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H αποτυχία του Γιοχάνεσμπουργκ να μη γίνει ταφόπλακα του
οράματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Αθήνα - Αποτιμώντας τη Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Greenpeace και WWF Ελλάς δήλωσαν πως
στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι ηγέτες των ισχυρών κρατών φάνηκαν πολύ μικροί για να αντιμετωπίσουν τα
τεράστια προβλήματα του πλανήτη.
Συγκεκριμένα, σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Αντιγόνη Δαλαμάγκα (Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης),
Θεοδότα Νάντσου (WWF Ελλάς), Μάχη Σιδερίδου (Greenpeace) και Νίκος Χρυσόγελος (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS) τόνισαν πως το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο
αδράνειας! Οι οικονομικά ‘καυτοί’ τομείς της ενέργειας και του παγκόσμιου εμπορίου ήταν τα κύρια πεδία
αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Η Διάσκεψη δεν κατέληξε σε δεσμεύσεις για την προώθηση καθαρών
μορφών ενέργειας ενώ απέτυχε να θέσει όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης
στο παγκόσμιο εμπόριο. Και στους τομείς όμως της γεωργίας, των τοξικών, της προστασίας της
βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων καμία ουσιαστική πρόοδος δε σημειώθηκε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που θέλησε να ενσωματώσει σε πολλές περιπτώσεις στόχους και
χρονοδιαγράμματα, αποδείχτηκε αδύναμος διαπραγματευτής. Δεν κατόρθωσε να συνάψει στρατηγικές
συμμαχίες και υποχώρησε πολύ γρήγορα και εύκολα στις πιέσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο
Καναδάς.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, μια χώρα με πολύ πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεμα, οι προκλήσεις, ειδικά εν
όψει της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ βασικές και μεγάλες:
1. Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε κάθε τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας (βιομηχανία,
γεωργία, αλιεία, μεγάλα έργα, μεταφορές, συγκοινωνία, κ.α.).
2. Προστασία των πυρήνων βιοποικιλότητας με τη δημιουργία και σωστή διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών, προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.
3. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών (αιολική, ηλιακή, κλπ.) και της εξοικονόμησης ενέργειας.
4. Να μπει τέλος στην άτακτη οικοδόμηση και χωροθέτηση δραστηριοτήτων και να διαμορφωθεί επιτέλους
μια ολοκληρωμένη χωροταξική πολιτική.
5. Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και νερού, με έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση.
6. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης οικονομικής και φορολογικής πολιτικής που θα ευνοεί τις «πράσινες καθαρές»
τεχνολογίες, τα μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων
εργασίας, καθώς και την απεριόριστη ευθύνη των παραγωγών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των
προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση είναι κοινωνική: η αποτυχία του Γιοχάνεσμπουργκ είναι ένα κάλεσμα για
δραστηριοποίηση των ίδιων των πολιτών. Μόνο οι ενεργοί πολίτες μπορούν να ωθήσουν τις κυβερνήσεις να
αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον πλανήτη και τις μελλοντικές γενιές.
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