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Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Την εβδομάδα αυτή άρχισε στην Κοπεγχάγη η κρίσιμη διάσκεψη για την
κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω, εάν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τις καταστροφικές
συνέπειες που μπορεί να έχει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, εάν η
ανθρωπότητα δεν πάρει τώρα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή του. Ας
πάρουμε μια πτυχή: τη μετανάστευση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών
(Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κ.ά.), οι «οικολογικοί μετανάστες», μετανάστες
που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που
προκαλεί μπορεί να φθάσουν τα 200 εκατ. ως το 2050 ή ακόμη και τα 700 εκατ.,
σύμφωνα με κάποιες άλλες εκτιμήσεις.
Μέχρι σήμερα, το κύμα των μεταναστών προκαλείται κυρίως από τοπικές,
περιφερειακές συγκρούσεις, κατάρρευση κρατών (αποτυχημένα κράτη), οικονομικούς
λόγους (οικονομικοί μετανάστες). Οι «οικολογικοί μετανάστες» θα προκύψουν, όπως
αναφέραμε, από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ξηρασία, εδαφική υποβάθμιση,
λειψυδρία, απερήμωση περιοχών θα οδηγήσουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη
(ιδιαίτερα στην Αφρική) σε μη κατοικήσιμες συνθήκες. Σε συνδυασμό με τις
δημογραφικές εξελίξεις (αύξηση πληθυσμού σε αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες), οι
συνθήκες αυτές εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε βιβλική έξοδο πληθυσμών προς
άλλες περιοχές του πλανήτη.
Η πρόκληση, επομένως, είναι τεράστια. Και η απάντηση στην πρόκληση αυτή θα
πρέπει να είναι θαρραλέα. Πρώτα απ΄ όλα με την αντιμετώπιση του προβλήματος της
κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) πήρε ορισμένα φιλόδοξα μέτρα προς
την κατεύθυνση αυτή, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που
προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή στη συνέχεια.
Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι θα κάνει η διεθνής κοινότητα συνολικά. Και αυτό
θα κριθεί, εν πολλοίς, τις επόμενες μέρες στη διάσκεψη του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη,
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όπου θα πρέπει να αποφασισθεί το καθεστώς που θα ισχύσει μετά την εκπνοή του
Πρωτοκόλλου του Κιότο, το 2012. Οι προοπτικές τη στιγμή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα
ευοίωνες, καθώς χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία και άλλες αναπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες δεν θέλουν να δεσμευθούν σε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Όμως ο
πλανήτης δεν έχει άλλη επιλογή...

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 11 Δεκεμβρίου 2009, σ. 6.
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