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Το ΕΚ και η σύνοδος για το κλίμα στο
Κανκούν

• Ενημερωτικός φάκελος για το ΕΚ και τις θέσεις του έναντι της συνόδου στο Κανκούν
• Οι ευρωβουλευτές ζητούν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην

Ευρώπη κατά 30% μέχρι το 2020

Η σύνοδος στο Κανκούν που άρχισε στις 29 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10
Δεκεμβρίου βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης δεσμευ-
τικής συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

Στην αποφασιστική δεύτερη εβδομάδα της συνόδου, επίσημη 15μελής αντιπροσωπεία του
ΕΚ θα συμμετάσχει στη σύνοδο για συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων νομοθετικών σω-
μάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με στόχο να προωθήσει την επίτευξη των συμ-
φωνιών που προϋποθέτει η επιτυχής ολοκλήρωση της διάσκεψης.

Στις 25 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της διάσκεψης το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα στο
οποίο καταθέτει τις θέσεις του για τη διάσκεψη. Επισημαίνει έτσι ότι θα είναι προς όφελος της
ίδιας της ΕΕ να αναβαθμίσει το στόχο της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από το σημερινό 20% σε 30% έναντι του 1990. Το κείμενο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία
της προστασίας του δάσους και της παροχής δεσμεύσεων για οικονομική ενίσχυση των
αναπτυσσόμενων χωρών, ως κρίσιμα σημεία για την επίτευξη προόδου στο Κανκούν.

Στο φάκελο που ακολουθεί θα βρείτε επίσημα κείμενα, άρθρα και συνεντεύξεις για το ΕΚ και
τη σύνοδο του Κανκούν με συνεχή ενημέρωση όπως εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις.
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Κανκούν: Άνοιξε ο δρόμος για Παγκόσμια Συνθήκη για το κλίμα

• Ανέλπιστη συμφωνία την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα
• Πράσινο Ταμείο, θέσπιση στόχων και ελπίδα για δεσμευτική Συνθήκη σε επόμενη

συνάντηση
• Επόμενο βήμα η θέσπιση δεσμευτικής Παγκόσμιας Συνθήκης

Παρά τους φόβους όλων, η σύνοδος του ΟΗΕ στο Κανκούν κατέληξε σε συμφωνία
194 χωρών για τη λήψη σειράς μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκη-
πίου. Οι ευρωβουλευτές που εκπροσώπησαν το ΕΚ στη σύνοδο εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους για μια συμφωνία που θεωρούν προπομπό μιας γνήσιας, παγκόσμιας
Συνθήκης για το κλίμα.

Αρχικός στόχος τόσο της περσινής συνόδου στην Κοπεγχάγη όσο και της φετινής στο Καν-
κούν ήταν βέβαια η επίτευξη διεθνούς, νομικά δεσμευτικής συνθήκης για την αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών. Ήταν ένας στόχος που απεδείχθη υπερβολικά φιλόδοξος. Ωστόσο
αν ο στόχος δεν επετεύχθη, το βέβαιο είναι ότι η ανθρωπότητα πέτυχε ένα σημαντικό, ίσως
και αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξή του ή, όπως το έθεσε ο πρόεδρος της επιτροπής
Περιβάλλοντος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΚ στο Κανκούν, Γερμανός ευρω-
βουλευτής των Σοσιαλιστών, Jo Leinen: "άνοιξε ο δρόμος για παγκόσμια Συνθήκη"…

Στον απολογισμό του Κανκούν θα πρέπει να καταγραφούν η δημιουργία Πράσινου Ταμείου
για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η προστασία των δασών και η αναγνώριση της ανάγκης
να θεσπισθούν ακόμα αυστηρότερη στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου.

Ο πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, καλωσόρισε τα αποτελέσματα της διάσκεψης αλλά τόνι-
σε ότι "η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να πιέζει τον υπόλοιπο κόσμο να πετύχει κάτι καλύτερο
σε επόμενο στάδιο. Το ΕΚ, από την πλευρά του, θα συνεχίσει να πολεμά την αλλαγή του
κλίματος".

