ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Διάλεξη με τίτλο «Το χρώμα του καιρού και του κλίματος»,
των Ακαδημαϊκών Παναγιώτη Τέτση και Χρήστου Ζερεφού,
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 19:00,
στο Μέγαρο Μουσικής.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=1634
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #31
Περίοδος: 1/11-8/11/2013

http://
www.wmo.in
t/pages/
mediacentre/
press_release
s/
pr_980_en.ht
ml

Ραγδαία αύξηση της
θερμοκρασίας σύμφωνα με νέα
μελέτη του WMO

Ανάγκη προετοιμασίας για τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Σαχέλ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46443&Cr=sahel&Cr1=#.Unv3CHAvmik

Νέος διεθνής μηχανισμός για την κάλυψη των απωλειών
και των ζημιών που προκαλούνται από την
κλιματική αλλαγή;
http://www.trust.org/item/20131107164430-05l1h/?source=hptop

Διάσκεψη του ΟΗΕ για την
κλιματική αλλαγή στη Βαρσοβία
http://www.trust.org/item/20131106072330u78fw/?source=hpblogs

Emissions Gap Report 2012

Διεθνείς συνθήκες ή εταιρικές σχέσεις για την
αειφόρο ανάπτυξη;

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?
DocumentID=2755&ArticleID=9683&l=en

http://e360.yale.edu/digest/
treaties_may_not_be_the_key_to_global_sustainable_developm
ent/3993/

Η Ε.Ε. σε τροχιά επικύρωσης της επέκτασης του
Πρωτοκόλλου του Κιότο
http://www.rtcc.org/2013/11/07/eu-starts-process-to-ratifykyoto-protocol-extension/
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Περιβαλλοντικό Έγκλημα:
σε ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών για την καταπολέμηση του
http://www.unep.org/newscentre/
Default.aspx?
DocumentID=2755&ArticleID=9686&l=en

Πρωτοβουλία του ΟΗΕ: Free, Prior and Informed Consent

Βελτίωση της παρακολούθησης του προγράμματος
REDD + : Μήπως ήρθε η ώρα να ορίσουμε το «δάσος»;

http://www.trust.org/item/20131107102228-d7buq/?
source=hptop

http://www.trust.org/item/20131107103853-eozdq/?
source=hpblogs

Δυνατότητα απαγόρευσης ή μείωσης
της χρήσης υπό προϋποθέσεις για τις
πλαστικές σακούλες μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-131017_el.htm

Παγκόσμιο πρόγραμμα διαχείρισης τόνου στην ανοιχτή θάλασσα
http://www.fao.org/news/story/en/item/204028/icode/

Κοινοτική προσέγγιση της αρχαιολογίας ως πρότυπο για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων της
κληρονομιάς
http://www.scidev.net/global/conservation/news/pacific-archaeology-offers-model-for-development.html

Γεωτρήσεις στη Νέα Ζηλανδία

Κατασκευή
φραγμάτων- θετική
εξέλιξη ή αρνητική;
http://www.enn.com/
wildlife/article/46634

Αναζητώντας σχιστολιθικό αέριο στα νησιά Φώκλαντ
http://www.theguardian.com/
environment/2013/nov/07/argentinawarns-oil-drilling-falkland-islands

http://www.enn.com/wildlife/article/46647
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Το νερό είναι θεμελιώδες στοιχείο της ζωής:
Η Σύνοδος Κορυφής για το Νερό στη Βουδαπέστη

