ΨΗΦΙΣΜΑ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ συνέρχεται σε µια περίοδο όπου οι συνέπειες της κλιµατικής
αλλαγής απειλούν την επιβίωση του πλανήτη και απασχολούν σοβαρά την παγκόσµια
κοινότητα. Η περιβαλλοντική και οικολογική κρίση δεν είναι παρά οι άµεσες επιπτώσεις
του κυρίαρχου παγκόσµιου µοντέλου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού συστήµατος.
Ενώ, από τη µια, παράγει και συσσωρεύει τεράστιο πλούτο, από την άλλη καταδικάζει
τον µισό πληθυσµό του πλανήτη σε φτώχεια και εξαθλίωση. Η αντιµετώπιση αυτής της
κρίσης, που είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση του πλανήτη, αποτελεί συστατικό
µέρος του αγώνα για ένα δικαιότερο, ειρηνικό κόσµο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ενόψει της πραγµατοποίησης της 16ης Διάσκεψης
των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, από τις 29 του Νοέµβρη µέχρι τις 9
του Δεκέµβρη 2010, το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ:
1.

Καταγράφει την αποτυχία της 15ης Διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για
την Κλιµατική Αλλαγή, που πραγµατοποιήθηκε τον Δεκέµβρη του 2009
στην Κοπεγχάγη και την αδυναµία των ηγετών του κόσµου, ιδιαίτερα αυτών
των αναπτυγµένων χωρών, να δηµιουργήσουν την προοπτική ουσιαστικής
αντιµετώπισης της απειλής της κλιµατικής αλλαγής.

2.

Υπογραµµίζει την τεράστια σηµασία για την ανθρωπότητα, της 16ης Διάσκεψης
που θα πραγµατοποιηθεί στο Κανκούν του Μεξικού. Ο στόχος της Διάσκεψης
δεν µπορεί να είναι άλλος από µια ουσιαστική και δεσµευτική συµφωνία για
δραστική µείωση των ρύπων, που αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την
συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη.

3.

Υποστηρίζει και απαιτεί την ανάγκη για άµεση, ουσιαστική και αποτελεσµατική
οικονοµική και τεχνολογική βοήθεια από τις πλούσιες χώρες του Βορρά προς
τις φτωχές χώρες του, για αντιµετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της
κλιµατικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης.

4.

Απορρίπτει κατηγορηµατικά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ρύθµιση του
προβλήµατος µε µηχανισµούς της αγοράς, όπως είναι το Σύστηµα Εµπορίας
των Ρύπων, το οποίο µε την εφαρµογή του όχι µόνο δεν έφερε πρόοδο αλλά
δηµιούργησε άλλοθι στους µεγάλους ρυπαντές να συνεχίζουν την ρύπανση
χωρίς µειώσεις.

5.

Χαιρετίζει τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από την Παγκόσµια Διάσκεψη των
Λαών στη Βολιβία για την Κλιµατική Αλλαγή. Ανάµεσα σε άλλα η Διάσκεψη
των Λαών απαιτεί, την Μείωση των εκποµπών κατά 50% µέχρι το 2017, την
Αναγνώριση των δικαιωµάτων της Γης, τον πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των ιθαγενών και των Κλιµατικών Προσφύγων,
τη σύσταση Διεθνούς Δικαστηρίου Κλιµατικής Δικαιοσύνης και τον Τερµατισµό
του Συστήµατος Εµπορίας των Ρύπων.

6.

Υπογραµµίζει τις ιδιαίτερα αρνητικές προβλέψεις της παγκόσµιας επιστηµονικής
κοινότητας, για αύξηση της θερµοκρασίας πέραν των αποδεκτών από το
οικοσύστηµα ορίων, λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης των εκποµπών ρύπων
και τονίζει την αναγκαιότητα λήψης δραστικών µέτρων αλλά και την ετοιµασία
στρατηγικών σχεδίων, για αντιµετώπιση των συνθηκών φτώχειας που θα
επικρατήσουν για τον µισό πληθυσµό του πλανήτη.

7.

Εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιστηµονική διαπίστωση ότι η
Κύπρος περιλαµβάνεται ανάµεσα στις περιοχές που θα
αντιµετωπίσουν περαιτέρω τις σοβαρές επιπτώσεις των
κλιµατικών αλλαγών, ιδιαίτερα στα ζητήµατα της απερήµωσης και
του Υδατικού. Οφείλουµε να λάβουµε σοβαρά υπόψη την δύσκολη
θέση που βρισκόµαστε και να προχωρήσουµε σε έγκαιρη
προετοιµασία για προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές σε όλους
τους τοµείς.

8.

Υποστηρίζει την εντατικοποίηση πολιτικών που επιδιώκουν τοµές
και χάραξη νέας τακτικής στον τρόπο που τα εµπλεκόµενα
Υπουργεία και Τµήµατα του Δηµοσίου συνεργάζονται και προωθούν
την διαµόρφωση πολιτικής για την προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή. Επιβάλλεται καλύτερος συντονισµός και συγκλίσεις σε
προσεγγίσεις και προτεραιότητες.

9.

Υπογραµµίζει ότι ο στόχος της Αειφόρου Ανάπτυξης, µπορεί να
επιτευχθεί µόνο εάν τεθούν οι περιβαλλοντικές παράµετροι και τα
συµφέροντα του λαού µας, πάνω από τα συµφέροντα του κεφαλαίου
και την προσπάθεια µεγιστοποίησης των κερδών έναντι παντός
τιµήµατος.

10.

Το 21ο
Συνέδριο διακηρύσσει
ότι το ΑΚΕΛ, η πρωτοπόρα
δύναµη των εργαζοµένων και του λαού µας, έχει τη βούληση να
εργαστεί αποτελεσµατικά για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δηµιουργία της
αναγκαίας κουλτούρας για συµφιλίωση µε τη φύση.