Αλλαγή κλίματος

Δεύτερος στην ιεραρχία της αποστολής του ΕΚ στο Κανκούν, ο Γερμανός ευρωβουλευτής
του ΕΛΚ, Karl-Heinz Florenz, επεσήμανε ιδιαίτερα "το εντελώς νέο κλίμα στις συζητήσεις,
το οποίο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο τέλος της συνόδου της Κοπεγχάγης", αλλά
και τη μέθοδο εργασίας της μεξικανικής προεδρίας που εγγυήθηκε τη διαφάνεια στις δια-
πραγματεύσεις.

Στη σύνοδο, η αποστολή του ΕΚ είχε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας, του
Μεξικού, της Βραζιλίας και της Νοτίου Αφρικής, η οποία θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο
το 2011.

Το ίδιο το ΕΚ θα εξετάσει τα αποτελέσματα της συνόδου στην ολομέλεια, το απόγευμα της
Τρίτης 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

Κανκούν: ο απολογισμός
• Πράσινο Ταμείο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες
• Δεδηλωμένη φιλοδοξία η μείωση της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας σε

λιγότερο από 2 βαθμούς κελσίου με εξέταση της δυνατότητας για 1,5 βαθμούς
• Νομικό πλαίσιο για την αποζημίωση των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να διατηρήσουν τα

δάση τους
• Αναγνώριση της ανάγκης θέσπισης πιο φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών ρύπων
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Το ΕΚ ενώπιον της συνόδου στο Κανκούν

• Θα έχει αποτέλεσμα η σύνοδος στο Κανκούν;
• Ένας σύντομος οδηγός για το ΕΚ και τη σύνοδο

Ψήφισμα του ΕΚ

Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου, η ολομέλεια συζήτησε για τις κλιματικές αλλαγές
και υιοθέτησε ψήφισμα με βάση το οποίο η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει τον στόχο της μείω-
σης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% μέχρι το 2020, αντί του ισχύοντος
στόχους περιορισμού τους κατά 20%. Αντιπροσωπεία του ΕΚ υπό τον πρόεδρο της επι-
τροπής Περιβάλλοντος, Γερμανό ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Jo Leinen θα βρεθεί στο
Μεξικό για να προωθήσει το στόχο καθώς, όπως σημειώνει ο ίδιος ο Leinen, "αδιέξοδο στις
διαπραγματεύσεις απλώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό".

Τα κύρια ζητήματα

Το πρωτόκολλο του Κιότο, που περιλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου εκπνέει το 2012 και ο χρόνος για τη δημιουργία διαδόχου σχήματος
τελειώνει. Η επίτευξη συμφωνίας στο σύστημα που θα διαδεχθεί το Κιότο είναι ο λόγος για
τον οποίο πραγματοποιείται η σύνοδος του Κανκούν, όμως πέρυσι, στην αντίστοιχη σύνο-
δο της Κοπεγχάγης δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί συμφωνία μεταξύ ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες αρνούνται να δεχθούν ότι θα
πρέπει εκείνες να καταβάλλουν το τίμημα της ρύπανσης που δημιουργεί ο ανεπτυγμένος
κόσμος.

Τις αναπτυσσόμενες χώρες ανησυχεί επίσης ότι η επιβολή ανωτάτων ορίων στις εκπομπές
ρύπων θα καθηλώσει την ανάπτυξή τους, κάτι που θέτει με ιδιαίτερη έμφαση η Κίνα, ενώ
επιπλέον ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των μέτρων που θα απαιτηθούν.

Τι σημαίνουν οι διάφοροι όροι όπως CMP6 και COP16;

Οι συντομογραφίες κρύβουν, όπως είναι προφανές, μια πολύπλοκη εικόνα. Στην πραγ-
ματικότητα, "η" σύνοδος του Κανκούν είναι έξι διαφορετικές σύνοδοι που διεξάγονται ταυ-
τόχρονα και παράλληλα. Από αυτές οι σημαντικότερες είναι η 16η σύνοδος της "Διάσκε-
ψης των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης πλαισίου των ΗΕ για την αλλαγή του κλίμα-
τος" (Conference Of Parties) και η έκτη σύνοδος των μερών που αποτελεί συνάντηση των
μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP). Οι δε χώρες είναι οι περισσότερες μέλη του Πλαι-
σίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές ή UNFCCC...

