Εξορυκτισμός,
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Κλιματική
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του Αναστάση Ταραντίλη
Από τα τέλη του Ιουλίου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε όλη την
Αυστραλία, οι οποίες έχουν κάψει 14,5 εκατομμύρια στρέμματα,
έκταση ίση με περίπου 8.218.413 γήπεδα ποδοσφαίρου. Λόγω των
πυρκαγιών, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους,
πολλοί αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τις
περιοχές όπου ζούσαν για να γλιτώσουν από την πύρινη λαίλαπα.
Ακόμα, πάνω από 500 εκατομμύρια ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους,
με κάποια είδη ζώων και φυτών τα οποία υπήρχαν μόνο στην
Αυστραλία πολύ πιθανόν να έχουν εξαφανιστεί. Διάφορες
κωμοπόλεις τυλίχτηκαν στις φλόγες, ενώ στο Σύδνεϋ η ρύπανση
του αέρα, κυρίως λόγω του καπνού που δημιούργησαν οι
πυρκαγιές, είναι 11 φόρες πάνω από τα όρια του επικίνδυνου και
ο αέρας της Καμπέρα (πρωτεύουσα της Αυστραλίας) την
Πρωτοχρονιά είχε την μεγαλύτερη ρύπανση παγκοσμίως.
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Ενώ οι πυρκαγιές στην Αυστραλία ήταν ένα φαινόμενο το όποιο
παρουσιαζόταν κάθε χρόνο, αυτές των τελευταίων ετών είναι
πέραν του κανονικού, με επιστήμονες να τις χαρακτηρίζουν ως
“Αρμαγεδώνα”. Ειδικότερα, θεωρούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών
έχει μεγαλώσει κατά 2 με 4 μήνες ενώ βασικός, αλλά όχι
μοναδικός λόγος, είναι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, για
την οποία είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με την NASA, και η καύση
ορυκτών καυσίμων. Το προηγούμενο έτος στην Αυστραλία ήταν το
πιο θερμό και ξηρό που έχει καταγραφεί (με μέγιστη θερμοκρασία
τους 49,9 βαθμούς Κελσίου) και με την ετήσια θερμοκρασία να
είναι 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από όσο ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ
του 1960 και 1990, σύμφωνα με το Γραφείο Μετεωρολογίας της
Αυστραλίας.

Φωτογραφία από δορυφόρο

Για την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών αλλά και
άμεσης δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής είχαν μιλήσει τα
συνδικάτα των Πυροσβεστών. Η κυβέρνηση όμως δεν τα άκουσε.
Μάλιστα, ενώ η Αυστραλία τυλιγόταν στις φλόγες, ο πρωθυπουργός
Scott Morrison έκανε διακοπές στην Χαβάη και αναγκάστηκε να
επιστρέψει μετά από την κοινωνική κατακραυγή. Η αδιαφορία της
κυβέρνησης δεν είναι κάτι καινούριο: από το 1996 οι
συντηρητικές κυβερνήσεις της χώρας αρνούνται την ύπαρξη της
κλιματικής αλλαγής και δεν έχουν εφαρμόσει τις διεθνείς
συμφωνίες για την αποτροπή της. Σήμερα η Αυστραλία είναι
παγκοσμίως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα και φυσικού αέριου.
Ο εξορυκτισμός λοιπόν, είναι κυρίαρχη ιδεολογία του
Αυστραλιανού κράτους και κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι πως ενώ οι πυροσβέστες κάνουν ηρωικές προσπάθειες να
σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί με ελλειπή εξοπλισμό και ανθρώπινο
δυναμικό, το κράτος κατασπαταλά 12 δις δολάρια το χρόνο για
την ενίσχυση των εξορύξεων άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού
αέριου. Ακόμα, ενδεικτικό είναι ότι την περίοδο 2017-2018 οι
εταιρίες ορυκτών καυσίμων, ενώ είχαν συνολικά έσοδα 82 δις
δολάρια, στην πλειοψηφία τους δεν πλήρωσαν κυριολεκτικά
καθόλου φόρους.

