ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με το IFA και υπό την
αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, σας προσκαλεί σε τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με
θέμα: «Η Γαλλοφωνία στην Ελλάδα. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» που θα διεξαχθεί από τις 11
έως τις 13 Μαρτίου 2014
Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα του συνεδρίου:
http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=950&archive=&lang=
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Οι προσπάθειες για την εκπόνηση διεθνούς συνθήκης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μετά τη
Βαρσοβία, όπου συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα
των εργασιών για τη Συνθήκη. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στο Παρίσι το 2015 , θα δεσμεύει
όλες τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές τους αερίων του
θερμοκηπίου, αντικαθιστώντας το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Επιπλέον, η συμφωνία θα πρέπει να εξετάσει πώς οι χώρες μπορούν να προσαρμοστούν στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερα εδώ
Κάθε διεθνής συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος πρέπει να βασίζεται στην εθνική νομοθεσία ,
υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν το προβάδισμα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών για το κλίμα ως βάση για μια ενισχυμέΠερισσότερα εδώ
νη δράση, τόσο στους τομείς του μετριασμού και της προσαρμογής.
Η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος για την Αφρική, εστιάζει στην «Καταπολέμηση της
Απερήμωσης: Ενίσχυση της Γεωργίας κα της Ασφάλειας των Τροφίμων». Η ήπειρος από το 1950
έχει «χάσει» το 65% της γεωργικής της γης, λόγω της ποιοτικής υποβάθμισης των εδαφών της.
Περισσότερα εδώ

Το ένα πέμπτο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO θα είναι κάτω από το επίπεδο
της θάλασσας, εάν η θερμοκρασία υπερβεί τους 3C , σύμφωνα με νέα έρευνα. Η κλιματική αλλαγή θα
μπορούσε να απειλήσει μερικά από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία του κόσμου , όπως το
Άγαλμα της Ελευθερίας και το Όπερα του Σίδνεϊ βυθίζοντας τα κάτω από τα κύματα. Περισσότερα εδώ
Περισσότερα εδώ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της περιβαλλοντικής επιστήμης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος χρησιμοποιεί μία εφαρμογή
για την καταγραφή των θαλάσσιων απορριμμάτων. Με μια απλή κίνηση ο καθένας μπορεί
να συμμετέχει στη βελτίωση των πολιτικών
κα στην αντιμετώπιση του προβλήματος που
καταστρέφει τη θαλάσσια ζωή και όχι μόνο.
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Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως 66
χώρες έχουν θεσπίσει νομοθεσία
για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η εθνική νομοθεσία είναι
ζωτικής σημασίας, διότι θεωρείται ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ τοπικής
και παγκόσμιας δράσης για το κλίμα. Περισσότερα εδώ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης είναι απαραίτητο στο μέλλον. Η κατασκευή και η διαχείριση της
πόλης θα καθορίσουν Περισσότερα εδώ κι εδώ
σημαντικά τις παγκόσμιες προσπάθειες για
την επίτευξη βιώσιμου μέλλοντος, με τις
αρνητικές συνέπειες
της ραγδαίας αστικοποίησης να μπορούν
να μειωθούν. Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ
επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας μιας
πλατφόρμας για ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Τι συμβαίνει
με τις ακραίες καιρικές
συνθήκες στις πόλεις;
Η σημασία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και το οικονομικό κόστος μέσα από μια ματιά
στις πόλεις των Ινδιών.
«Χημικά χαρτοφυλάκια». Ο Δυτικός Αμαζόνιος δεν είναι μόνο πλούσιος σε είδη
δέντρων, αλλά και στον τομέα των χημικών. Τα δέντρα χρησιμοποιούν μια μεγάλη
γκάμα χημικών ουσιών για να συλλάβουν το φως, τη σύνθεση και να αποθηκεύουν
διοξείδιο του άνθρακα. Περισσότερα εδώ
Περισσότερα εδώ

Μια εθνική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολλανδία
για να αναβαθμίσουν τα χιλιάδες μίλια αναχωμάτων και φραγμάτων υπεύθυνα για τη διατήρηση της χώρας. Το 2007 , ξεκίνησε έρευνα για το αν η χώρα θα μπορούσε να επιβιώσει σε
όλες τις προβλέψεις, με την επιτροπή να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ζωή θα μπορούσε να συνεχιστεί στις Κάτω Χώρες,
αλλά το έργο πρέπει να ξεκινήσει αμέσως για την αναβάθμιση
της χώρας 3.700 χιλιόμετρα αναχωμάτων, με αμμόλοφους και
φράγματα , τα οποία συγκρατούν το νερό στις πιο ευάλωτες παράκτιες περιοχές της χώρας.