Ποιός συμμετέχει;
Ηγέτες ή άλλοι εκπρόσωποι από ουσιαστικά κάθε μία χώρα της υφηλίου, μαζί με αντιπρο-
σωπείες της ΕΕ, διαφόρων οργάνων του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σύνοδο της Κοπεγχάγης;
Η σύνοδος της Κοπεγχάγης πέρυσι άφησε πάρα πολλές εκκρεμότητες τις οποίες φιλοδοξεί
να επιλύσει η φετινή σύνοδος στο Κανκούν
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Συνέντευξη: O Jo Leinen για τη βιοποικιλότητα

• Συνέντευξη με τον πρόεδρο της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ, Γερμανό
ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Jo Leinen

• Αλληλένδετες η προστασία της βιοποικιλότητας και η αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Jo Leinen, ηγείται της αποστολής της
επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ στη δέκατη σύνοδο της "Διάσκεψης των Συμβαλλο-
μένων Μερών" (COP-10) της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, που πραγματοποιείται
από τις 19 μέχρι τις 28 Οκτωβρίου στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Πριν τη συνάντηση
δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μας και τόνισε ότι η ΕΕ "πρέπει να παίξει τον
πρώτο ρόλο".

Ποιά είναι η σχέση βιοποικιλότητας και κλιματικών αλλαγών;

Είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες. Κλασσικό παράδειγμα είναι τα τροπικά δάση: κατα-
στρέφοντας το δάσος αυξάνουμε τον κίνδυνο αλλαγής του κλίματος και, από την άλλη πλευ-
ρά, οι κλιματικές αλλαγές αλλάζουν το οικοσύστημα, για παράδειγμα με την ερημοποίηση.

Ορισμένοι μιλούν για "εξαφάνιση της φύσης". Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα;

Κάθε μέρα χάνουμε 30 είδη και έρευνα του ΟΗΕ δείχνει ότι συνολικά απειλούνται με εξαφάνι-
ση 17.000. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οικολογική καταστροφή αλλά και οικονομική, καθώς το
κόστος από την απώλεια του φυσικού κεφαλαίου ανέρχεται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια
ευρώ το χρόνο. Παγκοσμίως, οι δαπάνες για προστασία της βιοποικιλότητας ανέρχονται σε
3 δισεκατομμύρια ευρώ.. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά και η διαφορά αυτή μεγαλώνει χρόνο
με το χρόνο.

Τι αναμένετε από τη Ναγκόγια;

Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε να σταματήσουμε την απώλεια ειδών και την υποβάθμιση της
βιοποικιλότητας. Βραχυπρόθεσμα, στόχος μας είναι να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότη-
τας μέχρι το 2020. Πιο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποκατασταθούν μέχρι το 2050 τα
κατεστραμμένα οικοσυστήματα με αναδασώσεις και αποκατάσταση των υδάτινων πόρων.
Η ΕΕ οφείλει να έχει ενιαία θέση και να παίξει τον πρώτο ρόλο.

Οι στόχοι για το 2010 που ετέθησαν το 2002 δεν επετεύχθησαν. Πώς μπορούμε να
είμαστε σίγουροι ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2020;

Πρέπει να ενσωματώσουμε τη βιοποικιλότητα σε διάφορους τομείς πολιτικής, ιδίως τη γε-
ωργία, την αλιεία, την πολιτική δασών και τις μεταφορές. Η ανάδειξή της σε κεντρική πολιτι-
κή είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το πρόγραμμα "Natura 2000" δεν αρκεί, γιατί έτσι προστα-
τεύουμε το 10% αφήνοντας το 90% έρμαιο της υποβάθμισης. Εκείνο που μας δίδαξαν οι
στόχοι του 2010 είναι ότι απαιτείται πιό ολιστική προσέγγιση.

Η Νορβηγία έχει ήδη νομοθεσία περί γενετικών πόρων και διέθεσε ένα δισεκατομ-
μύριο δολάρια για την προστασία των δασών της Βραζιλίας. Θα έπρεπε να κάνει κάτι
ανάλογο και η ΕΕ;

Η Νορβηγία είναι καλό παράδειγμα υπευθυνότητας και ελπίζω ότι μπορούμε να την ακολου-
θήσουμε διαθέτοντας περισσότερους πόρους και νομικά εργαλεία για τον έλεγχο της εμπο-
ρίας γενετικών πόρων. Η δημιουργία "Πράσινου Ταμείου" θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώ-
ρες που έχουν την πιο επείγουσα ανάγκη πόρων για να προστατεύσουν ή να επαναφέρουν
τη βιοποικιλότητά τους.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί όμως η προστασία της βιοποικιλότητας;