Ο πλανήτης όμως είναι κοινός τόπος όλης της ανθρωπότητας και
μέχρι στιγμής η ύπαρξη της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν.
Το κόστος των αποφάσεων που παίρνουν μόνες τους οι
αντικοινωνικές ελίτ το επιμερίζονται τόσο οι ίδιες οι
κοινωνίες όσο και οι υπόλοιποι έμβιοι οργανισμοί, με τους
δεύτερους να μην μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση αυτή. Η
άρρωστη αντίληψη που θέλει την ολοκληρωτική κυριαρχία της
ελεύθερης αγοράς πάνω στο περιβάλλον, μαζί και στην ίδια την
ανθρωπότητα, λογαριάζοντας αμφότερους ως απλά πόρους προς
οικονομική εκμετάλλευση, έχει δημιουργήσει έναν κόσμο
βουτηγμένο στην αδικία με ένα δυσοίωνο μέλλον. Ναι, τα δάση
της Αυστραλίας έπιαναν πάντα φωτιά, αλλά όχι έτσι. Οι
Αβορίγινες έζησαν για πολλές γενιές σε αρμονία με την φύση
πριν η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία αρπάξει με τα όπλα την γη τους.
Σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε τον πρωτογονισμό ή την
τεχνοφοβία, αλλά την ορθολογική χρήση – με σεβασμό στο πλανήτη
και τον συνάνθρωπο- της τεχνολογίας. Μια τέτοια χρήση θα είχε
ως στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών που έχουν οι
κοινωνίες και όχι την συσσώρευση πλούτου .
Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια ριζική αλλαγή. Για αρχή, να
κατανοήσουμε πως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δεν είναι πρόοδος,

αλλά η συνταγή της καταστροφής του κόσμου όπου οι ίδιοι ζούμε.
Να δούμε την φύση, μαζί και τον συνάνθρωπο, όχι ως εχθρούς που
πρέπει να νικήσουμε, αλλά ως φίλους που μπορούμε από κοινού να
δουλέψουμε για να συνυπάρξουμε. Έπειτα, απέναντι στην
κυριαρχία, τον ατομικισμό, την καταπίεση και το κέρδος να
βάλουμε την ισότητα, την συντροφικότητα, την συνεργασία και
την αλληλεγγύη. Να γίνουμε αυτό που μπορούμε να γίνουμε, πέρα
από την βαρβαρότητα του καπιταλισμού και των κρατών, ώστε να
δημιουργήσουμε ενήλικες, οικολογικές κοινωνίες οι οποίες, με
αίσθημα ευθύνης να αυτό-κυβερνιούνται – δηλαδή οι ίδιες να
αποφασίζουν και να υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεών
τους. Κλείνοντας, θα παραφράσω λίγο τα λόγια του Murray
Bookchin που είσαγαγε την έννοια της κοινωνικής οικολογίας και
θα πω ότι το μόνο ζώο που θεωρεί το λιοντάρι ως βασιλιά είναι
ο άνθρωπος.
Δυστυχώς, η περίοδος πυρκαγιών στην Αυστραλία δεν έχει φτάσει
καν στην μέση της, μπορούμε όμως να δείξουμε έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας στα θύματα αυτών των μεγάλων καταστροφών και να
αγωνιστούμε στα μέρη μας για έναν δικαιότερο κόσμο.
Ακολουθούν Link για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων
https://au.gofundme.com/f/fire-relief-fund-for-first-nations-c
ommunities?fbclid=IwAR17e_HKzjXaPe-GeGNhgNpUU5fW5TB72dwlepmq923iVK-0TTYJ-QAteA
https://www.gofundme.com/f/mallacoota-fires-support-fund?utm_m
edium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico%20shar
esheet&fbclid=IwAR3YLh_qKyfIPzM77nDA5sMBIiPxxgYxAc3Npk5MW9M5-4p
3l98LI0MiTn0
πηγές
https://edition.cnn.com/2020/01/01/australia/australia-fires-e
xplainer-intl-hnk-scli/index.html
https://www.sbs.com.au/news/it-s-demoralising-firefighters-war

n-canberra-more-action-needed-on-climate-change-andresourcing?cid=news%3Asocialshare%3Afacebook&fbclid=IwAR3MzrHD
-2DrjrjVW9PwABPCQT0C32Q3cK6dnPBDGRs9XsKC5d1B5EQ9oXs
https://www.nytimes.com/2020/01/03/world/australia/fires.html
https://www.news.com.au/technology/science/animals/half-a-bill
ion-animals-perish-in-bushfires/newsstory/b316adb4f3af7b1c8464cf186ab9f52c
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7841561/Canberra-ring
s-New-Year-worlds-worst-smoke.html
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/qa-how-climate-chang
e-other-factors-stoke-australia-fires
https://www.abc.net.au/news/science/2019-08-19/australia-co2-e
xports-third-highest-worldwide/11420654
https://www.climatecouncil.org.au/australia-worlds-largest-gas
-exporter/
https://www.marketforces.org.au/campaigns/ffs/
https://www.marketforces.org.au/campaigns/subsidies/taxes/taxa
voidance/
https://climate.nasa.gov/causes/
https://redflag.org.au/node/6987?fbclid=IwAR2-PZtZFLlEfJ2muqnWDsZJlEtX8lYsZBsFuh1Q6ak298kzWv704Q2wuY