Ορισμένα πράγματα φαίνονται σε πολλούς σήμερα αυτονόητα και όμως δεν είναι. Τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη καταπατώνται καθημερινά. Πώς
να υπάρχει ισότητα όταν, κατ' αρχάς, η θεμελιώδης ανάγκη για πρόσβαση σε καθαρό νερό και βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής δεν καλύπτεται για όλους; Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2011, υπάρχουν 768 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας χωρίς πρόσβαση σε επαρκείς πηγές πόσιμου νερού και 2,5 δισεκατομμύρια χωρίς πρόσβαση σε βέλτιστες συνθήκες υγιεινής. Η διεθνής
κοινότητα καλείται να θέσει συγκεκριμένους στόχους και να σχεδιάσει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αυτών.
Η δημιουργία ενός παγκόσμιου κοινού Στόχου, ο οποίος να εξασφαλίζει ένα μέλλον με ασφάλεια νερού,
ήταν ο κεντρικός άξονας της Συνόδου Κορυφής για το Νερό, η οποία έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη από 8
έως 11 Οκτωβρίου. Η Σύνοδος Κορυφής οργανώθηκε από τον Ο.Η.Ε., την Κυβέρνηση της Ουγγαρίας και
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νερού (WWC)1, με την υποστήριξη πολλών τοπικών, περιφερειακών και διεθνών οργανώσεων και φορέων όπως η Παγκόσμια Σύμπραξη για το Νερό (GWP), κλπ. Η Σύνοδος συνεκλήθη ως συνέχεια της αναγνώρισης από τη Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Ρίο+20»,
τον Ιούνιο του 2012, και την Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού της Στοκχόλμης, το Σεπτέμβριο του 2013, της
ανάγκης θέσπισης καθολικώς εφαρμοστέων στόχων για την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015, οι οποίοι
να λαμβάνουν υπ' όψιν τη σημαντικότητα του νερού σε όλους τους σχετικούς τομείς, όπως η ενέργεια
και η ασφάλεια τροφίμων. Για το λόγο αυτό, στη Σύνοδο παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες που έχουν
γίνει μέχρι στιγμής και ακούστηκαν οι απόψεις της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε., Μπαν Κι-μουν, τόνισε πως το νερό αποτελεί το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη.
Στη συμπερασματική Δήλωση2 υπογραμμίζεται πως το νερό είναι θεμελιώδες στοιχείο της ζωής, του πολιτισμού και της αξιοπρέπειάς μας, το οποίο φέρνει κοντά τους ανθρώπους, τις κοινωνίες και τις οικονομίες και δίνει ζωή στα οικοσυστήματα. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης ειδικά αφιερωμένου στο νερό, με επιμέρους συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς,
συναφείς, χρονικά δεσμευτικούς, στόχους που να αφορούν, πρώτον, στην επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε επαρκές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, δεύτερον, τη βελτίωση ολοκληρωμένης και διατομεακής προσέγγισης της διαχείρισης υδατικών πόρων, τρίτον, τη μείωση της ρύπανσης και την αύξηση της συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού και τέταρτον, την ενίσχυση της ανθεκτι-
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κότητας των κοινωνιών στις επιπτώσεις παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής με το νερό. Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι επιστημονικές, κοινωνικο-οικονομικές,
θεσμικές, τεχνικές, χρηματοδοτικές και τεχνολογικές μας ικανότητες. Τέλος, προτείνεται να τεθούν σύντομα οι θεσμικές βάσεις για τη δημιουργία μιας ισχυρής διακυβερνητικής διαδικασίας για την τακτική
παρακολούθηση, ανασκόπηση και αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του Στόχου για το νερό.
Ως νέοι επιστήμονες πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία του διεθνούς διαλόγου, ωστόσο πρέπει όλοι να συμβάλλουμε και σε ατομικό επίπεδο στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων. Είναι χρέος όλων μας να μοιραζόμαστε τις ιδέες, την παιδεία και τον πολιτισμό μας, ειδικά σε μία εποχή κατά την
οποία η ταυτότητά μας βρίσκεται σε κρίση.

Ιωσήφ Μ. Σκούλλος, Ερευνητής UNESCO-IHE, Υπ. Διδάκτωρ Delft University of Technology

1 Βλ. http://www.un.org/apps/news/story.asp/html/realfile/story.asp?NewsID=46214&Cr=water&Cr1=#.Un0NXtIs4y0
2 Βλ. http://www.budapestwatersummit.hu/data/images/Budapest_Water_Summit_Statement___Final___11_October_2013.pdf

Δείτε επίσης:

http://www.youtube.com/watch?v=4VI8AKGY-tY

http://www.rtcc.org/2013/11/04/twitter-watch-who-tofollow-at-un-climate-talks-in-warsaw/
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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