23 Φορείσ και μη κυβερνητικέσ οργανώςεισ ζητούν δεςμεύςεισ από τα κόμματα για την
κλιματική κρίςη
ύμφωνα με την τελευταύα δραματικό ϋκκληςη των επιςτημόνων, όπωσ αυτό ανακοινώθηκε τον
περαςμϋνο Οκτώβριο από τον ΟΗΕ (ϋκθεςη τησ Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ για την Κλιματικό
Αλλαγό (IPCC)), ϋχουμε μόλισ 11 χρόνια προκειμϋνου να μειώςουμε τισ παγκόςμιεσ εκπομπϋσ
αερύων του θερμοκηπύου ςτο μιςό και περύπου 25 χρόνια για τον εκμηδενιςμό τουσ. Διαφορετικϊ,
χϊνεται ο ςτόχοσ ςυγκρϊτηςησ τησ αύξηςησ τησ θερμοκραςύασ του πλανότη ςτον 1,5°C πϊνω από
τα προβιομηχανικϊ επύπεδα με δραματικϋσ, μη-αναςτρϋψιμεσ ςυνϋπειεσ για όλουσ.
H ελληνικό κλιματικό πολιτικό μϋχρι ςόμερα, όπωσ αυτό ϋχει εκφραςτεύ από όλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ
ελληνικϋσ κυβερνόςεισ, αποτυγχϊνει να ευθυγραμμιςτεύ με τισ επιςτημονικϋσ υποδεύξεισ, με
αποτϋλεςμα να ςυνϊδει με ςενϊρια υπερθϋρμανςησ του πλανότη ϊνω των +3,5°C. Άνοδοσ τησ
θερμοκραςύασ ςε αυτό το επύπεδο μεταφρϊζεται ςε μη-αναςτρϋψιμεσ κοινωνικϋσ, ανθρωπιςτικϋσ,
οικονομικϋσ και οικολογικϋσ επιπτώςεισ, ενδεχομϋνωσ και ςε ερημοπούηςη ςημαντικών τμημϊτων
τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ. Παρ' όλα αυτϊ, και ςε αντύθεςη με τον διεθνό πολιτικό διϊλογο, η
κλιματικό κρύςη και οι ενδεδειγμϋνεσ λύςεισ απουςιϊζουν από την προεκλογικό ςυζότηςη, ακόμα
κι αν αναφϋρονται ςε κϊποια προεκλογικϊ προγρϊμματα.
Αντύςτοιχα απουςιϊζει από τη δημόςια ςυζότηςη η αναφορϊ ςτο εναλλακτικό μοντϋλο που
προτεύνει η Κοινωνικό Αλληλϋγγυα Οικονομύα (ΚΑΛΟ), το οπούο μπορεύ να δημιουργόςει βιώςιμεσ
θϋςεισ εργαςύασ και να ςυμβϊλλει ςτην αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ κρύςησ και την προςταςύα
του περιβϊλλοντοσ. Οι φορεύσ τησ Κοινωνικόσ Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ αναπτύςςουν οικονομικϋσ
δραςτηριότητεσ ςε τοπικό κλύμακα με ςεβαςμό ςτο περιβϊλλον. Φαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα
αποτελούν οι αγροτικού ςυνεταιριςμού με βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ, οι αςτικού ςυνεταιριςμού ηθικού
και δύκαιου εμπορύου, καταναλωτικού ό κοινωνικού ςυνεταιριςμού και κοινωνικϋσ ςυνεταιριςτικϋσ
επιχειρόςεισ, εγχειρόματα που κινούνται ςτον χώρο τησ εςτύαςησ, βαςύζονται ςε τοπικϊ ποιοτικϊ
προώόντα ό διατηρούν και αναδεικνύουν μονοπϊτια και προωθούν τον όπιο και εναλλακτικό
τουριςμό, ό εςτιϊζουν ςτον χώρο τησ ανακύκλωςησ και τησ επανϊχρηςησ, οι ενεργειακϋσ
κοινότητεσ που αξιοποιούν ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ οι οπούεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςτην τοπικό
κοινότητα και προωθούν την εξοικονόμηςη τησ ενϋργειασ. Για να επιτύχουν, όμωσ, αυτϊ τα
αποτελϋςματα απαιτούνται κατϊλληλεσ δημόςιεσ πολιτικϋσ.
