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«Παρά τις διεθνείς συσκέψεις, που πραγματεύονται από τη
βιοποικιλότητα μέχρι την κλιματική αλλαγή, οι εθνικές
πολιτικές ελίτ έχουν κάνει αδύνατο το να έρθουν σε ουσιαστικές
συμφωνίες για να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική κρίση. Μα
δεν θα αποφύγουμε το να φανταζόμαστε ένα νέο και διαφορετικό
σενάριο από το σημερινό. Ασφαλώς, ένας άλλος κόσμος είναι
εφικτός.»
Δημήτρης Ρουσσόπουλος [1]
Ζούμε σε καιρούς όπου φαίνεται να υπάρχει μια κρίση για το
καθετί -από τον λεγόμενο οικονομικό τομέα, μέσω των σύγχρονων
μαζικών μεταναστευτικών διεργασιών, μέχρι τη σοβαρή διάβρωση
του κοινωνικού ιστού. Οι ηγετικές ελίτ, αφοσιωμένες στο
κυρίαρχο δόγμα του οικονομισμού, συνηγορούν στην προτεραιότητα
που πρέπει να δοθεί στην οικονομία, πολλοί ακτιβιστές
αγωνίζονται για την ανθρώπινη αντιμετώπιση των μεταναστών, ενώ
αυξάνεται ο αριθμός νέων μυστικιστών που καλούν σε φυγή και
ατομική σωτηρία.
Υπάρχει πάντως μία κρίση, που έχει άνισα παραμεληθεί, σε
σύγκριση με τις άλλες αναφερόμενες κρίσεις -η κλιματική.
Υπάρχει λόγος που αυτό το σοβαρό πρόβλημα συνεχώς
παραμερίζεται από τους έχοντες την εξουσία. Αντίθετα από την
οικονομική κρίση, που προσφέρει ένα ευρύ πεδίο για
διαφορετικούς οικονομικούς «σαμάνους» που θέτουν τις θεωρίες
χωρίς να ξεφεύγουν από τον οικονομισμό, η κλιματική αλλαγή και
η συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση αμφισβητούν τα συμβατικά
δόγματα της διαρκούς ανάπτυξης και κυριαρχίας, απαιτώντας
λύσεις πέραν αυτών. Βεβαίως, υπάρχουν σύνοδοι και συμφωνίες
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά οι αποφάσεις τους

είναι μη δεσμευτικές και συχνά παραμελούνται στο όνομα της
οικονομικής «ευημερίας».
Η κλιματική κρίση, όπως αποκαλύπτουν όλο και περισσότερες
έρευνες, θα μας κάνει να πληρώσουμε ένα ακριβό τίμημα για το
σπάταλο και καταστροφικό τρόπο ζωής, που προωθεί ο
καπιταλισμός. Και θα επιδεινώσει και τις υπόλοιπες
συνεχιζόμενες κρίσεις. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες οι ακριβείς
συνέπειες και οι διεργασίες που θα ενεργοποιηθούν με την
κλιματική αλλαγή, αλλά είναι ξεκάθαρο πως τα αποτελέσματα δεν
θα μας αρέσουν, εκτός αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε το σύγχρονο
κυρίαρχο παράδειγμα με ένα καινούριο που θα μας επιτρέπει να
αναπτύσσουμε τις δυνατότητες μας μέσα στα όρια του πλανήτη.
Κλιματική Αλλαγή και Παγκόσμια Φτώχεια
Πολλές εκθέσεις [2] υποδεικνύουν ότι η εξελισσόμενη κλιματική
αλλαγή θα οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα φτώχειας. Η γεωργία
είναι τεράστιας σημασίας για τις χώρες του νότου. Είναι επίσης
η βασική πηγή διαβίωσης αμέτρητων αυτόχθονων κοινοτήτων που
βλέπουν εχθρικά την ιδιωτική και την κρατική περίφραξη των
κοινών αγαθών. Αλλά είναι και πιο ευαίσθητες στην κλιματική
αλλαγή λόγω της εξάρτησης τους από τις καιρικές συνθήκες.
Οι ραγδαίες αλλαγές σε αυτές τις συνθήκες θα οδηγήσουν σε
τροφικές ελλείψεις. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει
ήδη μείωση στην απόδοση σιταριού και καλαμποκιού σε τροπικές
περιοχές, όπως και στις καλλιέργειες ρυζιού και σόγιας.
