
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τα περιβαλλοντικά οφέλη και βάρη πρέπει να κατανέμονται δίκαια. Όσοι έχουν πολιτική ή οικονομική ισχύ 
δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τους πόρους του πλανήτη εις βάρος των φτωχότερων κοινωνιών, των 
μελλοντικών γενεών και των πλανητικών ορίων του οικοσυστήματος που καθιστούν τον πλανήτη μας 
βιώσιμο για την ανθρωπότητα. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
• Η Ευρώπη έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να προκαλεί δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας 

καταστροφής του περιβάλλοντος και της ανάλωσης των πόρων. Η καλλιέργεια τροφών σε άλλες 
ηπείρους επηρεάζει δυσμενώς τις τοπικές κοινωνίες όταν εξαντλούνται μεγάλα τμήματα των γαιών και 
των υδάτινων πόρων τους. Οι μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις συνεπάγονται αυξημένες εκπομπές.

• Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και οι ακτιβιστές της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης 
που αντιτίθενται στην εκμετάλλευση των γαιών τους και των φυσικών πόρων τους δέχονται ολοένα 
περισσότερες απειλές ή ακόμη και δολοφονούνται. 

• Το κυρίαρχο, άνισο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σημαίνει ότι ολοένα περισσότερες κοινωνίες θα 
εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν τη βία όταν απειλείται το περιβάλλον τους.

• Επιβλαβείς οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξόρυξη και η απόρριψη αποβλήτων έχουν 
προκαλέσει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος υπέρ της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης το 
οποίο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν σε αυτόν τον πλανήτη.

• Η έλλειψη περιβαλλοντικής δικαιοσύνης παρατηρείται και εντός της ΕΕ. Τα φτωχότερα κράτη βρίσκονται 
συνήθως στην πρώτη γραμμή, ζώντας στους πιο περιβαλλοντικά υποβαθμισμένους και βλαβερούς 
για την υγεία τόπους.

#FightInequalities

ΑΠΟ ΤΟ 2009 Ο 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ 
ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ ΑΠΟ 1  
ΣΕ 4 ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΑΡΟΤΙ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 5% 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ 15% ΤΩΝ 
ΦΤΩΧΟΤΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ 40% ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΏΝ. Η ΟΝΔΟΥΡΙΑΝΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ 
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Είμαστε 25 ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη κι ασχολούμαστε με κοινωνικά ζητήματα, στηρίζουμε 
τους αγρότες, εμποδίζουμε την κλιματική αλλαγή, προστατεύουμε το περιβάλλον, 
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών και των νέων, την ισότητα των φύλων, το 
θεμιτό εμπόριο, την ανάπτυξη, την παγκόσμια δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος 
χρειάζονται προστασία, και ένας τρόπος 
για να βοηθήσουμε είναι να τους 
προβάλλουμε στα διεθνή ΜΜΕ ώστε 
να είναι πιο δύσκολο για τους τοπικούς 
παράγοντες να τους επιτεθούν. Ο Άτλας 
Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης είναι ένα 
έργο το οποίο συλλέγει πληροφορίες 
για τις συχνά αθέατες περιβαλλοντικές 
συγκρούσεις οι οποίες συμβαίνουν ανά τον 
κόσμο. Μέχρι τώρα έχουν χαρτογραφηθεί 
2.500 περιβαλλοντικές συγκρούσεις 
και ο άτλας εμφανίζει σαφή σύνδεση 
ανάμεσα στην αύξηση της εξόρυξης και 
της εμπορίας μεταλλευμάτων και στην αύξηση των συγκρούσεων. Όταν η περίπτωση μιας αλβανικής μειονότητας 
στο Μαυροβούνιο η οποία αντιτίθετο στη δημιουργία μιας νέας χωματερής σε χώρο ιστορικής σημασίας για 
αυτή δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό άτλαντα, τα τοπικά και τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ κάλυψαν την ιστορία κι έτσι 
απελευθερώθηκε ο ηγέτης της εν λόγω κοινότητας, ο οποίος κρατούνταν παρανόμως. 
https://ejatlas.org/

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Να αναγνωρίσουμε τις περιβαλλοντικές διακρίσεις στην ΕΕ και στις παγκόσμιες πολιτικές.
• Για μια μετα-αναπτυξιακή στρατηγική στραμμένη στην περιβαλλοντική αειφορία και στην αυξημένη ισότητα 

χρειαζόμαστε δείκτες αντί του ΆΕΠ, όπως ο Δείκτης Γνήσιας Προόδου (ΔΓΠ). Η πρωτοβουλία της ΕΕ «Πέρα από 
το ΆΕΠ» πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των πολιτικών θεματολογίων. Η φτώχια σε πλούσιες χώρες και ιδίως 
στην Ευρώπη αυξήθηκε, παρότι αυξήθηκε και το ΆΕΠ κατά το ίδιο διάστημα. Πλέον δεν υπάρχει σαφής σχέση 
ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση της φτώχιας.

• Η ορθή υλοποίηση της Σύμβασης του Άαρχους θα δώσει στους υπερασπιστές του περιβάλλοντος καλύτερη πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη εντός της ΕΕ. Επίσης, οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να δράσουν με μεγαλύτερη πυγμή ενάντια στην 
ποινικοποίηση του περιβαλλοντικού ακτιβισμού σε όλο τον κόσμο και σε κάποια κράτη μέλη της ΕΕ.

• Μια Εντολή για το Εναλλακτικό Εμπόριο και μια δεσμευτική ρύθμιση των ζημιογόνων διασυνοριακών 
επιχειρηματικών πρακτικών, που θα περιλαμβάνει κυρώσεις, είναι απαραίτητα μέσα για να μειωθούν οι ροές 
υλικών και να μεταβούμε σε μια κυκλική και πιο τοπική οικονομία.

This leaflet has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this leaflet are the 
sole responsibility of the project partners and can under no circumstances be taken as reflecting the position of the 
European Union.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΝ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΑΝ ΟΠΩΣ 
Η ΕΥΡΩΠΗ, ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ 
ΣΧΕΔΟΝ 3 ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΑΝ ΤΗ ΓΗ

ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 
ΤΩΝ 
ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ

40%
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