Μαθαίνοντας από τη Μοζαμβίκη. Μπορούμε να
αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις από τη Μοζαμβίκη, όπου τα υπουργεία της κυβέρνησης για την
ανάπτυξη και το σχεδιασμό για το περιβάλλον
εργάζονται με τις περιφερειακές αρχές και τις
ΜΚΟ για τη στήριξη της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή σε τοπική κλίμακα.

Νεπάλ. Επιτυχία στην πρόληψη της λαθροθηρίας μετά από δέσμευση της χώρας, με τη χώρα να έχει
επαινεθεί για αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα διεθνώς.
Η κυβέρνηση του Νεπάλ οδήγησε τις προσπάθειες,
ενισχύοντας την προστασία της άγριας ζωής και την
επιβολή των νόμων για τη λαθροθηρία. Δείτε κι άλλα
επιτυχημένα μοντέλα. Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Πήρε μόλις ένα τέταρτο του αιώνα ... Οι χρόνιες επιπτώσεις της ατυχηματικής ρύπανσης από διαρροή πετρελαίου στο περιβάλλον μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και
δεκαετίες. Η πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez μέσα
από μία μελέτη για τις θαλάσσιες ενυδρίδες. Ακόμη και
μια δεκαετία μετά τη διαρροή οι θαλάσσιες ενυδρίδες
διαρροή δεν επέστρεψαν στις περιοχές που επλήγησαν
από την καταστροφή, με τα πράγματα να αρχίζουν να
βελτιώνονται μετά το 2007.
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Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Στις 3 Μαρτίου 2014 εορτάστηκε η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής για την προστασία της
βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επέλεξε την συγκεκριμένη ημερομηνία για να συμπέσει
με την υπογραφή κι υιοθέτηση της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας
Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων 180 κρατών μελών.
Η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES)
που υπογράφθηκε στην Ουάσιγκτον στις 3 Μαρτίου 1973, παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία
στον κόσμου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της ρύθμισης του εμπορίου άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας δεν απειλεί την επιβίωσή τους. Ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σε σχεδόν 35.000 είδη φυτών και ζώων, συμπεριλαμβανομένων των
προϊόντων και των παραγώγων τους, εξασφαλίζοντας την επιβίωσή τους στη φύση, με οφέλη για τη ζωή
των κατοίκων της περιοχής και το παγκόσμιο περιβάλλον.
Μια πρόσφατη δράση σχετικά με το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης (trafficking) πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 12-13 Φεβρουαρίου 2014 κι είναι η Σύνοδος για το παράνομο εμπόριο
Άγριων Ζώων. Η Διάσκεψη στο Λονδίνο για την προστασία της άγριας ζωής πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης ώστε να εξετασθούν λύσεις για να εξαλειφθεί το λαθρεμπόριο
άγριων ζώων.
Εκεί αποφασίστηκαν δράσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Έγινε έκκληση για
τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την εξάλειψη των αγορών για τα παράνομα προϊόντα άγριας ζωής, εξασφάλιση αποτελεσματικών νομικών μέσων, την ενίσχυση της επιβολής του νόμου, καθώς και τη στήριξη
της βιώσιμης Δεσμεύθηκαν περισσότεροι πόροι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, και αποφασίστηκε η αξιολόγηση της προόδου κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και πέρα. Εκπρόσωποι από 46 χώρες και 11 διεθνείς οργανισμούς υιοθέτησαν τη Διακήρυξη του Λονδίνου για το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής διά βοής.
Μπορείτε να βρείτε τη διακήρυξη εδω: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/281289/london-wildlife-conference-declaration-140213.pdf
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Στη παραπάνω σύνοδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 3 είδη που απειλούνται με εξαφάνιση: τους
ελέφαντες της Αφρικής, τους ρινόκερους και τις τίγρεις.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρατηρείται μια σημαντική στροφή στις πολιτικές χωρών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση(trafficking) ειδών άγριων ζώων. Για παράδειγμα, οι αφρικανικοί ελέφαντες δολοφονούνται για το ελεφαντόδοντο, κι έπειτα συχνά πωλούνται στις αγορές της Ασίας.