Τέτοιες ελλείψεις θα οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών που θα
εξοντώσουν τους φτωχότερους, ενώ θα κάνουν πρακτικά αδύνατους
τους παραδοσιακούς και αειφόρους τρόπους ζωής που δεν
εξαρτώνται από εισαγωγές. Πολλές εκθέσεις [3] λένε ότι μέχρι
το 2030 περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα πέσουν κάτω από το
όριο της φτώχειας λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Κλιματικοί Πρόσφυγες
Οι αλλαγές του κλίματος στον πλανήτη θα επηρεάσουν επίσης τις
μεταναστευτικές διεργασίες [4]. Με την αύξηση της θερμοκρασίας

και της στάθμης της θάλασσας (που οφείλεται στο λιώσιμο των
πάγων της Ανταρκτικής) πολλοί άνθρωποι (κλιματικοί πρόσφυγες)
θα αναγκαστούν να αφήσουν τα σπίτια τους λόγω πλημμύρας ή
ξηρασίας.
Ήδη υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Το νησί Bhola στο
Μπανγκλαντές καλύφθηκε μερικώς από τη θάλασσα το 1995,
αφήνοντας μισό εκατομμύριο κατοίκους άστεγους. Σε μια άλλη
περίπτωση, οι κάτοικοι του νησιού Tuvalu έκαναν συμφωνία με τη
Νέα Ζηλανδία να δεχτεί τους 11.600 κατοίκους σε περίπτωση που
το νησί βυθιστεί κάτω από το νερό. Πολλές παράκτιες πόλεις σε
όλο τον κόσμο είναι ευάλωτες στην αύξηση της στάθμης της
θάλασσας: Μανχάταν, Λονδίνο, Σαγκάη, Αμβούργο, Μπανγκόγκ,
Τζακάρτα, Μανίλα, Μπουένος Άιρες.
Οι ξηρασίες και η επέκταση της ερήμου ενισχύονται επίσης από
την κλιματική αλλαγή. Χώρες της βόρειας Αφρικής όπως η Λιβύη,
η Τυνησία και το Μαρόκο χάνουν ετησίως πάνω από 1.000
τετραγωνικά χιλιόμετρα παραγωγικής γης λόγω της ερημοποίησης.
Η έρημος Γκόμπι στην Ασία επεκτείνεται πάνω από 3,600
τετραγωνικά χιλιόμετρα κάθε χρόνο, εξαναγκάζοντας τους αγρότες
και τους χωρικούς να μεταναστεύουν στις υπερπληθείς αστικές
περιοχές της Κίνας.
Αντίθετα από τους πρόσφυγες πολέμου, οι κλιματικοί
(περιβαλλοντικοί) πρόσφυγες δεν προστατεύονται από το διεθνές
δίκαιο [5]. Έτσι, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν όταν
μεταναστεύουν σε ξένες περιοχές, είναι πολύ μεγαλύτεροι. Με
την αναμενόμενη εντατικοποίηση της κλιματικής αλλαγής, θα
δούμε νέα φαινόμενα και ανθρωπιστικές κρίσεις εξαιτίας της
ιδιαιτερότητας αυτού του νέου τύπου μεταναστευτικών κυμάτων.
Επιλέγοντας ένα Διαφορετικό Παράδειγμα
Η κλιματική αλλαγή θα βαθύνει τις άλλες υπό εξέλιξη κρίσεις.
Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ραγδαία το πρόσωπο του πλανήτη,
κάνοντας το μέλλον μας σε αυτόν αβέβαιο. Με μια έννοια, είναι
μια ολιστική κρίση. Έτσι η κλιματική κρίση έχει έναν υπαρξιακό

χαρακτήρα που μας τοποθετεί σε ένα σταυροδρόμι -να συνεχίσουμε
στο δρόμο που είμαστε τώρα, ή να διαλέξουμε ένα διαφορετικό
μονοπάτι. Γι’ αυτό οι συμβατικές προσεγγίσεις όπως ο υπεύθυνος
κοινοβουλευτισμός και ο πράσινος καπιταλισμός φαίνονται εκτός
τόπου και δεν προσφέρουν πραγματική λύση στην κλιματική
αλλαγή.
Είναι η λογική της κυριαρχίας που βρίσκεται στη βάση του
σύγχρονου δόγματος της ατελείωτης οικονομικής ανάπτυξης, αυτή
που κόβει το κλαδί στο οποίο καθόμαστε. Ο Μάρει Μπούκτσιν έχει
εμβριθώς αποδείξει στις δουλειές του το πώς η κυριαρχία του
ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο ενισχύει την κυριαρχία του ανθρώπου
πάνω στη φύση, και το αντίστροφο. Για να δραπετεύσει από αυτόν
τον φαύλο κύκλο, η κοινωνία πρέπει να εξαλείψει την κυριαρχία
σε όλες της τις μορφές, ώστε κρίσεις σαν την κλιματική να
μπορέσουν να αποφευχθούν.
