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Η εκτελεστική γραμματέας της UNFCCC, Christiana Figueres, καλεί τους επενδυτές να λάβουν υπόψη
τους τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την
κλιματική αλλαγή και να στρέψουν τις επενδύσεις
τους σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, μακριά από
τα ορυκτά καύσιμα που επιβαρύνουν σημαντικά τη
θερμοκρασία του πλανήτη. Περισσότερα εδώ

Περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις.
Μπορεί η διπλωματία να ξεπεράσει
τη δυσπιστία μεταξύ πλούσιων και
φτωχών στις διαπραγματεύσεις για
την κλιματική αλλαγή; Περισσότερα

Οι κυβερνήσεις πιθανόν να χρειαστεί να απορροφήσουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου
από την ατμόσφαιρα μέχρι το 2100 για την επίτευξη
του στόχου για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης,
όπως παρουσιάζεται σε σχέδιο έκθεσης του ΟΗΕ που
περιγράφει λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Η
έκθεση, αναμένεται να δημοσιευτεί τον Απρίλιο, με
την συνδρομή του IPCC. Περισσότερα εδώ

εδώ

Στην κατάταξη της Oxfam για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και το κόστος των τροφίμων, σε σύνολο 125 χωρών
η Ολλανδία έρχεται πρώτη, έχοντας δημιουργήσει μία
ιδιαίτερα καλή αγορά. Τελευταίο στην λίστα το Τσαντ.
Περισσότερα εδώ

Η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει τη ζήτηση τροφίμων στα ύψη με τις τροπικές περιοχές να είναι αυτές που
θα δεχθούν τις επιπτώσεις του φαινομένου. Εντατικοποίηση της γεωργίας για αύξηση της παραγωγής ακόμα και σε
περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική με περαιτέρω πιθανή αλλοίωση των τροπικών δασών θα είναι μία
από τις συνέπειες, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Περισσότερα εδώ
Οι Βουσμάνοι της Μποτσουάνα. Ο αρχαιότερος λαός της Νότιας Αφρικής υφίσταται τις αρνητικές επιπτώσεις του εκμοντερνισμού, με το HIV, την κατανάλωση αλκοόλ και την ανεργία σε υψηλά επίπεδα,
μετά την εγκατάλειψη του παραδοσιακού νομαδικού τρόπου ζωής στην έρημο Καλαχάρι. Περισσότερα εδώ
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Το UNEP Live, μία νέα πλατφόρμα για την προώθηση της περιβαλλοντικής επιστήμης και έρευνας, ξεκίνησε τη λειτουργία της
στη Γενεύη. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και το κοινό, σε μία πρωτοβουλία του Προγράμματος των Η.Ε. για το Περιβάλλον. Περισσότερα εδώ
Το Ηνωμένο Βασίλειο αδυνατεί να
προστατεύσει επαρκώς τα είδη της
άγριας ζωής που κατοικούν στα υπερπόντια εδάφη του. Από τα νησιά Cayman στην Καραϊβική έως τους νήσους
Pitcairn στον Ειρηνικό ένα σημαντικό
ποσοστό της βιοποικιλότητας απειλείται, σύμφωνα με έκθεση βουλευτών.
Περισσότερα εδώ

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η ακύρωση της
εκτροπής του Αχελώου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο σημερινός
σχεδιασμός του έργου αντιβαίνει στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να χαρακτηρίζουν
την απόφαση αυτή ως σταθμό για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Περισσότερα εδώ

Το ορυχείο στην περιοχή Bristol Bay και οι κίνδυνοι για το σολομό της περιοχής. Μετά από τρία χρόνια, η
Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA) δημοσιεύει την τελική της έκθεση.
Περισσότερα εδώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να μειώσει το στόχο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στην ΕΕ κατά 35%-40% έως το 2030. Μια τέτοια αποδυνάμωση των στόχων θα είναι σίγουρα
μία ισχυρή νίκη της βιομηχανίας. Περισσότερα
εδώ

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 2% για το 2013 στις ΗΠΑ. Αυτή η αύξηση συνδέεται με την αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα εξαιτίας της αύξηση των τιμών
του φυσικού αερίου. Περισσότερα εδώ

Τρία χρόνια έχουν περάσει χωρίς κανένα κρούσμα πολιομυελίτιδας στην Ινδία,
περίοδος που ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ικανή για να θεωρηθεί
ότι μία ασθένεια έχει εξαλειφθεί από μια περιοχή. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η
προσπάθεια της χώρας που μέχρι πρότινος παρουσίαζε τα περισσότερα κρούσματα
στον κόσμο. Περισσότερα εδώ
Κένυα. Η ενεργοποίηση της κυβέρνησης και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τομείς
όπως η γεωργία και η ενέργεια, με τη συμμετοχή και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.
Περισσότερα εδώ
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