
 

 

Πράσινη Οικονοµία: Μήπως σας περιλαµβάνει;

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2012
 

Αγαπητοί Φίλοι,

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 είναι η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος µε
θέµα: «Πράσινη Οικονοµία: Μήπως σας συµπεριλαµβάνει;»

Η Πράσινη Οικονοµία είναι το µέσο για τη βελτίωση της ανθρώπινης
ευηµερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της µείωσης των κινδύνων
του περιβάλλοντος και της οικολογικής υποβάθµισης, ενώ παράλληλα
συµβάλλει στην αύξηση του εισοδήµατος και της απασχόλησης.

Εφέτος, 40 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσµιας Ηµέρας
Περιβάλλοντος, οι ηγέτες του κόσµου θα συναντηθούν, στις 20  - 22
Ιουνίου, για άλλη µια φορά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Διάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο 20+). Η
συνάντηση γίνεται 20 χρόνια µετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής της
Γης το 1992, µια εικοσαετία διεθνούς δράσης για την προώθηση των
τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης: κοινωνία, οικονοµία, και
περιβάλλον. Το Ρίο+20 προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία για την
ανανέωση της πολιτικής δέσµευσης σε ό,τι αφορά την αειφόρο
ανάπτυξη.

***

Σας υπενθυµίζουµε ότι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, στις 6.30µ.µ.
«Τρέχουµε για τα Μνηµεία, ακολουθώντας τις παλιές γραµµές
του τραµ». Tόπος συνάντησης: η πλατεία Συντάγµατος.
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Green Economy: Does it include you?
World Environment Day 2012

Dear Friends,

 

Every year, on 5th June is the biggest and most widely celebrated
global day for positive environmental action. The 2012 theme for World
Environment Day is "Green Economy: Does it include you?" 

Green Economy results in improved human well-being and social
equity, while significantly reducing environmental risks and ecological
scarcities. In its simplest expression, a green economy can be thought
of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive.

In 2012, that World Environment Day turns 40  the United Nations
Conference on Sustainable Development (dubbed Rio+20) will take
place in Brazil from 20-22 June 2012. Rio+20, as the name suggests,
marks the 20th anniversary of the 1992 United Nations Conference on
Environment and Development.

The objective of the Conference is to secure renewed political
commitment for sustainable development, assess the progress to date
and the remaining gaps in the implementation of the outcomes of the
major summits on sustainable development, and address new and
emerging challenges.

The Conference will focus on two themes:  a green economy in the
context of sustainable development and poverty eradication; and the
institutional framework for sustainable development.

 

****

We remind you that tomorrow, Wednesday, June 6, 2012 at 18:30,
we meet at Syntagma Square to "Run for monuments, following
the old tram lines". 

 

 

Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter
του MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο
βιβλίο διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην
περίπτωση που δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.

If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you
don't wish to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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