Οι χώρες που υπερασπίζονταν με σθένος το δικαίωμά τους να πωλούν το ελεφαντόδοντο, όπως η Τανζανία και η Μποτσουάνα, συμφώνησαν να σταματήσουν, καθώς αναγνωρίζουν ότι η πώληση ελεφαντόδοντου τροφοδοτεί την παράνομη ζήτηση. Αλλά οι αφρικανικές χώρες δεν έχουν τους πόρους για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος άγριων ζώων. Χρειάζονται στήριξη από τους διεθνείς οίκους
και τις δυτικές κυβερνήσεις. Όπως είναι οι ΗΠΑ, που είχαν ως στόχο να σηματοδοτήσουν μια ισχυρότερη
στάση ενάντια στη λαθροθηρία και τη διακίνηση ελεφαντόδοντου.
Ας ελπίσουμε ότι το 2014 θα είναι ένα έτος δράσης.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Ο ρόλος της Κίνας στην Αφρική:
Αναπτυξιακός Εταίρος ή Νεοαποικιοκρατική Εξάπλωση;

Το μονοπώλιο του αναπτυγμένου Βορρά στην ανάπτυξη φαίνεται να σπάει με την ανάδυση των
δυνάμεων του Νότου (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία), οι οποίες παίζουν ολοένα κεντρικότερο ρόλο στην πλέον
«προβληματική» περιοχή της διεθνούς κοινότητας, την Αφρική. Η επέκταση της Κίνας στη Μαύρη Ήπειρο
έχει δεχτεί δριμεία κριτική, καθώς διαμορφώνει ένα ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο πλέγμα δεσμών, περιπλέκοντας τη μάχη ανάμεσα σε Η.Π.Α. και Ε.Ε. σχετικά με το «ποιος ελέγχει την Αφρική.
Οι μακραίωνοι δεσμοί ανάμεσα σε Κίνα και Αφρική, το κοινό αποικιοκρατικό τους παρελθόν και η
υποστήριξη της ΛΔΚ στους επαναστατικούς αγώνες των αφρικανικών εθνών αποτελούν τη στερεή βάση
για την επέκτασή της στην ήπειρο, έχοντας πλέον στα χέρια της το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα
ενός κρατικού καπιταλισμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικών δεσμεύσεων
έχουν διαμορφώσει ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης, γνωστό ως Beijing Consensus –σε αντιδιαστολή με το «Washington Consensus»-, που έχει δεχθεί θερμής υποδοχής από τις αφρικανικές κυβερνήσεις.
Τα δραματικά «success stories» των δυτικών αναπτυξιακών εταίρων ανταγωνίζονται τον
16πλασιασμό του εμπορίου ανάμεσα στα δύο μέρη, μηδενικούς δασμούς για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Χώρες (LDCs) της Αφρικής, την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ηπείρου για υποδομές και επενδύσεις
και την παροχή συνδεδεμένης αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτή η γιγάντωση των αναπτυξιακών δεσμών
συνοδεύεται από σταθερή υποστήριξη στους παγκόσμιους θεσμικούς φορείς, τόσο χάρη στην πολιτική
δύναμη που απολαμβάνει η Κίνα με τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και με τη διαρκή προώθηση της συνεργασίας Νότου-Νότου. Επιπροσθέτως, η θεσμοποίηση των διμερών σχέσεων Κίνας-αφρικανικών κρατών υπό έναν πολυμερή μανδύα, το Forum for China-Africa Cooperation (FOCAC),
που ιδρύθηκε με κινεζική πρωτοβουλία το 2006, ήρθε να επισφραγίσει το ρόλο της Αφρική.
Φυσικά, ο διαχειριστικός ρόλος των αφρικανικών κρατών παραμένει πολύ μικρός. Το εμπόριο μονοπωλείται από αφρικανικές εξαγωγές πρώτων υλών και εισαγωγή φτηνών βιομηχανικών προϊόντων
από την Κίνα, πριμοδοτώντας τα κράτη που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, ενώ οι επενδύσεις και η
αναπτυξιακή συνεργασία στοχεύουν πρωτίστως στην επέκταση των αγορών της ΛΔΚ και στην εξασφάλιση των πρώτων υλών για τη ραγδαία της μεγέθυνση. Η καταπάτηση περιβαλλοντικών πρότυπων και εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την απουσία αιρεσιμοτήτων για ορθή διακυβέρνηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μειώνουν τις διεθνείς προσπάθειες.
