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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιούνιος
2009)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάζεται την Παρασκευή σε όλο τον
κόσμο, σηματοδοτεί φέτος την έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας του ΟΗΕ με
τίτλο «Κλείστε τη Συμφωνία» («Seal the Deal»: www.sealthedeal2009.org)
Στόχος της εκστρατείας είναι να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να φτάσουν σε μια
δίκαιη, ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη
Σύνοδο της Κοπεγχάγης που θα πραγματοποιεί από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009.
«Μαζί, πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις προκειμένου να «κλείσουν τη
συμφωνία» για το κλίμα», υπογραμμίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν,
στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Η πρωτοβουλία του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)
«CoolPlanet2009» (www.coolplanet2009.org) αποτελεί το ευρωπαϊκό τμήμα της
εκστρατείας «Κλείστε τη Συμφωνία». Στόχο έχει τόσο την ενημέρωση του ευρύτερου
κοινού, όσο και τη συμμετοχή του σε δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.
Στο CoolPlanet2009 συμμετέχουν πολλές προσωπικότητες, όπως ο Γιαν Αρτίς
Μπερτράν και η οργάνωσή του Good Planet, η Ισλανδή τραγουδίστρια Μπιοργκ, οι
τρεις πρόεδροι τού «Ο Δρόμος προς την Κοπεγχάγη» Μάργκοτ Βάλστρομ,
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκρο Χάρλεμ Μπρούτλαντ, Ειδική
Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και Μαίρη Ρόμπινσον, πρώην
πρόεδρος της Ιρλανδίας.
Μήνυμα Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

«Κλείστε τα φώτα. Μετακινηθείτε με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
Ανακυκλώστε. Φυτέψτε ένα δένδρο», παροτρύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
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«Η οικονομική και χρηματοπιστωτική θύελλα που σαρώνει τον κόσμο, μας
υπενθυμίζει την ανάγκη να αλλάξουμε τον παλαιό τρόπο ανάπτυξης και να περάσουμε
σε μια νέα εποχή, μιας πιο πράσινης και καθαρής ανάπτυξης. Το θέμα της φετινής
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, «Ο πλανήτης σε χρειάζεται», έχει στόχο να μας
εμπνεύσει προκειμένου να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί», αναφέρει ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ και προσθέτει:
«Η Γη αντιμετωπίζει τη σοβαρή απειλή της κλιματικής αλλαγής. Αν και όλες οι
χώρες θα πληγούν, οι φτωχότερες θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των συνεπειών.
Μας παρουσιάζεται ωστόσο η ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Τον Δεκέμβριο στην
Κοπεγχάγη, θα συζητηθεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Μαζί, πρέπει να
πιέσουμε τις κυβερνήσεις να «κλείσουν τη συμφωνία» για το κλίμα.
Ο κόσμος χρειάζεται επιπλέον μία «Νέα Πράσινη Συμφωνία» που θα εστιάζει
στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οικολογικές υποδομές και στην
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δεν θα δημιουργήσει μόνο νέες θέσεις
εργασίας, αλλά θα συνεισφέρει στην ανάκαμψη και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Αν επενδύσουμε ακόμη και ένα μέρος των ποσών που διατίθεται για την
ανάκαμψη της οικονομίας, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη σημερινή κρίση σε
αυριανή βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι χώρες που υιοθετούν το μοντέλο «χαμηλού
άνθρακα» δεν θα αποκομίσουν μόνο σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά θα είναι
σε θέση να μοιραστούν με άλλους τη νέα τους τεχνολογία».
Η δράση των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων δεν αρκεί, αναφέρει ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι «ο πλανήτης μας χρειάζεται τον κάθε ένα
από μας» και ότι όταν δισεκατομμύρια άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα
κοινό σκοπό, τότε μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

To κείμενο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα "Η Καθημερινή" για την «Ημέρα του
Περιβάλλοντος», 5 Ιουνίου 2009.
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