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Η Bιοπολιτική και το Μέλλον του Ανθρώπινου Είδους

 

Volodymyr Aleksyeyev
Αντιπρόεδρος
Νομοθετική Επιτροπή της Βουλής για  την Ελευθερία
του Λόγου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Oυκρανία

Η ανθρωπότητα έφθασε στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας κατέχοντας αρκετή σοφία και επιστημονική γνώση, ώστε να χρησιμοποιεί σήμερα τους καρπούς αυτών των εξελίξεων και της
τεχνικής επανάστασης. Είναι σημαντικό, η εξέλιξη των επιστημών να μη γίνει αιτία να χαθεί η ζωή από τη Γη.  Τελικός μας στόχος είναι να επιτύχουμε ιδανικές συνθήκες σε κάθε σφαίρα
της ζωής. Η  Ουκρανία μόνο πρόσφατα ήρθε σε επαφή με τις ιδέες της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και τη δραστηριότητα της σε διεθνές επίπεδο. Φέτος, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό
στη χώρα μας η Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη. Προήδρευσε σε μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή μελών του κοινοβουλίου, εκπροσώπων της κυβέρνησης της
Ουκρανίας, σημαντικών επιστημόνων και εκπροσώπων επιχειρηματικών και δημόσιων οργανισμών. Εκεί, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, σχετικά με την προστασία του βιο-
περιβάλλοντος. Η  Δρ. Βλαβιανού-Αρβανίτη επισκέφθηκε επίσης την περιοχή του Τσερνομπίλ, όπου συνέβη ένα από τα πιο καταστροφικά ατυχήματα της σύγχρονης ιστορίας.

Ένας από τους λόγους,  που οι ιδέες της βιοπολιτικής είναι πολύ κοντά στις καρδιές των Ουκρανών, είναι το Τσερνομπίλ. Όποιος νοιάζεται για  το μέλλον της ανθρωπότητας δεν μπορεί  να μη
συμμεριστεί αυτές τις ιδέες. Για τα μέλη του Ουκρανικού Κοινοβουλίου είναι φανερό, ότι το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον, πρέπει να προστατευθεί  και όλοι
εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε πολλούς νόμους στην προσπάθειά του να προστατεύσει  αυτά τα δικαιώματα, να προσφέρει την δυνατότητα για
πολιτιστική ανάπτυξη και να ελαχιστοποιήσει  τις επιπτώσεις του ατυχήματος στο Τσερνομπίλ. Όμως, δεν υπάρχουν νόμοι, που να συνδέουν τη στρατηγική ανάπτυξη της οικονομίας mε τη
βελτίωση του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον για  μας να γνωρίσουμε την εμπειρία άλλων χωρών και τους νόμους που συνδέουν τα δύο αυτά θέματα.

Τον επόμενο χρόνο θα έχουμε τη δέκατη επέτειο του ατυχήματος του Τσερνομπίλ. Σήμερα το Τσερνομπίλ μπορεί  να γίνει ένα παράδειγμα για  το πώς η βιομηχανική ανάπτυξη και η
φυσιολογική ζωή μπορούν με επιτυχία να συνεχισθούν στην περιοχή ενός ατυχήματος. Ο βασικός στόχος του πυρηνικού εργοστασίου σήμερα είναι η αναζωογόνηση της περιοχής,  τεχνική,
οικονομική, βιο-περιβαλλοντική καθώς και πνευματική. Αυτός ο στόχος μπορεί  να πραγματοποιηθεί με τη δόμηση μίας συστηματικής κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα υποστηριχθεί από
τα κέρδη της βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχής.

Σήμερα ο σταθμός του Τσερνομπίλ είναι μία δυναμική βιομηχανική μονάδα, η οποία παράγει το 5% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Έχουν γίνει επίμονες αιτήσεις για  το άμεσο
κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού. Όταν όμως ζητεί κανείς κάτι τέτοιο,  θα πρέπει να δει τα πράγματα από την πλευρά της ζωής στην περιοχή σήμερα και να λάβει υπ' όψιν  τις οικονομικές
συνέπειες του κλεισίματος του σταθμού και της ρευστοποίησης του ενεργητικού της εταιρείας. Θα πρέπει επίσης να λάβει κανείς υπ' όψιν τα αποτελέσματα της βιομηχανικής
δραστηριότητας στην περιοχή και, τέλος,  τη δραστηριότητα της εταιρείας "Πυρηνικός Σταθμός Ενέργειας Τσερνομπίλ" που διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για  τους
κατοίκους  της περιοχής.  Τότε ίσως δει το θέμα υπό άλλο φως.

Τα κέρδη,  που έχουμε από τη λειτουργία  του πυρηνικού σταθμού ενέργειας, μεταβιβάζονται,  λαμβάνοντας υπ´ όψιν τις κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, στον πληθυσμό
της περιοχής.  Η  πόλη όπου έγινε το ατύχημα, το Σλόβουντιτς, είναι μία από τις καλύτερες στην Ουκρανία και θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της βιοπολιτικής. Υπάρχει  έντονη πνευματική
ζωή, γίνονται  φεστιβάλ και διαγωνισμοί. Πιστεύω, ότι η Ουκρανική εμπειρία στην λύση τέτοιων ζητημάτων μπορεί  να γίνει ένα πρότυπο για  την παγκόσμια κοινότητα. Θα ήταν μεγάλη χαρά
για  μας να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία με τον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύω, ότι οι ιδέες της βιοπολιτικής θα πρέπει να γίνουν οι βασικές αρχές για  μία υγιή  κοινωνία. Οι ιδέες της
βιοπολιτικής έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό στην Ουκρανία και δημιουργήθηκε μία εθνική επιτροπή για  τη βιοπολιτική. Είμαι βέβαιος, ότι αυτή η επιτροπή θα προσπαθήσει ζωηρά για  να
εισάγει τις βιοκεντρικές ιδέες στη ζωή μας.

Αντιπρόεδρος της Νομοθετικής Επιτροπής της Ουκρανικής Βουλής για  την Ελευθερία  του Λόγου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Volodymyr Aleksyeyev , έχει πτυχίο
Μηχανολόγου Μηχανικού της Ακαδημίας Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Πριν γίνει μέλος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου (Rada),  ο κ. Aleksyeyev ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης της
Ακαδημίας Σιδηροδρομικών Μεταφορών της πόλης Harkiv.
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