Ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο Μπους
Κανένα από τα ενδεχόμενα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας όσο η
απειλή παγκόσμιας αλλαγής κλίματος. Οι υπάρχουσες προβλέψεις του Πρωτοκόλλου του
Κυότο είναι θέμα που δικαιούται κανείς να συζητήσει. Αλλά η κατάσταση γίνεται πια
επείγουσα και ήρθε ο καιρός της συναίνεσης και της δράσης. Υπάρχουν πολλές
στρατηγικές περιορισμού της εκπομπής των αερίων, που παράγουν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, χωρίς να επιβραδυνθεί η οικονομική ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, η
εξάπλωση προχωρημένης καθαρής τεχνολογίας είναι πιο πολύ οικονομική ευκαιρία παρά
κίνδυνος. Σας εξορκίζουμε να αναπτύξετε ένα σχέδιο που θα περιορίζει στις ΗΠΑ τα αέρια
του θερμοκηπίου. Το μέλλον των παιδιών μας – και των δικών τους παιδιών – εξαρτάται
από την αποφαστικότητα που θα δείξετε εσείς και άλλοι ηγέτες του κόσμου.
Με σεβασμό,

Το σχόλιό μας στο αυθεντικό αυτό έγγραφο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΤΙΜΕ είναι ότι οι σημαντικοί
άνθρωποι, που υπογράφουν, αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν ηθικά επιχειρήματα, αρχές κλπ., γιατί είναι
βέβαιοι ότι μόνο οικονομικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν ένα Πρόεδρο, που πιστεύει στη δύναμη
και στην οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζοντας επίσης ότι η αλαζονεία της πολιτικής των ΗΠΑ τον τελευταίο
καιρό θεωρεί το συμφέρον της χώρας αυτής ως μόνο κίνητρο κάθε πολιτικής ενέργειας, δεν μιλούν για
σωτηρία του πλανήτη ή για αδικία έναντι των άλλων χωρών, που παράγουν πολύ λιγότερα αέρια του
θερμοκηπίου από τις ΗΠΑ. Λένε “το μέλλον των παιδιών μας – και των δικών τους παιδιών”. Γιατί αυτό
τουλάχιστο είναι αυτονόητο για όλους τους άρχοντες, και μάλιστα σε μια δημοκρατία. Ότι δεν θα παίρνουν
αποφάσεις που θα είναι για το κακό των πολιτών τους ή των απογόνων τους. Ας είμαστε άγρυπνοι, ας
έχουμε ελπίδα και αγωνιστικό πνεύμα. Υπάρχουν τα συμφέροντα των πλουσίων που κόβουν δέντρα,
προκαλούν υπερκατανάλωση και καύση πετρελαίου και κάρβουνου. Αλλ’ υπάρχουν και οι πολλοί, που είναι
τώρα πολύ περισσότερο ενημερωμένοι και είναι έτοιμοι να δρουν και όχι μόνο να αντιδρούν.
Ε.Τ.