Με δεδομϋνο τον ελϊχιςτο χρόνο που απομϋνει προτού εξαντληθούν τα περιθώρια για δρϊςη, μη
κυβερνητικϋσ οργανώςεισ και φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών καθώσ και φορεύσ τησ Κοινωνικόσ
Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ (ΚΑΛΟ) απευθύνουμε τα ακόλουθα ερωτόματα ςτα πολιτικϊ κόμματα
διεκδικώντασ ςυγκεκριμϋνεσ δεςμεύςεισ για την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ κρύςησ και την
ενύςχυςη τησ ΚΑΛΟ:
1. Δεςμεύεςτε δημόςια ότι θα ςτηρύξετε πρωτοβουλύα ό θα λϊβετε την πρωτοβουλύα ώςτε η
πρώτη - ςυμβολικό, αλλϊ και ουςιαςτικό- πρϊξη του νϋου κοινοβουλύου να εύναι η ϊμεςη
κόρυξη τησ χώρασ ςε κατάςταςη "κλιματικήσ έκτακτησ ανάγκησ", ακολουθώντασ το
παρϊδειγμα των Κοινοβουλύων τησ Βρετανύασ, τησ κωτύασ, τησ Ουαλύασ και τησ Ιρλανδύασ,
τα οπούα υιοθϋτηςαν αντύςτοιχα ψηφύςματα ωσ βόμα για τη διαχεύριςη τησ κλιματικόσ
κρύςησ;
2. Ποια ςυγκεκριμϋνα μϋτρα και πολιτικϋσ προτεύνετε ώςτε να μειωθούν οι εκπομπέσ
αερίων του θερμοκηπίου ςτη χώρα μασ κατϊ το όμιςυ ωσ το 2030, ςύμφωνα με τη
υμφωνύα του Παριςιού; Με ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ ςχεδιϊζετε να ανταποκριθεύτε
ςτα αιτόματα του παγκόςμιου μαθητικού κινόματοσ για την κλιματικό κρύςη για μετϊθεςη
των ςτόχων τησ υμφωνύασ του Παριςιού προ του 2050;

3. Με ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ ςκοπεύετε να οδηγόςετε την ελληνικό οικονομύα ςε
οριςτικό απεξϊρτηςη από τον λιγνίτη το αργότερο ωσ το 2030 και από τα υπόλοιπα
ορυκτϊ καύςιμα (πετρϋλαιο και φυςικό αϋριο) το αργότερο ωσ το 2040, με τρόπο
κοινωνικϊ δύκαιο και με ςεβαςμό ςτα τοπικϊ οικοςυςτόματα;
4. Ποια η ςτϊςη του κόμματοσ ςασ ςτα ςχϋδια για τισ εξορύξεισ υδρογονανθράκων ςτο 1/3
τησ χώρασ;
5. Σο 2016, το 30% των ελληνικών νοικοκυριών δυςκολευόταν να θερμϊνει ικανοποιητικϊ
την κατοικύα του, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τα οικονομικϊ ευϊλωτα νοικοκυριϊ
ανϋρχεται ςε 50%. Παρόμοιεσ δυςχϋρειεσ αντιμετωπύζουν νοικοκυριϊ κατϊ τουσ θερινούσ
μόνεσ, με τον δροςιςμό και την ψύξη. Σο Εθνικό χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα
(ΕΕΚ) ϋχει θϋςει ωσ ςτόχο την μεύωςη κατϊ τουλϊχιςτον 50% των ςχετικών δεικτών
αποτύπωςησ τησ ενεργειακήσ φτώχειασ μϋχρι το ϋτοσ 2025 και μϋχρι το ϋτοσ 2030 αυτό
το ποςοςτό να ϋχει μειωθεύ κατϊ 75% ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2016. Με ποια μϋτρα και ποιεσ
πολιτικϋσ ςκοπεύετε την επύτευξη αυτών των ςτόχων για την αντιμετώπιςη τησ
ενεργειακόσ φτώχειασ;
6. Ένα από τα κεντρικϊ ζητόματα για την περαιτϋρω ανϊπτυξη του πεδύου τησ Κοινωνικόσ
Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ (ΚΑΛΟ) εύναι η ενοπούηςη τησ ςυνεταιριςτικόσ νομοθεςύασ ώςτε
να διευκολύνεται η δραςτηριοπούηςη ςε παραπϊνω από ϋναν τομϋα, η δημιουργύα
ςυλλογικόσ κουλτούρασ μεταξύ των επιμϋρουσ κατηγοριών ςυνεταιριςμών, η ςυλλογικό
εκπροςώπηςη και η οικονομικό ςυνεργαςύα. Ποια εύναι η θϋςη του κόμματόσ ςασ ςε ςχϋςη
με αυτόν τη διαπιςτωμϋνη ανάγκη ενοποίηςησ τησ ςυνεταιριςτικήσ νομοθεςίασ;
