Η Κένυα και η Ινδία αναπτύσσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία
τους

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, κος Narendra Modi, και η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta.

Ύστερα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού της Ινδίας, κου Narendra
Modi, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, επισκέφθηκε

επίσημα την Ινδία από τη 10η έως και τη 12η Ιανουαρίου, συνοδευόμενος από
Υπουργούς καθώς και επιχειρηματίες της χώρας του. Με την ευκαιρία της
επίσκεψης, διεξήχθη στο Νέο Δελχί ένα επιχειρηματικό φόρουμ όπου
συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών και από τις δύο χώρες.
Οι συνομιλίες του Προέδρου Kenyatta και του Πρωθυπουργού Modi, που
διεξήχθησαν σε θερμό και φιλικό κλίμα, επικεντρώθηκαν τόσο σε θέματα με
διμερές ενδιαφέρον όσο και σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Ελέγχθηκε
η πορεία εφαρμογής των κοινών αποφάσεων συνεργασίας και ενισχύθηκε ο
ρόλος και οι δραστηριότητες της Κοινής Επιτροπής. Παράλληλα, τονίστηκε η
σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και
αποφασίστηκε η υπογραφή ενός σχετικού συμφώνου συνεργασίας. Στο
πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν μέτρα για την ασφάλεια των θαλασσίων
διαδρομών του Ινδικού Ωκεανού, μιας και οι δύο χώρες αποτελούν ενεργά
μέλη του Συνασπισμού Παραλίων Κρατών Ινδικού Ωκεανού, καθώς και μέτρα
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, των
ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων.
Οι δύο πολιτικοί άνδρες συζήτησαν, επίσης, για την πολυεπίπεδη στήριξη
που παρέχει η Ινδία στην Κένυα στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, της
υφαντουργίας, του εμπορίου, των υποδομών, των ΑΠΕ και της υγείας (για
έργα ιατρικής και φαρμακευτικής) καθώς και για την περεταίρω σύσφιξη των
πολιτιστικών δεσμών και συνεργασιών (μόνο για τον εκσυγχρονισμό της
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι η Ινδία πρόσφερε 1
εκατομμύριο δολάρια).
Κατά τη διάρκεια του διμερούς επιχειρηματικού φόρουμ, ο ιδιωτικός τομέας
της Ινδίας δήλωσε πρόθυμος και πανέτοιμος να επενδύσει στην Κένυα.

Έπαινοι για την Κένυα από φορέα της Αφρικανικής Ένωσης

Η Κένυα έλαβε επαίνους κατά τη διάρκεια του 26ου φόρουμ του Αφρικανικού
Μηχανισμού Αξιολόγησης από Ομοτίμους ότι οδηγεί με το παράδειγμα και τα
επιτεύγματά της τις υπόλοιπες Αφρικανικές χώρες σε πολλά μέτωπα.
Τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που παίζει η χώρα όχι μόνο στην ενίσχυση της
κοσμοαντίληψης του Παν-Αφρικανισμού αλλά και στην ενοποίηση και
ανάπτυξη της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής. Οι υπόλοιπες χώρες, μάλιστα,
της Κοινότητας ανέφεραν ότι το παράδειγμα της Κένυας ωθεί και αυτές στην
ανάληψη και ολοκλήρωση έργων υποδομών και ανάπτυξης, γενικότερα,
καθώς και στην επίτευξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων εκσυγχρονισμού
της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αναφορά που εξέδωσε το φόρουμ,
το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Κένυας θα συνεχίσει τη σθεναρά ανοδική
του

πορεία

και

το

2017.

Ο Αφρικανικός Μηχανισμός Αξιολόγησης από Ομοτίμους ιδρύθηκε το 2003
από τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης ως μηχανισμός αυτοπαρακολούθησης για να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση των Αφρικανικών
χωρών σε σχέση με την πολιτική, την οικονομία, τη διακυβέρνηση, τους
κώδικες και τα πρότυπα, με απώτερο σκοπό την κοινωνικο-οικονομική
ανάπτυξη συνολικά της Αφρικής.