Πρέπει να βρούμε νέες, διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Η διασύνδεση της προστα-
σίας του κλίματος με την προστασία της βιοποικιλότητας ίσως επιτρέψει να αντλήσουμε ορι-
σμένα από τα κονδύλια που προορίζονται για τη διεθνή ανάπτυξη, τα οποία ανέρχονται σε
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30 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2013 και σε 100 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Θα
μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από τα συστήματα εμπορίας ρύπων
και τον Μηχανισμό Ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ενώ το ΕΚ έχει επίσης προτείνει
τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ως μηχανισμό ελέγχου της κερδο-
σκοπίας αλλά και προστασίας της βιοποικιλότητας.
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Το ΕΚ στηρίζει το πρόγραμμα του ΟΗΕ για τα δάση

• Η προστασία των δασών στοιχείο κλειδί στην αντιμετώπιση του φαινομένου του
θερμοκηπίου

• Το ΕΚ θα συζητήσει τη στάση της ΕΕ στη διάσκεψη του Κανκούν στις 24 Νοεμβρίου

Ο ρόλος των δασών στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι κρίσιμος:
απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα αλλά ταυτόχρονα η καταστροφή τους ευθύνε-
ται για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών. Όμως τα δάση είναι ίσως το ένα σημείο
στο οποίο υπάρχουν ελπίδες ουσιαστικής προόδου στη διάσκεψη του Cancun για το
κλίμα και η διάσωσή τους περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του ΕΚ εν όψει της διάσκε-
ψης.

Η καταστροφή των δασών απελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύουν τα
δέντρα και, παγκοσμίως, αυτό προκαλεί μέχρι και το 20% των ετήσιων εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου. Αυτό κατατάσσει την καταστροφή των δασών στη δεύτερη θέση των πα-
ραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μετά την παραγωγή ενέργειας και
σε υψηλότερη θέση από ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών.

"Στην Ευρώπη, ο ενεργειακός τομέας εκπέμπει κάθε χρόνο 4,1 δισεκατομμύρια τόνους διο-
ξειδίου του άνθρακα, ενώ η καταστροφή των δασών, η λαθροϋλοτομία και η εξαφάνιση του
τροπικού δάσους στη Βραζιλία, την Ινδονησία και αλλού, προκαλούν την εκπομπή 6 δισεκα-
τομμυρίων τόνων" επεσήμανε στη συζήτηση στην Επιτροπή ο αντιπρόεδρος της αντιπρο-
σωπείας του ΕΚ για τη διάσκεψη στο Κανκούν, Karl-Heinz Florenz (ΕΛΚ, Γερμανία). "Αυτό
δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επαναπαυθούμε", συμπληρώνει. Αντιθέτως, "καθιστά σαφείς
τις κοινές ευθύνες όλων μας".

Η πρωτοβουλία REDD+ απάντηση στην καταστροφή των δασών

Το REDD+ από το "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation" ή στα
ελληνικά "Μείωση των εκπομπών ρύπων από την καταστροφή και υποβάθμιση των δασών"
προέρχεται από μια απλή ιδέα: να δοθεί οικονομικό κίνητρο στις αναπτυσσόμενες χώρες
οικονομικό κίνητρο για την αποτροπή της καταστροφής των δασών.

Η διαφορά από προηγούμενες προσπάθειες στην ίδια κατεύθυνση είναι η ευθεία σύνδεση
των οικονομικών κινήτρων με την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στα δάση. Με
άλλα λόγια το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται στα δέντρα και τα άλλα φυτά στο
δάσος μπορεί και πρέπει να ποσοτικοποιηθεί και, ακριβώς, η ποσότητα που αποθηκεύουν
τα δάση κάθε χώρας θα μεταφράζεται σε δικαιώματα εκπομπών ("carbon credits") που έχουν
χρηματική αξία και μπορούν να πωληθούν στη διεθνή αγορά ρύπων.

