμούς Κελσίου. Ο Μάιος
και ο Ιούνιος είναι οι θερμότεροι μήνες της Ινδίας, με θερμοκρασίες να φτάνουν συχνά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Oι
μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι ο αριθμός των ημερών που οι
θερμοκρασίες πλησιάζουν 45 βαθμούς Κελσίου έχει αυξηθεί τα
τελευταία 15 χρόνια. Περισσότερα εδώ
Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη πρόκληση να θρέψει τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι θα αποτελούν την πλειοψηφία από το 2050, ο FAO υπέγραψε σήμερα μια εταιρική σχέση με στόχο τη μείωση των
απορριμμάτων των τροφίμων που εκτιμάται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως. Περίπου το 90%
της αναμενόμενης αύξησης του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού στις επόμενες δύο δεκαετίες θα λάβει
χώρα στις πόλεις της Αφρικής και της Ασίας. Περισσότερα εδώ
Μία από τις προκλήσεις στη Μαδαγασκάρη είναι η

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έχουν ακόμα α-

προστασία των δασών. Υπογράφθηκαν πρόσφατα

ντιληφθεί την επείγουσα ανάγκη να επενδύσουν σε

συμφωνίες με ορισμένες μεγάλες μη κυβερνητικές

μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεων και των

ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Conservation

ανθρώπων από την επιδείνωση των συνεπειών της

International, και με το ήμισυ των εσόδων από τις

κλιματικής αλλαγής, στερώντας τα απαραίτητα κε-

πιστώσεις που δημιουργούνται να βοηθούν τις το-

φαλαία χρηματοδότησης για το κλίμα, σύμφωνα με

πικές κοινότητες να βρουν νέους τρόπους για τα

εμπειρογνώμονες. Περισσότερα εδώ

προς το ζην. Περισσότερα εδώ
25η Μαΐου. Κάθε χρόνο, η Ημέρα της Αφρικής είναι μια
ευκαιρία να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα της ηπείρου
και να προβληματιστούμε σχετικά με τις προκλήσεις
της. Φέτος, χρειάστηκε αποφασιστικότητα για να σχηματίσει αξιοσημείωτη πρόοδο στον τερματισμό της
επιδημίας Έμπολα, που σάρωσε τη Δυτική Αφρική, με
θύματα τουλάχιστον 11.000 ζωές. Περισσότερα εδώ
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H σημασία των μετεωρολόγων για τη παροχή σαφής επιστημονικής γνώσης σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και την κοινωνία ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές. Με την παγκόσμια θερμοκρασία να ανεβαίνει, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες είναι τώρα πιο απαραίτητες από ποτέ, όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Περισσότερα εδώ
Η προκαταρκτική απόφαση από την επιτροπή της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η Περισσότερα
οποία θα ενηGreat Barrier Reef. Η προκαταρκτική απόφαση από την επιτροπή της παγκόσμιας κληρονομιάς της εδώ
μερώσει για την τελική απόφαση στη Γερμανία τον επόμενο μήνα, εξέφρασε την ικανοποίησή της ΑυUNESCO,για
η οποία
θα ενημερώσει
την τελική
στηπεριορίσουν
Γερμανία τον
επόμενο
μήνα,
εξέφρασε
στραλίας
την αντιμετώπιση
της για
ρύπανσης
τωναπόφαση
υδάτων, να
την
ανάπτυξη
νέων
λιμένων
την αντιμετώπιση
των υδάτων,
περιορίσουν
τηντου
ανάπτυξη
καιτην
τηνικανοποίησή
απαγόρευσητης
τηςγια
πρακτικής
ντάμπινγκ της
απόρύπανσης
βυθοκορήσεις
από τουςναλιμένες
στα νερά
ύφαλου.
Περισσότερα
εδώ από βυθοκορήσεις από τους λιμένες στα
νέων λιμένων και την απαγόρευση της πρακτικής
ντάμπινγκ
νερά του ύφαλου. Περισσότερα εδώ
Η 71η σύνοδος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον
Ειρηνικό (ESCAP) πραγματοποιείται με τους ηγέτες της περιοχής να συζητούν για την εξισορρόπηση και
ενσωμάτωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών της ανάπτυξης. Περισσότερα εδώ
Mega development project. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στα επόμενα 15 χρόνια είναι επιτακτική ανάγκη, δεδομένης της ανάγκης να επενδυθούν τρισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομής, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική σταθερότητα. Περισσότερα εδώ
Ο αριθμός των χρονίως υποσιτιζόμενων έχει πέσει κάτω από το 800 εκατομμύρια, σύμφωνα με μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε. Στις αναπτυσσόμενες περιοχές, η επικράτηση του υποσιτισμού
- που μετρά το ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούν να καταναλώνουν επαρκή τροφή για την ενεργό και υγιή ζωή - έχει μειωθεί στο 12,9%
του πληθυσμού. Περισσότερα εδώ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ένα νέο κανονισμό για το νερό, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας
του Ομπάμα να χρησιμοποιήσει την εκτελεστική εξουσία του για να χτίσει μια σημαντική περιβαλλοντική