Οι νέες επιβατικές αμαξοστοιχίες στην Κένυα θα ενισχύσουν τον
τουρισμό

Οι νέες μηχανές των τρένων έφθασαν στον λιμένα της Μομπάσα.
Η Κένυα πρόκειται να είναι η πρώτη χώρα στην Αφρική όπου από τον
Φεβρουάριο 2017 θα κυκλοφορήσουν ολοκαίνουρια επιβατικά τρένα
μεγάλων αποστάσεων. Οι σύγχρονες ντιζελοκίνητες μηχανές τους (3040 kW)
έχουν τη δυνατότητα να κινούν τους συρμούς με έως και 160 χιλιόμετρα την
ώρα μειώνοντας έτσι τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού κατά 30% περίπου.
Οι Σιδηρόδρομοι Κένυας πρόκειται επίσης να παραλάβουν 40 καινούρια
επιβατικά βαγόνια με διαφορετική χωρητικότητα το καθένα (118 επιβάτες στα
βαγόνια οικονομικής θέσης και 72 επιβάτες στα βαγόνια πρώτης θέσης) και
πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, Wi-Fi, χώρους σίτισης κ.λπ. Οι
επιβατικές αμαξοστοιχίες που θα εκτελούν δρομολόγια από το Ναϊρόμπι έως
τον λιμένα της Μομπάσα προγραμματίζεται να κάνουν μία ή δύο στάσεις σε
πόλεις γειτονικές σε μεγάλα πάρκα της χώρας έτσι ώστε να διευκολύνονται
οι

επισκέπτες

που

ενδιαφέρονται

για

σαφάρι.

Τα νέα τρένα της Κένυας θα συμβάλλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη της
τουριστικής κίνησης στη χώρα αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική.

Προγραμματισμός κατ’ ευθείαν πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο σε
Μομπάσα

Το Συμβούλιο Τουρισμού της Κένυας, στοχεύοντας να δώσει ώθηση στις
αφίξεις επισκεπτών στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της χώρας,
δήλωσε ότι κινείται σθεναρά στην επαναλειτουργία των κατ’ ευθείαν πτήσεων
ανάμεσα στην Μομπάσα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κατ’ ευθείαν πτήσεις
τσάρτερ διακόπηκαν απότομα το 2014, γεγονός που επέφερε μείωση στους
αριθμούς των αφίξεων. Αντίθετα, η σύνδεση Λονδίνου και Ναϊρόμπι με κατ’
ευθείαν πτήσεις επιτυγχάνεται επαρκώς μέσω των εταιρειών Kenya Airways
και British Airways. Σημειώνεται ότι στην Kenya Airways έχουν ήδη ξεκινήσει
οι ενέργειες αναδιάρθρωσής της που θα ενισχύσουν τις κυβερνητικές
προσπάθειες να αναδειχθεί το Ναϊρόμπι ως ένας μεγάλος αεροπορικός
κόμβος της Αφρικανικής ηπείρου.

Η δήλωση του Συμβουλίου Τουρισμού έρχεται και ως επακόλουθο της
ίδρυσης του νέου κέντρου θεωρήσεως εισόδου (έκδοση βίζας) που άνοιξε το
Ηνωμένο Βασίλειο στην Μομπάσα.

Κένυα και Αιθιοπία: Συνεργασία για τη λίμνη Turkana

Η Κένυα και η Αιθιοπία, ύστερα από διήμερες εργασίες που διεξήχθηκαν στο
Εθνικό Μουσείο στο Ναϊρόμπι, συμφώνησαν πάνω στους όρους για τη
διεξαγωγή από κοινού ευρείας περιβαλλοντικής μελέτης διαχείρισης της
μεγάλης λίμνης Turkana και της γύρω περιοχής της. Όπως τόνισαν οι δύο
πλευρές, η λίμνη αποτελεί ένα ζωτικό πόρο και για τις δύο χώρες. Ως εκ
τούτου κρίνεται ως κεφαλαιώδους σημασίας η προάσπιση και διατήρηση της
κοινής φυσικής αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι η
συνολική περιοχή της λίμνης με τα Εθνικά Πάρκα της έχει ενταχθεί, ήδη από

το 1997, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο
και αποτελεί ένα τεράστιο πόλο έλξης επιστημόνων για τα παλαιοντολογικά
και αρχαιολογικά της ευρήματα.
Ο στόχος της μελέτης είναι να εντοπιστούν οι άμεσες, έμμεσες και
συσσωρευτικές επιπτώσεις στη λεκάνη της λίμνης τις οποίες θα επιφέρουν τα
αναπτυξιακά προγράμματα που σχεδιάζονται για την περιοχή. Στο πλαίσιο
αυτό πρόκειται να αναλυθούν οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
οικονομικές πτυχές των προγραμμάτων και οι πιθανές επιπτώσεις που θα
έχουν στην φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των δύο χωρών, στην
ενέργεια, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην αλιεία, καθώς και στα υδατικά
τους αποθέματα.

