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Βξπμέιιεο, 30 Μαΐνπ 2012
Τα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ θαζεκεξηλά νη εζεινληέο
δαζνππξνζβέζηεο ζηελ Ειιάδα ζπδήηεζε ν επξωβνπιεπηήο Κξίηωλ Αξζέλεο, κε
κέιε εζεινληηθώλ νκάδωλ πνπ ήηαλ πξνζθεθιεκέλα ζην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην ζε
εκεξίδα γηα ηελ αλάζρεζε ηεο παγθόζκηαο απνδάζωζεο ζην πιαίζην ηωλ θιηκαηηθώλ
δηαπξαγκαηεύζεωλ.
Σηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλωζε ν επξωβνπιεπηήο ζπκκεηείραλ ν Jake Werksman
εηδηθόο ζύκβνπινο ηεο Επηηόπνπ Hedegaard γηα ην Κιίκα, ν Mika Bucki
δηαπξαγκαηεπηήο ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο ζηηο παγθόζκηεο θιηκαηηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη εθπξόζωπνη ηωλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεωλ Global
Canopy Programme, Τhe Νature Concervancy θαη FERN πνπ πινπνηνύλ
πξνγξάκκαηα REDD+ γηα ηελ παγθόζκηα απνδάζωζε. Σεκεηώλεηαη όηη ην 60% ηωλ
δεζκεύζεωλ ηωλ αλαπηπζζόκελωλ ρωξώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ εθπνκπώλ ηνπο
αθνξνύλ πξνγξάκκαηα REDD+ θαη ε επηηπρία ηνπο απνηειεί θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε
ηωλ ζηόρωλ γηα αλάζρεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Μεηά ηελ εκεξίδα ν Κξίηωλ Αξζέλεο είρε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηνπο εζεινληέο
δαζνππξνζβέζηεο θαηά ηελ νπνία είρε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζεη γηα ηε ζπλεηζθνξά
ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηωλ δαζώλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ ζην έξγν
ηνπο.
Με αθνξκή ηε ζπλάληεζε κε ηνπο εζεινληέο δαζνππξνζβέζηεο, ν Κξίηωλ Αξζέλεο
έθαλε ηηο εμήο δειώζεηο:
«Είρα ηελ ηηκή λα θηινμελήζσ ζην θνηλνβνύιην κέιε εζεινληηθώλ νκάδσλ
δαζνππξόζβεζεο από όιε ηελ Ειιάδα, αλζξώπνπο πνπ κηα δσή ´εθεκεξεύνπλ´ γηα λα
θαιύςνπλ ηα θελά ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζηε δαζνππξόζβεζε, άιια θαη ζε ζέκαηα
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζθέξνληαο ρσξίο ακνηβή θάζε είδνπο βνήζεηα ζε
ζπλαλζξώπνπο καο. Βάδνπλ ηε δσή ηνπο ζε θίλδπλν ρσξίο λα έρνπλ νύηε αζθάιεηα
δσήο. Καη όκσο ζπρλά αληηκεησπίδνληαη από ηνλ θξαηηθό κεραληζκό ζαλ πξόβιεκα θαη
όρη ζαλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Σπδεηήζακε ηελ ζπρλά παξάινγε αληηκεηώπηζε ηνπο
από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη πνιιέο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο, άιια θαη κέηξα πνπ
κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία πξνθείκελνπ λα δηεπθνιύλνπλ

ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζθνξά. Η εζεινληηθή δξάζε ησλ ζπλαλζξώπσλ καο πνπ έξρεηαη
λα θαιύςεη ηα θελά θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα
ελζαξξύλεηαη κε θάζε δπλαηό ηξόπν, πόζν κάιινλ ζήκεξα, πνπ νη αλάγθεο έρνπλ
πνιιαπιαζηαζηεί. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζα γηα ηηο θιηκαηηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απνδάζσζεο, απνζθνπνύζε ζηε ζύλδεζε ηνπ ηνπηθνύ
θηλήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο πξνζπάζεηεο. Όζν
κηθξή θαη λα είλαη κηα εζεινληηθή νκάδα ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο Ειιάδαο, ζα πξέπεη λα
γλσξίδεη όηη είλαη κέξνο κηαο κεγαιύηεξεο νκάδαο αλζξώπσλ πνπ πξνζθέξνπλ κε ηελ
ίδηα απηνζπζία ζε εζληθή θαη παγθόζκηα θιίκαθα.»

