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∆ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

5 Ιουνίου 

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος  2009 
 

 Η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει καθοριστικά  τόσο  τις συνθήκες ζωής των 

εργαζοµένων όσο και την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Η προστασία του περιβάλλοντος 

και η διατήρηση των φυσικών πόρων είναι ένα θέµα που συνδέεται µε την κοινωνική ευηµερία 

και την ίδια τη ζωή. Φαινόµενα όπως η Κλιµατική Αλλαγή και οι αλλαγές που η αντιµετώπισή 

της επιβάλλει στα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα έχουν άµεσες κοινωνικές 

επιπτώσεις. H αναπτυξιακή διαδικασία οφείλει εκτός από τις πολιτικοοικονοµικές επιλογές που 

εµπεριέχει να συνεκτιµά και τα φυσικά αποθέµατα της χώρας στα οποία βασίζεται και τα οποία 

δεν είναι  µόνο  οικονοµικά αλλά είναι επίσης οικολογικά και πολιτισµικά. Οι έννοιες ανάπτυξη 

και πρόοδος είναι συµβατές µόνο όταν διασφαλίζουν την ανανέωση των φυσικών θεµελίων 

της ζωής. Όταν το παρόν δεν υποθηκεύει το µέλλον.  Η οικολογία, το περιβάλλον,  η 

ποιότητα ζωής  σηµατοδοτούν  διεκδικήσεις, απαιτήσεις και ευαισθησίες που φιλοδοξούν να 

διαφοροποιήσουν ριζικά ή να ανατρέψουν µία αρνητική πραγµατικότητα.  
 

 Σήµερα υπάρχει άµεσος κίνδυνος εξάντλησης ζωτικών φυσικών πόρων που θα 

οδηγήσουν τον Πλανήτη σε πολλαπλά και απρόβλεπτα αδιέξοδα.  Ταυτόχρονα η διεθνής 

οικονοµική κρίση µπορεί να  αποτελέσει το άλλοθι για επιλογές που θα καταστρέφουν  το 

περιβάλλον στο όνοµα της ανάκαµψης. Αν και οι τάσεις που διαµορφώνονται για την έξοδο 

από την κρίση θέτουν στο επίκεντρο το περιβάλλον και την οικονοµία που βασίζεται σε αυτό, 
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χρειάζεται ενγρήγορση γιατί ταυτόχρονα αναπτύσσονται και αντίρροπες δυνάµεις που 

αντιστρατεύονται αυτές τις επιλογές.   
 

Οι δυνάµεις που ελέγχουν τις σχέσεις παραγωγής, την ιδιοκτησία του πλούτου που 

παράγουν οι κοινωνίες, η βιοποικιλότητα που είναι στο στόχαστρο των πολυεθνικών 

εταιρειών, η εµπορευµατοποίηση του πόσιµου νερού είναι ορισµένα από τα κοινωνικά και 

πολιτικά οικολογικά µέτωπα που το εργατικό κίνηµα µπορεί και πρέπει να υπερασπίσει. Η 

οικολογία αποτελεί και για το εργατικό κίνηµα πεδίο ταξικής σύγκρουσης. 
 

 Ως  κοινωνία, οφείλουµε να  αναζητήσουµε εκείνο το µέτρο ανάπτυξης που σε 

συνδυασµό µε  την  αναδιάρθρωση  της παραγωγικής διαδικασίας και την αναθεώρηση,  την  

επανεξέταση  και τον εξορθολογισµό των καταναλωτικών προτύπων, θα οδηγήσει  στη 

διασφάλιση της επιβίωσης στον Πλανήτη. 
 

 Το πώς προσεγγίζεται η βιώσιµη ανάπτυξη  και πως επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η 

κοινωνική συνοχή είναι ζητήµατα που το Συνδικαλιστικό Κίνηµα πρέπει να δώσει τις δικές του 

απαντήσεις και προτάσεις.  Το ΕΚΑ  δίνει ιδιαίτερη έµφαση περιβαλλοντικά ζητήµατα  του  

Λεκανοπεδίου µε  σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων που συνθλίβεται 

καθηµερινά στις συµπληγάδες  ενός εχθρικού αστικού χώρου.  

ΤΟ  ∆.Σ. 

 