κληρονομιά, χωρίς να απαιτείται νέα νομοθεσία από το Ρεπουμπλικανικό ελεγχόμενο Κογκρέσο.
Περισσότερα εδώ

Ένα στα δέκα τσιγάρα που καταναλώνονται είναι παράνομα, καθιστώντας τα φθηνότερα και πιο προσιτά στα άτομα που ανήκουν
σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στα παιδιά, όπως
υπογραμμίζει ο ΠΟΥ στη φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, αφιερωμένη στην καταπολέμηση του παράνομο εμπορίου καπνού. Το κάπνισμα, το οποίο προκάλεσε 100 εκατομμύρια θανάτους στον 20ο αιώνα, μπορεί να προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους τον 21ο αιώνα, αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις. Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος σημειώνεται στις 31 Μαΐου από τον ΠΟΥ και τους εταίρους
της να τονίζουν τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση καπνού και να συμβάλλει σε
αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού. Περισσότερα εδώ κι εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας
Η 10η επέτειος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας UNDP-UNEP για τη φτώχεια, Εδιμβούργο, Σκωτία

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσει την έγκριση των SDGs
που θα αποτελέσουν το βασικό μοχλό προώθησης της παγκόσμιας ανάπτυξη για τα επόμενα 15 χρόνια. Είναι πιθανό να περιλαμβάνουν και πάλι μια δέσμευση για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της. Ας μην
ξεχνάμε ότι η εξάλειψη της φτώχειας αποτέλεσε και στο παρελθόν σημαντική επιδίωξη, ενώ συγκαταλεγόταν ως
πρωταρχικό ζητούμενο στους Στόχους της Χιλιετίας (MDGs), οι οποίοι προηγήθηκαν.
Η εξάλειψη της φτώχειας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να εξετάσουν την υιοθέτηση των νέων στόχων που να είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη. Όταν οι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται με τρόπο μη βιώσιμο, υπάρχει ένα υψηλό οικονομικό κόστος. Και
οι φτωχές και ευάλωτες ομάδες που εξαρτώνται κυρίως από τη γενναιοδωρία της φύσης για την επιβίωσή τους μικροκαλλιεργητές και αλιείς, αυτόχθονες, νομάδες, γυναίκες –εμφανίζονται ως οι περισσότερο ζημιωμένοι.
Η Πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια κοινή προσπάθεια του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την
Ανάπτυξη (UNDP) και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η οποία θεμελιώθηκε
στη βάση της συνεργασίας κατά την τελευταία δεκαετία με τις κυβερνήσεις 28 αναπτυσσόμενων χωρών, με σκοπό να καταδείξει πώς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε συνάρτηση με τη μείωση των ποσοστών της φτώχειας,
αλλά και η διασφάλιση της βιώσιμη χρήσης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μπορούν να συμβάλλουν
καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αειφόρου ανάπτυξης στη σημερινή εποχή. Μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση είναι αυτό που λειτουργεί εποικοδομητικά σε όλους τους τομείς, αντιμετωπίζοντας
τη διττή πρόκληση της μείωσης της φτώχειας και της διαχείρισης των πόρων, μέσω κοινού σχεδιασμού, με στόχο
την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την εμπλοκή με τις άμεσα επηρεαζόμενες κοινότητες, αλλά και όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Η λειτουργία της συναρτάται από οικονομικά στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη λήψη αποφάσεων, θέτοντας μετρήσιμους στόχους και παρακολουθώντας τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων στην αλληλεπίδραση πολιτικής και επενδύσεων.
Αυτή την εβδομάδα, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία UNDP-UNEP για τη φτώχεια γιόρτασε την 10η επέτειό της, στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Ένα νέο εγχειρίδιο παρουσιάστηκε στη συνάντηση, βασισμένο σε μια δεκαετία εμπειριών που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε σχέση
με τη δομή και το περιεχόμενο που θα πρέπει να λάβουν οι SDGs στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ατζέντα για
την ανάπτυξη μετά το 2015.
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου

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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