Η αναβαθμισμένη πρωτοβουλία REDD+ περιλαμβάνει εκτός της καταστροφής και υπο-
βάθμισης του δάσους, έννοιες όπως η διατήρηση και η βιώσιμη διαχείριση των δασών. Μέλη
της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ σε ψήφισμά τους που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο εν
όψει της συνόδου στο Κανκούν, ζητούν από την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία. Η θέση
της ΕΕ εν όψει της διάσκεψης θα συζητηθεί από την ολομέλεια του ΕΚ στις 24 Νοεμβρίου.

Σημείωσε σχετικά ο Florenz ότι η προστασία των δασών, ένα από τα ζητήματα για τα οποία
υπάρχει πραγματική ελπίδα προόδου στη διάσκεψη, πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των
προσπαθειών της ΕΕ. "Πολλά μένουν να γίνει αλλά είμαι αισιόδοξος" κατέληξε.

Η πρωτοβουλία REDD εγκαινιάσθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και σήμερα στηρίζει πιλοτικά
προγράμματα σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, το Βιετνάμ, το Κονγκό και
η Τανζανία. Η μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά, ύψους περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ
για το διάστημα 2008-2010 προέρχεται από τη Νορβηγία.
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Συνέντευξη: Jane Goodall

• Η Jane Goodall βρέθηκε τη Δευτέρα στο ΕΚ για να μιλήσει σε παιδιλα από 37
διαφορετικές χώρες που φοιτούν σε σχολεία των Βρυξελλών

• Απάντησε στις ερωτήσεις μας και τις ερωτήσεις των "φίλων" του ΕΚ στο Facebook

Η Jane Goodall, η διάσημη ανθρωπολόγος που δεκαετίες τώρα μελετά τους πιθήκους
στον εθνικό δρυμό του Γκόμπε, στην Τανζανία, βρέθηκε στο ΕΚ προσκεκλημένη της
αντιπροέδρου Silvana Koch-Mehrin (Φιλελεύθεροι, Γερμανία) για να μιλήσει σε παι-
διά από τοπικά σχολεία για τη ζωή της, τους χιμπατζήδες και το μέλλον της Γης. Η
Δρ Goodall απάντησε στις ερωτήσεις μας και τις ερωτήσεις των "φίλων" μας στο
Facebook: "Δεν κληρονομήσαμε τον πλανήτη από τους γονείς μας", είπε, "τον δα-
νειζόμαστε από τα παιδιά μας".

Δρ. Goodall, είστε στο ΕΚ αλλά ακροατήριό σας δεν είναι οι ευρωβουλευτές, είναι
παιδιά.

Ναι μιλάω σε παιδιά από διάφορες χώρες αν και είναι φυσικά σημαντικό να μιλήσει κανείς
και στους ευρωβουλευτές. Η κατάσταση είναι τόσο απελπιστική, έχουμε καταστρέψει τον
πλανήτη σε τέτοια έκταση που είναι απαραίτητο να απευθυνθούμε και στην κορυφή και στη
βάση... Σημειώστε πάντως ότι εργάζομαι πολύ εντατικά για τα παιδιά μέσα από το πρόγραμ-
μά μας, Roots and Shoots.

Τι μήνυμα φέρατε στα παιδιά;

Ότι μπορεί να έχουν βλάψει το μέλλον τους αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν τα
ίδια να κάνουν πολλά. Καιρός είναι να βρεθούμε, νέοι και μεγαλύτεροι και να αρχίσουμε να
θεραπεύουμε τις πληγές που προκαλέσαμε στον πλανήτη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιοποικιλότητα είναι τα κεντρικά στοιχεία της
συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μεξικό. Τι έχετε να πείτε σε εκείνους που θα συμ-
μετάσχουν;

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να επιβραδύνουμε τις
κλιματικές αλλαγές κι ένα από τα πιο οικονομικά είναι να προστατέψουμε το τροπικό δάσος.
Κόβοντας δέντρα απελευθερώνουμε το διοξείδιο του άνθρακα που έχουν αποθηκεύσει και
όταν τα καίμε απελευθερώνουμε ακόμα περισσότερο. Το ίδιο το δάσος είναι μια τεράστια
δεξαμενή για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.

