Διακήρυξη ΑΚΕΛ για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
5/6/2015
Με αφορµή την Παγκόσµια Μέρα Περιβάλλοντος, το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ
σηµειώνει τα ακόλουθα:
1. Παρά τα διάφορα παγκόσµια Φόρα που οργανώνονται και τις
αποφάσεις που λαµβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος,
πολύ λίγα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Το περιβάλλον
παραµένει στο στόχαστρο ως µια τεράστια δεξαµενή αλόγιστης
άντλησης φυσικών πόρων, ως χώρος απόρριψης αποβλήτων και ως ο
βασικός κερδοφόρος τοµέας επενδύσεων, µε αποτέλεσµα τα µεγάλα
προβλήµατα του πλανήτη να επιδεινώνονται συνεχώς.

2. Για το ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρο πως η ατοµική ευηµερία, στην σύγχρονη
κοινωνική ανάπτυξη, δεν µπορεί να τίθεται πάνω από τη συλλογική,
ούτε και να είναι το αποτέλεσµα ιδιοτελούς εκµετάλλευσης της φύσης
και των υπόλοιπων ανθρώπων. Για εµάς το ζήτηµα της
περιβαλλοντικής και της οικολογικής κρίσης, είναι πρωτίστως ζήτηµα
πολιτικό, µε συνδεόµενες σοβαρές επιπτώσεις στον οικονοµικό και
κοινωνικό τοµέα. Είναι ζήτηµα που ολοένα τείνει να συνδέεται µε τον
αγώνα των λαών για ειρήνη και ασφάλεια, καθώς οι περιορισµένοι
φυσικοί πόροι, στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήµατος, γίνονται
πεδίο ανταγωνισµού και συγκρούσεων, µε στόχο τον έλεγχο τους.

3. Το ΑΚΕΛ θεωρεί πως η περιβαλλοντική πολιτική, πρέπει πρωτίστως να
περιλαµβάνει την υιοθέτηση νέων πολιτικών οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης που θα έχουν ως στόχο, τη διατήρηση των
δυνατοτήτων του οικοσυστήµατος και των φυσικών πόρων µέσα σε µια
γενικότερη στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι
αναγκαία αλλά αυτή πρέπει να είναι προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου και όχι της ευκαιριακής εκµετάλλευσης του περιβαλλοντικού
ζητήµατος για πλουτισµό και πολιτικές σκοπιµότητες. Συστατικό µέρος
της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η εντατικοποίηση του αγώνα
για διεθνή ειρήνη και αφοπλισµό, για τερµατισµό των πολέµων και των
συγκρούσεων που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.

4. Ενώνουµε τη φωνή µας µε ολόκληρο τον κυπριακό λαό,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αλλά και µε τους λαούς της

περιοχής ενάντια στην κατασκευή και λειτουργία του πυρηνικού
σταθµού της Τουρκίας στο Άκουγιου, µια εξαιρετικά σεισµογόνο
περιοχή, που απέχει µόλις 60 χιλιόµετρα από την Κύπρο.

5. Το αναπτυξιακό µοντέλο που ακολουθήθηκε στην Κύπρο µετά την
ανεξαρτησία κινήθηκε παράλληλα µε τις διεθνείς τάσεις. Τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα της Κύπρου οξύνθηκαν περισσότερο κατά
τα τελευταία 40 χρόνια εξαιτίας της τούρκικης εισβολής και της
συνεχιζόµενης κατοχής, του αφύσικου διαχωρισµού του κυπριακού
οικοσυστήµατος, της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης αλλά και της έλλειψης
σωστής και ολοκληρωµένης κρατικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η
καταστροφή και η µόλυνση του περιβάλλοντος στην Κύπρο, τόσο στα
αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις. Τα
λαϊκά στρώµατα και οι εργαζόµενοι πλήττονται δυσανάλογα από την
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, σε σχέση µε τις πιο εύπορες οµάδες
του πληθυσµού, οι οποίες διαθέτουν τα µέσα ατοµικής και
οικογενειακής προστασίας. Εποµένως ο αγώνας για επίλυση του
περιβαλλοντικού προβλήµατος, είναι άµεσα συνυφασµένος µε τον
πολιτικό αγώνα για µια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.

6. Η εφαρµογή ενός µοντέλου αειφόρου ανάπτυξης, στη βάση της
οικονοµικής, κοινωνικής κα περιβαλλοντικής ισορροπίας, αποτελεί ένα
από τους βασικότερους
στόχους µας. Η πρόταση του ΑΚΕΛ,
αποσκοπεί σε δίκαιες και αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες και
σχέσεις, που προεκτείνονται στο επίπεδο της κοινωνικό-οικονοµικής
αλλαγής, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας µας. Προς την
κατεύθυνση αυτή πρέπει το κράτος να αναθεωρήσει τις πολιτικές
ανισόρροπης οικονοµικής ανάπτυξης, οι οποίες επηρεάζουν µε
ταχύτατα αυξανόµενους ρυθµούς, τον τόπο και τη ζωή µας γενικότερα.
Ασφαλώς, η επίλυση του πολιτικού µας προβλήµατος, ο τερµατισµός
της κατοχής και η επανένωση του τόπου µας θα ενοποιήσει το φυσικό
περιβάλλον της χώρας µας και θα δηµιουργήσει τη δυνατότητα για
αποτελεσµατική περιβαλλοντική πολιτική.