Αυτό απαιτεί, πάντως, ένα κίνημα πέραν του στενού
περιβαλλοντισμού, που περιορίζεται στον κοινοβουλευτικό
λομπισμό και στον πράσινο καταναλωτισμό, γιατί εστιάζει σε
συγκεκριμένα προϊόντα, αντί να στοχεύει στη ρίζα του
προβλήματος, που είναι η κυριαρχία. Αντ΄αυτού, χρειάζεται ένα
νέο ολιστικό παράδειγμα, βασισμένο σε αντίθετη λογική και
αξίες, που μπορεί να παρέχει απτές φαντασιακές σημασίες που θα
αντικαταστήσουν τις σημερινές κυρίαρχες.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το εγχείρημα της κοινωνικής και
ατομικής αυτονομίας. Αντιτάσσει στις σύγχρονες οργανωτικές
δομές της ιεραρχίας και της κυριαρχίας αυτές της άμεσης
δημοκρατίας. Σε αυτό το παράδειγμα είναι οι πολίτες που
καθορίζουν δημοκρατικά τους νόμους και τους θεσμούς κάτω από
τους οποίους θα ζουν, και όχι κάποιες μικρές ελίτ. Έτσι, θέτει
σε αμφισβήτηση την κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο, προτείνοντας
αντ’ αυτής τη συλλογική αυτό-θέσμιση όλων σαν ισότιμοι
πολίτες.
Η διαβουλευτική φύση του εγχειρήματος της αυτονομίας
απορρίπτει επίσης τη λογική της ατέλειωτης οικονομικής

ανάπτυξης. Οι σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες δεν
αναγνωρίζουν κανένα όριο. Δεν τίθεται κανένα ερώτημα κατά πόσο
κάτι πρέπει να γίνει ή να δημιουργηθεί, παρά μόνο πώς και
πότε. Το εγχείρημα της αυτονομίας από την άλλη, συνεπάγεται
δημοκρατικό αυτό-περιορισμό, που ξεπερνάει τη στενή τεχνοεπιστήμη και βάζει μπροστά την πολιτική επιλογή. Είναι
δημοκρατική απόφαση των πολιτών ποια κατεύθυνση θα πάρει η
κοινωνία τους. Απόφαση αν θα διαπράξουν συλλογική αυτοκτονία ή
αν θα ζήσουν άνετα μέσα στους δεδομένους περιορισμούς του
πλανήτη. Ο αυτό-περιορισμός δεν σημαίνει επιβολή λιτότητας ή
υποχώρηση σε πρωτογονισμό, αλλά αναγνώριση και προσδιορισμό
συγκεκριμένων ορίων, περιβαλλοντικών και πολιτικών. Έτσι, το
αίσθημα υπεροχής πάνω στη φύση, που προωθείται από το δόγμα
της ατέλειωτης οικονομικής ανάπτυξης, αντικαθίσταται από τη
συμβιωτική διαχείριση, που υιοθετείται συλλογικά από όλους
στην κοινωνία.
Συμπερασματικά
Η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή είναι μια ολιστική κρίση και
σαν τέτοια απαιτεί μία ολιστική απάντηση. Δεν μπορεί να
επιλυθεί
από
οικονομικούς
ειδικούς,
επαγγελματίες
περιβαλλοντολόγους ή πολιτικούς αντιπροσώπους. Αυτό που
απαιτεί μία τέτοιου μεγέθους κρίση για να ξεπεραστεί είναι η
ριζική αλλαγή παραδείγματος.
Η ανάδυση πολιτών ικανών για ατομικό και συλλογικό συνειδητό
αυτό-περιορισμό πέρα από κυριαρχία και ιεραρχία, είναι αυτό
που μια εναλλακτική προσέγγιση θα έπρεπε να δρομολογεί. Αυτό
πάντως μπορεί να γίνει από κοινούς ανθρώπους μέσω ανοιχτών
δομών συμμετοχής και χειραφέτησης που μπορούν να εμφυτεύσουν
την υπευθυνότητα και την αυτονομία σε κάθε σφαίρα της
ανθρώπινης ζωής.
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