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Με σύνθημα“7 δισεκατομμύρια ζωές, ένας πλανήτης, καταναλωτική συνείδηση”
γιορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Βασικό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 2015 η υπεύθυνη διαχείριση των
φυσικών πόρων του πλανήτη μας η οποία μπορεί να οδηγήσει, στην ευημερία της
ανθρωπότητας , του περιβάλλοντος και της οικονομίας.
Είναι εξάλλου αποδεδειγμένο πως οι άνθρωποι καταναλώνουν πολύ περισσότερους
φυσικούς πόρους από ό, τι ο πλανήτης μπορεί να παρέχει με βιώσιμο τρόπο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία για την εξεύρεση
λύσεων για την αναδιοργάνωση της καταναλωτικής κουλτούρας μας έτσι ώστε να
δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κοινωνία όπου ο καθένας έχει αρκετά για να ζήσει, μένοντας
εντός της αναγεννητικής ικανότητας του πλανήτη. Είναι καιρός να εξετάσουμε σοβαρά την
απληστία που μας έχει κυριαρχήσει εις βάρος του ίδιου μας του πλανήτη και να
επικεντρωθούμε στην υγεία μας, το μέλλον μας, και το μέλλον των παιδιών μας.
H ΓΣΕΕ μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο, κάνουν μια σαφή
έκκληση να σταματήσει ο διαχωρισμός μεταξύ των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ζητημάτων. Η κοινωνική προστασία, τα δικαιώματα των εργαζομένων και η συμμετοχή στα
συνδικάτα είναι το κλειδί για την ενεργοποίηση των κοινωνιών να κινηθούν προς ένα πιο
βιώσιμο μοντέλο.
Όλοι χρειαζόμαστε ένα υγιές περιβάλλον και η προστασία της βάσης των φυσικών πόρων
της γης, αποτελεί στόχο προκειμένου να καλυφθούν οι τωρινές ανάγκες αλλά και να
διασφαλιστούν και αυτές των μελλοντικών γενεών.
Πολλά από τα οικοσυστήματα της Γης βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής, εξάντλησης ή
μη αναστρέψιμης αλλαγής, υπό την πίεση της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού και της
οικονομικής ανάπτυξης. Μέχρι το 2050, αν τα σημερινά πρότυπα κατανάλωσης και
παραγωγής παραμείνουν τα ίδια και με την αύξηση του πληθυσμού, όπου αναμένεται να
φθάσει τα 9,6 δισεκατομμύρια, θα χρειαστούν τρεις πλανήτες για να διατηρήσουν τον
τρόπο ζωής μας. Ζώντας βιώσιμα μέσα στα πλανητικά όρια είναι η πλέον υποσχόμενη
στρατηγική για την εξασφάλιση ενός υγιούς μέλλοντος.
Η πολιτική στάση για τη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων έχει αλλάξει τα
τελευταία χρόνια, μιας και η περιβαλλοντική υποβάθμιση φέρει ένα μεγάλο κόστος με
οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις .

Η ΓΣΕΕ τονίζει την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας μας,
για τη δημιουργία νέου πλούτου με κινητήρια δύναμη το περιβάλλον πάντα σε σχέση με
τους διαθέσιμους πόρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
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