Ένα άλλο μήνυμα αφορά την εντατική κτηνοτροφία. Κολοσσιαίες εκτάσεις που ήταν δάσος
παραδίδονται στη γεωργία. Τρώμε ολοένα και περισσότερο, ολοένα και περισσότερο κρέας
με αποτέλεσμα τα ζώα να τρέφονται με αφύσικο τρόπο και να παράγουν τεράστιες ποσότη-
τες μεθανίου, που με τη σειρά του ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου. Χωρίς να μιλήσουμε καν για τη σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται αυτά τα
ζώα, η εντατική κτηνοτροφία είναι τρομερά επιβλαβής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.

Charlotte Biddle, από το Facebook του ΕΚ: Σαν πρέσβειρα του ΟΗΕ ποιό είναι το
σημαντικότερο μήνυμα που μεταφέρετε;

Το περιβάλλον είναι το μέλλον μας. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι τίθεται κάποιο δίλημμα μετα-
ξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας αλλά στην πραγματικότητα αν δεν προστα-
τεύσουμε το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, τότε κινδυνεύει το μέλλον των παιδιών
μας. Όπως λένε, "δεν κληρονομήσαμε τον πλανήτη από τους γονείς μας, τον δανειζόμαστε
από τα παιδιά μας". Κλέβουμε, κλέβουμε, κλέβουμε! Εμείς, η πιο ανεπτυγμένη μορφή ζω-
ής στον πλανήτη, με τον πιο πολύπλοκο εγκέφαλο το μόνο που καταφέραμε ήταν να κατα-
στρέψουμε το ίδιο μας το σπίτι.
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Έχει ειπωθεί ότι αν όλη η ανθρωπότητα είχε το ίδιο επίπεδο ζωής με την Ευρώπη θα χρεια-
ζόμασταν τους φυσικούς πόρους πέντε ή έξι πλανητών κι εμείς δεν έχουμε παρά έναν. Έτσι
πρέπει να επιστρατεύσουμε αυτόν τον πολύπλοκο εγκέφαλό μας και να πάρουμε κάποιες
σωστές αποφάσεις με γνώμονα το αύριο, όχι το σήμερα.

Dinesh Kumar, από το Facebook του ΕΚ: Τι μπορεί να κάνει ο μέσος άνθρωπος για
τη βιοποικιλότητα όταν την έχει καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό;

Πολλοί με ρωτούν "και τι μπορώ να κάνω εγώ".. Τα προβλήματα είναι τόσο κολοσσιαία που ο
καθ' ένας νιώθει ανήμπορος κι όταν νιώθεις ανήμπορος δεν κάνεις τίποτα. Έτσι όλοι αφήνουν
το πρόβλημα στους πολιτικούς και τους επιστήμονες με την πεποίθηση ότι το πρόβλημα
είναι "δικό τους" και όχι δικό μας. Εγώ ένα έχω να πω: αφιερώστε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να
αναλογισθείτε τις συνέπειες κάθε μίας πράξης σας, τις συνέπειες του τι αγοράζετε τι τρώτε,
τι φοράτε, πώς πηγαίνετε από το Α μέρος στο Β. Πολλοί απλώς δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να διαλέξουν διαφορετικά όμως υπάρχουν εκατομμύρια που την έχουν και ο καθ'
ένας μας μπορεί να διαλέξει τουλάχιστον για ορισμένα πράγματα τη σωστή λύση.

Danielle Demos, από το Facebook του ΕΚ: Στη πέμπτο παγκόσμιο συνέδριο Δρυ-
μών στο Ντέρμπαν το 2003, πολλοί εκπρόσωποι αυτοχθόνων πληθυσμών έλεγαν ότι
"πρώτα μας καταστρέψατε στο όνομα των βασιλιάδων, μετά στο όνομα της ανάπτυ-
ξης και τώρα στο όνομα της προστασίας της φύσης". Τι θα είχατε να τους πείτε;

Ότι είμαι 100% στο πλευρό τους! Συνεργαζόμαστε με αυτόχθονες πληθυσμούς σε διάφορα
σημεία της υφηλίου και το ευτύχημα είναι ότι έχουν αρχίσει να αποκτούν φωνή. Με έχουν
εντυπωσιάσει πολύ με τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν, ακόμα και με κίνδυνο της
ζωής τους εκείνους που ετοιμάζονται να τους κλέψουν και πάλι, τις προσπάθειές τους να συ-
νεχίσουν να έχουν ευθύνη για την ίδια τους τη γη από την απληστία της υπόλοιπης ανθρω-
πότητας.


