Α. Γκουτέρες: Η κλιματική αλλαγή
είναι μια παγκόσμια κρίση
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Έκκλησηγια δράση απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με αφορμή τη
σημερινή Διεθνή Ημέρα Ειρήνης και τον κίνδυνο που θέτει η κλιματική κρίση στην ευημερία και τις
ελευθερίες των ανθρώπων.
Ηκλιματική έκτακτη ανάγκη απειλεί την ασφάλειά μας, τα νοικοκυριά μας και τις ζωές μας, ανέφερε
ο κ. Γκουτέρες, εξηγώντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που συγκαλεί τη Σύνοδο για την Κλιματική
Δράση στις 23 Σεπτεμβρίου.
Τόνισεμάλιστα ότι αν εργαστούμε μαζί, μπορούμε να κάνουμε το μοναδικό μας σπίτι ειρηνικό, με
ευημερία και ασφαλές για εμάς και τις μέλλουσες γενιές. Παρατήρησε τέλος ότι εφόσον πολίτες και
ηγέτες αναλάβουν δράσεις, αυτός ο αγώνας μπορεί και πρέπει να κερδηθεί.
Τοπλήρες μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, έχει ως εξής:
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ΟΗΕ
Ηειρήνη βρίσκεται στην καρδιά όλου του έργου μας στα Ηνωμένα Έθνη.
Γνωρίζουμεότι η ειρήνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν κόσμο χωρίς πολέμους.
Σημαίνειανθεκτικές και σταθερές κοινωνίες όπου όλοι μπορούν να απολαμβάνουν θεμελιώδεις
ελευθερίες και να ευημερούν αντί να αγωνίζονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Σήμεραη ειρήνη αντιμετωπίζει έναν νέο κίνδυνο: την κλιματική έκτακτη ανάγκη η οποία απειλεί την
ασφάλειά μας, τα νοικοκυριά μας και τις ζωές μας.
Γιααυτόν τον λόγο, το κλίμα είναι το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης.
Επίσης, αυτός είναι ο λόγος που συγκαλώ τη Σύνοδο για την Κλιματική Δράση στις 23
Σεπτεμβρίου.
Πρόκειταιγια μία παγκόσμια κρίση.

Μόνοαν εργαστούμε μαζί μπορούμε να κάνουμε το μοναδικό μας σπίτι ειρηνικό, με ευημερία και
ασφαλές για εμάς και τις μέλλουσες γενιές.
Σεαυτή τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης σας καλώ όλους να αναλάβετε συγκεκριμένες δράσεις και να
απαιτήσετε δράσεις από τους ηγέτες σας.
Αυτόςείναι ένας αγώνας δρόμου που μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε.
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