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SIDS. Σαμόα 2014. Διάφορες οικειοθελείς δεσμεύσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί για το συνέδριο.
Περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός Κέντρου στην Καραϊβική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή ενέργεια, την ενεργειακή
ασφάλεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Εφόσον τεθεί σε λειτουργία, μέχρι το 2018, θα εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του UNIDO. Περισσότερα εδώ
Ο ιδιωτικός τομέας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού κατέχει
33.000 δις δολαρίων και θα μπορούσε να συμβάλει στη
χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης, ζητώντας μεγαλύτερες συνεργασίες στον κοινωνικό και
περιβαλλοντικό τομέα, καθώς και για την αναδιατύπωση των δημοσιονομικών κανονισμών της περιοχής.
Περισσότερα εδώ

SeaOrbiter. Χρειαζόμαστε μια
παραδειγματική στροφή στον
τομέα της έρευνας για άμεση
παρατήρησησε
απομακρυσμένες περιοχές σε
μοναδικά και ελάχιστα

Κατευθυντήριες γραμμές που θα ενισχύσουν τον ήδη ζωτικό ρόλο των
αλιέων μικρής κλίμακας συμβάλλοντας στην παγκόσμια ασφάλεια
των τροφίμων, τη διατροφή και την εξάλειψη της φτώχειας. Οι
εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της βιώσιμης
αλιείας μικρής κλίμακας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τα
εκατομμύρια των αλιέων μικρής κλίμακας, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες, με την διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των
αλιευτικών πόρους που εξαρτώνται για την επιβίωσή τους. Περισσότερα
εδώ

κατανοητά οικοσύστηματα.
Περισσότερα
εδώ

Oι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την άναρχη αλιεία
προωθούν μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των χωρών, ούτως ώστε τα κράτη σημαίας να είναι σε θέση να
αρνηθούν την εγγραφή πλοίων που έχουν αναφερθεί προηγουμένως,
ή που είναι ήδη καταχωρημένα με άλλο κράτος σημαίας. Περισσότερα
εδώ
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Το δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε να μειώσει το επίπεδο της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης που
προκαλείται από τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας σε πρότυπο που έχει εγκριθεί από το ελβετικό δίκαιο.
Η απόφαση εφάρμοσε διατάξεις που δηλώνουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και την
αρχή της προφύλαξης που περιέχεται στη Διάσκεψη των Η.Ε το 1992. Περισσότερα εδώ
Μία από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες του κόσμου είναι ο τομέας των βαφών κλωστοϋφαντουργίας.
Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες, εάν υιοθετηθούν σε μεγάλη κλίμακα, θα μπορούσαν να μειώσουν δραστικά
τη ρύπανση από τη βιομηχανία ενδυμάτων. Τα λύματα από την εν λόγω βιομηχανία αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ σε ποτάμια που φέρνουν το τοξικό περιεχόμενο τους προς τη θάλασσα, κι από
εκεί σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα παράγει και απορρίπτει περίπου το 40% όλων των χημικών ουσιών βαφής
σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα εδώ
Mια σειρά από νέες προτάσεις προς εξέταση στη
Σύμβαση της Βόννης από τα συμβαλλόμενα μέρη, για
μια σημαντική διεθνής διάσκεψη της άγριας ζωής
που έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα το χειμώνα
στον Ισημερινό. Η σύμβαση για τη διατήρηση των
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια
πανίδα είναι η μόνη παγκόσμια σύμβαση για την προστασία των ειδών πέρα από τα διεθνή σύνορα.
Περισσότερα εδώ

UNDP. Γουινέα Μπισάου. Με προσφορά ενός εκατομμύριου κουνουπιέρες, ξεκίνησε μια τεράστια
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για να βοηθήσει τις κοινότητες στην καταπολέμηση θανατηφόρου
ασθένειας. Οι επεξεργασμένες με εντομοκτόνο κουνουπιέρες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για
περίοδο 3 ετών, είναι το πιο ισχυρό φράγμα κατά της ελονοσίας, με τα δίχτυα να απωθούν ή να
σκοτώνουν τα κουνούπια που έρχονται σε επαφή με το πλέγμα, αποτρέποντας περίπου το 50 % των
περιπτώσεων ελονοσίας. Περισσότερα εδώ
Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της
φτώχειας και τον ορισμό της πολιτικής υποτιμούν το μέγεθος
του προβλήματος. Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, για
παράδειγμα, χρησιμοποιούν 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, ως
τη γραμμή που σηματοδοτεί την ακραία φτώχεια. Περισσότερα εδώ

Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης αποβλέπει στη μείωση και την αντιμετώπιση της. Τη
διαδικασία παραπομπής της χώρας στο Ευρωδικαστήριο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη μη οριοθέτηση των περιοχών ρύπανσης. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας
«ΙΑΠΩΝΙΑ-ΦΑΛΑΙΝΕΣ: 1-0»
Οι φάλαινες έχουν κυνηγηθεί (φαλαινοθηρία) πάρα πολύ από τον άνθρωπο για μια πληθώρα
προϊόντων τους. Το λίπος τους, την σάρκα τους, το πλούσιο σε βιταμίνη Α ηπατέλαιό τους. Αποτέλεσμα
αυτού του κυνηγιού ήταν η επικίνδυνη μείωση του αριθμού των φαλαινών. Για τον λόγο αυτό τις
τελευταίες δεκαετίες υπήρξε διεθνής κινητοποίηση για την λήψη δραστικών μέτρων προστασίας της
φάλαινας, με την Ιαπωνία και τη Νορβηγία να μη συμμετέχουν, κυνηγώντας τις φάλαινες για εμπορικούς
σκοπούς.
Σύμφωνα με την απαγόρευση της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (1986), η Ιαπωνία είχε το
δικαίωμα να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό φαλαινών κάθε χρόνο για λόγους επιστημονικής
έρευνας. Η Ιαπωνία συνέχισε να κυνηγά φάλαινες, με το κρέας τους να καταλήγει σε εστιατόρια και στις
αγορές των ψαριών. Κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων της λιτότητας, το κρέας φάλαινας
ήταν μια δημοφιλής πηγή πρωτεΐνης. Η ύφεση στην κατανάλωση όμως έχει δημιουργήσει ένα απόθεμα
των απούλητων προϊόντων, το οποίο εκτιμάται σε 5.000 τόνους. Αλλά οι ισχυρές δυνάμεις συμφερόντων
έχουν εξασφαλίσει τη συνέχιση της επιδότησης του κυνηγιού με τα χρήματα των φορολογουμένων.
Η Αυστραλία, με την υποστήριξη της Νέας Ζηλανδίας, προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης το 2010, σε μια προσπάθεια να σταματήσει το ετήσιο κυνήγι φαλαινών από την Ιαπωνία. Το
δικαστήριο απεφάνθη ότι το κυνήγι ήταν μια εμπορική επιχείρηση με πρόφαση την έρευνα,
αποφασίζοντας την προσωρινή διακοπή της ετήσιας σφαγής φαλαινών στο Νότιο Ωκεανό από τους
Ιάπωνες. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν είχε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις
της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ρύθμιση της Φαλαινοθηρίας.
Παρ’ολα αυτά, τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δήλωσε στο κοινοβούλιο της χώρας ότι
θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση της φαλαινοθηρίας , παρά τη δήλωση των Η.Ε. ότι
θα πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει φάλαινες στην Ανταρκτική. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα
υποστηρίξει μια νέα εκστρατεία για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και ότι η αποστολή θα
επανασχεδιαστεί σε μια προσπάθεια να γίνει πιο επιστημονική. Η εκστρατεία «Εβδομάδα Φάλαινας», η
οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα, ήταν μέρος των προσπαθειών για να προωθήσει στους Ιάπωνες τη
φαλαινοθηρία και το κρέας φάλαινας ως μέρος του πολιτισμού τους. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία
έχουν αντιδράσει οργισμένα στην νέα προσπάθεια της Ιαπωνίας

να επαναλάβει την εμπορική

φαλαινοθηρία, μόλις λίγους μήνες μετά την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου να απαγορεύσει το
αμφιλεγόμενο «επιστημονικό» κυνήγι φαλαινών της στο Νότιο Ωκεανό. Η Νέα Ζηλανδία κάλεσε την
Ιαπωνία να ακολουθήσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, απόφαση δεσμευτική, χωρίς να
μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

To score or not to score? Football, poverty and development in contemporary Brazil.
1st Half
Brazil and Football are two highly interconnected words. Brazilian football players, and the
Brazilian National Team, known as Seleção, have millions of fans around the world and their style and
passion are homonymous to fancy football. Back in 2007, when the country was appointed the
organization of the 2014 World Football Cup, a fact which was later on coupled by the appointment of the
2016 Olympic Games, the global public opinion imagined that the absolute games were going to take
place. Samba, carnival and football are supposed to be the three main characteristics of the Brazilian
Nation, and have also played a major part in its amalgamation. However, and opposite to everybody’s
expectations, a big portion of the Brazilian population have reacted heavily during the preparation phase
of the 2014 World Cup. The reactions that broke up either as protests, strikes or demonstrations, brought
into the spotlight a variety of problems, such as security and health issues, transportation capacity and
many more. Of course, Brazilians do not oppose per se to the organization of the games within their
country, but have put forward a series of issues, quite similar to those posed in other developing
countries that had the honor and the responsibility to host major sports events, namely the 2010 World
Cup in South Africa, and the 2008 Beijing Olympic Games.
In all those cases, civil society groups, international NGOs and common people have protested
under common thinking: millions of money spent, habitats evacuated, environmental rules violated and
in general, rapid actions (e.g. building of stadiums and dormitories, improvement of airports etc) were
taken, while at the same time no such initiatives, in volume or speed, have ever been taken in pursuit of
poverty alleviation, health services’ improvement or even food security. It is true, that most of the money
spent, are targeted either to short term achievements or to the enjoyment of few, wealthy members of
the society. So the Brazilians’ reactions are not without a reason. As past experience has shown, most of
the investments done during major sports events generate few stable work positions and the created
infrastructure receives poor exploitation, in post-games time.
So the question arises; to score or not to score? To put it in other words, should major events take
place in developing states, and if yes, are there any positive effects to the abatement of poverty and
underdevelopment and citizens’ daily life improvement? The first and most important outcome of such
events is publicity, and to be precise, not only positive or fictitious publicity. Global media focus, helps the
international community to become acquainted with the problems, characteristics as well as the good
qualities of the Global South. Original and non-stereotypic publicity can be the first step for attracting not
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only tourism, but also interest on aid undertakings. Moreover, the biggest stake for the hosting
countries is to spend their budgets not only in order to offer luxurious and fancy games, but also making
peoples’ daily life better (and cheaper), creating stable jobs, opening new enterprise horizons and
highlighting some global principles and values, such as solidarity, co-operation and friendship.
Even though many Brazilians will not be able to afford watching live their beloved game, we want
to believe that they will finally embrace this great event and will try to make the most out of it. Will they
make? It is not easy to tell, till 2016. Next stop? The Rio de Janeiro Olympic Games.

Gerasimos Rodotheatos, PhD Can., Researcher, EKEPEK, Panteion University

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης
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