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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ο ΔΟΜ, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση,
δίνει το «παρών» στην αντιμετώπιση της σπατάλης του πλαστικού και της περιβαλλοντικής
υποβάθμισης.

Φέτος, στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο ΔΟΜ ενώνει τη φωνή του στον παγκόσμιο
διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την αντιμετώπιση της πλαστικής
ρύπανσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Το φετινό σύνθημα είναι: «Όχι στη ρύπανση του πλαστικού», μια απλή φράση που
υπογραμμίζει ωστόσο τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει στον πλανήτη μας. Τα πλαστικά μιας
χρήσης έχουν πλέον καταστεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Περίπου
13 τόνοι πλαστικού διαρρέουν στους ωκεανούς κάθε χρόνο, απειλώντας τη θαλάσσια
πανίδα, τα οικοσυστήματα καθώς και την υγεία μας.
Ο ΔΟΜ αναγνωρίζει ότι ένα υγιές περιβάλλον είναι εγγενώς συνδεδεμένο με την ευημερία
και την βιωσιμότητα και των μεταναστευτικών κοινοτήτων. «Εάν επενδύσουμε στην
προστασία του περιβάλλοντος, μπορούμε να περιορίσουμε αφενός τους κινδύνους
εκτοπισμού που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς λόγους και αφετέρου την υποβάθμιση του
πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές», αναφέρει η Dina Ionesco, Επικεφαλής του τμήματος
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του ΔΟΜ. «Θα σημάνει τον περιορισμό των
απωλειών και των ζημιών που προκύπτουν όταν η μετανάστευση αποτελεί μία τραγωδία, το
τελευταίο καταφύγιο», προσθέτει.
Κατανοώντας τις άμεσες δράσεις που πρέπει να γίνουν, ο ΔΟΜ έγινε μέλος της
Περιβαλλοντικής Ομάδας Διαχείρισης του ΟΗΕ και κατήρτισε ένα θεσμικό και βιώσιμο
πρόγραμμα, εναρμονισμένο με το κριτήρια βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών για το 2017.
Η δέσμευση για μείωση απορριμμάτων επεκτείνεται και στις αποστολές του ΔΟΜ. Στην
Αίγυπτο θεσπίστηκε πρόσφατα η «Πράσινη Αίγυπτος», μία εσωτερική ομάδα εργασίας για
το περιβάλλον, με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δράσεων της αποστολής. Η
«Πράσινη Αίγυπτος» αποτελείται από προσωπικό του ΔΟΜ, που δρουν ως άτομα –
αναφοράς στις ομάδες τους με σκοπό τη θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων για το 2018.
Στη Μαδαγασκάρη, μια χώρα με πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως η αποψίλωση και
η διάβρωση εδάφους, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με μια ιδιωτική επιχείρηση στοχεύει στην
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού.
«Πρέπει να δούμε πρακτικές και πολιτικές μετανάστευσης με μια καινοτόμα ματιά, να δούμε
πώς η ασφαλής μετανάστευση μπορεί να παρέχει λύσεις και ευκαιρίες σε ανθρώπους που
απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση για να μπορούν
να μετακινούνται με αξιοπρέπεια», ανέφερε η Ionesco.