7. Οι κανόνεσ που διϋπουν τη λειτουργύα των φορϋων ΚΑΛΟ (Ν. 4430/16) εύναι ιδιαύτερα
αυςτηρού και αναντύςτοιχοι των όποιων μϋχρι ςόμερα ωφελημϊτων. ε όλεσ τισ
αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ, η ΚΑΛΟ κατϋχει μύα ςημαύνουςα θϋςη, ενώ ςτη χώρα μασ δεν
χρηςιμοποιούνται τα εργαλεύα εκεύνα που θα βοηθόςουν ςτην ανϊπτυξη ενόσ τόςο
δυναμικού πεδύου. Η απουςία χρηματοδοτικών εργαλείων καθώσ και η παντελόσ
απουςύα προγραμμϊτων ενύςχυςησ (παρϊ τη δϋςμευςη ςημαντικών πόρων του ΕΠΑ 2014
- 2020) παραμϋνουν τα κυριότερα προβλόματα για τον χώρο τησ ΚΑΛΟ. Ποια η θϋςη ςασ
και τα μϋτρα που θα λϊβετε για το ζότημα αυτό;
8. την τρϋχουςα περύοδο, ϋχουν όδη δημιουργηθεύ οριςμϋνα Κέντρα Στήριξησ για την
Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. κοπεύετε να υποςτηρύξετε, να αυξόςετε και να
ενιςχύςετε περαιτϋρω αυτϋσ τισ δομϋσ και να ενδυναμώςετε τον ρόλο τουσ;
9. Οι Ενεργειακϋσ Κοινότητεσ θεςμοθετόθηκαν το 2018 με τον νόμο 4513, ο οπούοσ
υπερψηφύςτηκε με ευρεύα κοινοβουλευτικό πλειοψηφύα. Ποιεσ πρωτοβουλύεσ και ποια
μϋτρα ςκοπεύετε να λϊβετε για τη διατόρηςη και ενίςχυςη των Ενεργειακών
Κοινοτήτων; Θα ςτηρύξετε την προαγγελύα του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ
για την υλοπούηςη ςτοχευμϋνου προγρϊμματοσ χρηματοδότηςησ μϋςω ΕΠΑ για τισ
Ενεργειακϋσ Κοινότητεσ;
10. Η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, η αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ κρύςησ, ο ςχεδιαςμόσ
ενόσ εναλλακτικού μοντϋλου οικονομικόσ και κοινωνικόσ δραςτηριοπούηςησ απαιτεύ τη
ςυμμετοχό όλων. Ποια μϋτρα θα λϊβετε ώςτε ο ςχεδιαςμόσ πολιτικών να βαςύζεται ςε
ουςιαςτική διαβούλευςη, με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ και τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ,
πριν τη λόψη ςχετικών αποφϊςεων από την κεντρικό εξουςύα;

Ενημερώςτε μασ το ςυντομότερο δυνατό, και μϋχρι τισ 4 Ιουλύου, για τη ςτϊςη του κόμματόσ ςασ
ςχετικϊ με τα παραπϊνω.
Οι απαντόςεισ όλων των κομμϊτων θα δημοςιοποιούνται με τη ςειρϊ που λαμβϊνονται.
Οι οργανώςεισ και οι φορείσ:
1. Αγροδιατροφικό Δύκτυο Ελλϊδοσ
2. ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κϋντρο Πληροφόρηςησ και Σεκμηρύωςησ για το Ρατςιςμό, την Οικολογύα,
την Ειρόνη και τη Μη Βύα
3. Δύκτυο Κοιν..Επ. Κεντρικόσ Μακεδονύασ
4. Δύκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS
5. ECOCITY
6. Ενεργειακό Κοινότητα Καρδύτςασ - ΕΕΚ
7. Εργϊνη - Κϋντρο ςτόριξησ τησ απαςχόληςησ και τησ επιχειρηματικότητασ των γυναικών
8. Καλλιςτώ
9. Κύνηςη Πολιτών Ηλιούπολησ
10. Κοιν..Επ. Άνεμοσ Ανανϋωςησ
11. Κοιν..Επ. Ηλϋκτρα Energy
12. Κοιν..Επ. πεύρα Γησ
13. Κοιν..Επ. Δημιουργύεσ
14. MEDASSET
15. Οικολογικό Εταιρεύα Ανακύκλωςησ
16. Οικολογικό Κύνηςη Θεςςαλονύκησ
17. Οικολογικό Κύνηςη Καβϊλασ
18. Οικολογικό Κύνηςη Κοζϊνησ
19. Οικολογικό Κύνηςη Πϊτρασ
20. Οργϊνωςη Γη
21. υντονιςμόσ Υορϋων Κ.Αλ.Ο Αθόνασ
22. SOS Epirus-Δύκτυο Πολιτών Ενϊντια ςτην Εκμετϊλλευςη Τδρογονανθρϊκων
23. The Green Tank

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ
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