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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέτρα για την κλιµατική αλλαγή
Να διεκδικήσουµε λύσεις που υπάρχουν – Να αλλάξουµε συµπεριφορά και συνήθειες
Συνέρχεται αυτές τις µέρες στο Μπαλί της Ινδονησίας η Παγκόσµια Σύνοδος
του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή. Με την ευκαιρία αυτή πραγµατοποιούνται σ’
όλο τον κόσµο και στη χώρα µας κοινωνικές παρεµβάσεις. Σκοπός των εκδηλώσεων
αυτών είναι να πιέσουν για τη λήψη µέτρων µε στόχο την ανατροπή των
δεδοµένων που δηµιουργούν την κλιµατική αλλαγή, η οποία απειλεί το µέλλον
του πλανήτη. Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου στηρίζει και
συµµετέχει στις εκδηλώσεις αυτές.

Παγκόσμια απειλή η κλιματική αλλαγή
Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή προβλέπει µέση άνοδο
των θερµοκρασιών από 1,4 έως 5,9 βαθµούς στα επόµενα 50 χρόνια. Η τροπική ζώνη
συνεχώς διευρύνεται. Οι επιστήµονες προειδοποιούν για ερηµοποίηση µεγάλων
κατοικηµένων εκτάσεων και για εκατοµµύρια πρόσφυγες. Η Ελλάδα τις επόµενες
δεκαετίες θα πλησιάσει κλιµατικά την Αφρική, η ζωή µας θα γίνει αβίωτη και το
παραγωγικό πρότυπο της χώρας θα καταρρεύσει.
Για την κλιµατική αλλαγή ευθύνονται αυτοί που προωθούν και επιβάλλουν τις
σηµερινές επιλογές. Ο ενεργειακός τοµέας στηρίζεται σε παραγωγή µε ρυπογόνα
καύσιµα, παρατηρείται µεγάλη ενεργειακή σπατάλη στη βιοµηχανία και στην οικιακή
χρήση, το Ι.Χ. αυτοκίνητο κυριαρχεί στη µετακίνηση, η ανάπτυξη συντελείται χωρίς
περιβαλλοντικούς περιορισµούς και µε κυρίαρχο στόχο το µεγάλο και γρήγορο
κέρδος, τα δάση καταστρέφονται και αποψιλώνονται. Όλα αυτά αποτελούν τις
βασικές αιτίες της κλιµατικής αλλαγής.
Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία
προωθείται από ορισµένες κυβερνήσεις ως εναλλακτική µορφή στο σηµερινό
κυρίαρχο ενεργειακό πρότυπο. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ούτε αθώα για την
υπερθέρµανση του Πλανήτη, ούτε Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργειας.

Ενώνουµε τις φωνές µας για να επιβάλλουµε σε εθνικό και παγκόσµιο
επίπεδο µέτρα κατά της κλιµατικής αλλαγής. ∆ιεκδικούµε:
•

Να συµµορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα µε τους στόχους του Κιότο,
αναλαµβάνοντας δράσεις και συµµετέχοντας ενεργά στην προώθηση µιας
παγκόσµιας συµφωνίας που θα επιβάλλει µείωση των εκποµπών αερίων ώστε
να µην αλλάξει καταστροφικά το κλίµα.

•

Να κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι καµένες εκτάσεις σε όλη την χώρα. Να
µην αναθεωρηθούν τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγµατος.

•

Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι. Κανένα τετραγωνικό µέτρο
νέας δόµησης στους δηµόσιους χώρους .

•

Να προκριθούν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) µε σεβασµό στα
τοπικά οικοσυστήµατα.

•

Να ληφθούν αντιρρυπαντικά µέτρα στη βιοµηχανία και τα εργοστάσια
παραγωγής ενέργειας.

•

Να

περιοριστεί

δραστικά

η

χρήση

ορυκτών

καυσίµων

στην

ηλεκτροπαραγωγή και να µην κατασκευαστούν οι σχεδιαζόµενες µονάδες
λιθάνθρακα.
•

Να ληφθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στην κατανάλωση.

•

Να εφαρµοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες και
προδιαγραφές µε βάση τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής.

•

Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου και να ενισχυθούν τα
δηµόσια µέσα µεταφοράς και το ποδήλατο.

Ζητάµε από όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και ∆ηµόσιους, την Αυτοδιοίκηση Τοπική και Νοµαρχιακή- να συζητήσουν το θέµα και να πάρουν µέτρα στο χώρο
τους.
Ζητάµε απ’ όλους τους πολίτες να συζητήσουν το θέµα στο σπίτι τους και στο
περιβάλλον τους. Μπορούµε όλοι να κάνουµε πολλά για να εξοικονοµήσουµε
ενέργεια. Μπορούµε όλοι να κάνουµε πολλά για να διασφαλίσουµε ένα βιώσιµο
µέλλον.

Το κλίµα άλλαξε. Εµείς θα αλλάξουµε?