Ωστόσο, η εισαγωγή φτηνών προϊόντων χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου μειώνει τον εσωτερικό
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πληθωρισμό της Μαύρης Ηπείρου και αυξάνει την υποκαταστασιμότητα των βιομηχανικών προϊόντων, αφού η απορρόφηση της τεχνολογίας είναι πολύ ευκολότερη εν συγκρίσει με το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των αναπτυγμένων εταίρων της. Παράλληλα, η παροχή δανείων με αντάλλαγμα πετρελαίου
ή φυσικών πόρων (Μοντέλο της Αγκόλα) αποδεικνύεται καταλληλότερη για τα εύθραυστα κράτη της Αφρικής και εν τέλει διαμορφώνεται μία συμπληρωματικότητα στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας ανάμεσα σε αναπτυγμένους και αναπτυσσόμενους εταίρους, αφού οι πρώτοι επικεντρώνονται στη βελτίωση
της εγχώριας διακυβέρνησης και οι δεύτεροι στις υποδομές και την οικονομική μεγέθυνση μέσω της ενίσχυσης του εμπορίου.
Η επέκταση της Κίνας της Αφρικής δεν δύναται εξ ορισμού να είναι ανιδιοτελής. Εξάλλου και η ίδια
διακηρύττει ότι στοχεύει στο αμοιβαίοι όφελος, αφού άλλωστε παραμένει ένα αναπτυσσόμενο κράτος.
Η απαιτούμενη για την Αφρική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και της βοήθειας συνοδεύεται
από την πρόσβαση της Κίνας στο αφρικανικό πετρέλαιο και η ανάπτυξη των υποδομών βελτιώνει την
περιφερειακή ολοκλήρωση της ηπείρου, αλλά προωθεί συγχρόνως τις κινεζικές εξαγωγές, οι οποίες
πλήττουν τον μεταποιητικό τομέα της Αφρικής.
Η ανάμειξη της Κίνας στην Αφρική κατόρθωσε να επαναφέρει στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων το ζήτημα της αφρικανικής ανάπτυξης και να μειώσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης του 2008 για τα αφρικανικά κράτη. Η επιθυμία της Κίνας για την ειρηνική της ανάδυση ως παγκόσμια δύναμη την έχει αναγκάσει να μετατοπιστεί από την αναμέτρηση με τη Δύση στη συνεργασία, από
την επανάσταση στην οικονομική μεγέθυνση και από την απομόνωση στην εδραιωμένη διεθνή παρουσία – υποχρεωμένη πια να παίξει υπό δυτικούς κανόνες.
Έτσι, από τη μία, η οικονομική και πολιτική υποστήριξη που παρέχει στα αφρικανικά κράτη διευρύνει τα διαπραγματευτικά τους πλαίσια με τη Δύση, από την άλλη όμως αποτελεί άλλο ένα συστατικό του
πολιτικού μείγματος που έχουν στα χέρια τους τα αφρικανικά κράτη για να επιτύχουν την πολυπόθητη
ανάπτυξή τους. Τελικά, το βάρος πέφτει στα ίδια για να διαμορφώσουν ένα στρατηγικό πλαίσιο για την
κατεύθυνση όλης αυτής της ανάμειξης, ώστε να καρπωθούν τα ίδια τα οφέλη.
Έτσι, ο ρόλος της Κίνας στην Αφρική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μονολεκτικά, αφού υπάρχουν
και μεγάλες διακυμάνσεις από κράτος σε κράτος και ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση. Ο χαρακτηρισμός της ως νεοαποικιοκράτης είναι αρκετά υπερβολικός, αφού απουσιάζει η προώθηση τόσο του
οικονομικού μονοπωλίου όσο και του πολιτικού ελέγχου, αλλά εν τέλει ο ρόλος της μένει να κριθεί από
την εμπειρική διάδραση αφρικανών και κινέζων – όχι από το Πεκίνο και τις αφρικανικές ελίτ.
Σοφία Κοζανίδου, ΠΜΣ Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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