Αισιόδοξα ξεκινά η χρονιά για την Οργάνωση «Beyond Zero»

Για την Οργάνωση «Beyond Zero», που ίδρυσε η Πρώτη Κυρία της Κένυας,
κα Margaret Kenyatta, με σκοπό την προάσπιση της υγείας κυρίως γυναικών
και παιδιών, η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά και ελπιδοφόρα με δωρεά από την
εταιρεία Procter & Gamble 630.000 φακελιδίων μίας ουσίας που έχει την
ιδιότητα να καθαρίζει το μολυσμένο νερό και να το καθιστά ασφαλές ως
πόσιμο μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Με το σύνολο των φακελιδίων αυτών μπορούν
να καθαριστούν 6,3 εκατομμύρια λίτρα νερού! Η δωρεά γίνεται με την ευκαιρία
του προγράμματος «Ασφαλές Πόσιμο Νερό για Παιδιά» και στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Θα είναι δε ιδιαίτερα ωφέλιμη σε
περιοχές της χώρας με ανεπαρκείς ποσότητες ασφαλούς πόσιμου νερού
όπου η ξηρασία οδηγεί τους ανθρώπους να πίνουν ακατάλληλο νερό. Από το
2004 που λειτουργεί στην Κένυα το πρόγραμμα αυτό έχουν επενδυθεί από
την P & G 4,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν καθαριστεί 1 δισεκατομμύριο λίτρα
νερού.
Επίσης το Ιανουάριο, η Οργάνωση παρέλαβε από την Toyota μία κινητή
ιατρική μονάδα με τον εξοπλισμό της για τη διενέργεια απλών εξετάσεων
(αιματολογικών, για την ελονοσία κ.ά.) σε περιοχές απομακρυσμένες από
αστικά κέντρα.

Η Κένυα σε πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Η Ένωση Ατόμων με Αλφισμό Κένυας διοργάνωσε τα πρώτα σε παγκόσμια
κλίμακα καλλιστεία για άτομα που πάσχουν από αλφισμό (αλμπίνο). Ο
στόχος της Ένωσης ήταν να συμβάλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων
αλλά, κατά κύριο λόγο, των προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα αυτά τα
οποία, λόγω φόβου και άγνοιας του κοινωνικού περίγυρου, εξοστρακίζονται
από τις κοινότητές τους.
Τα καλλιστεία, με τίτλο «Ομορφιά Πέρα Από Το Δέρμα», έλαβαν χώρα στο
Ναϊρόμπι μπροστά σε πολυπληθές κοινό όπου παρίσταντο και ανώτεροι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Οι συμμετέχοντες, άντρες και γυναίκες με
αλφισμό, παρέλασαν με στολές διαφόρων επαγγελμάτων (στρατιωτικών,
αστυνομικών, σερβιτόρων, νοσοκόμων κ.ά.) για να δείξουν την ικανότητά
τους να συμμετέχουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

Η Κένυα λαμβάνει αυστηρά μέτρα προστασίας της ερπετοπανίδας

Ο Αφρικανικός πύθωνας.
Η Κένυα το Ιανουάριο προχώρησε σε λήψη μέτρων για την απαγόρευση
εξαγωγής διαφόρων ειδών ερπετών, όπως ο Αφρικανικός πύθωνας, σε
ζωολογικούς κήπους και σε καταστήματα ζώων συντροφιάς καθώς έχουν
καταγραφεί

πλείστες
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τα
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καταλήγουν

κακοποιημένα ή πωλούνται στην μαύρη αγορά για το δέρμα και το κρέας
τους.

Η

λαθραία

εμπορία

και

διακίνηση

προστατευόμενων

ειδών

ερπετοπανίδας έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικό
του γεγονότος αυτού είναι ότι ο πληθυσμός των Αφρικανικών πυθώνων δεν
αριθμεί στην φύση παρά μόλις μερικές εκατοντάδες άτομα σε ολόκληρη την
Ανατολική
Οι ποινές των παραβατών φθάνουν και τα 20 έτη φυλάκισης.

Αφρική.

