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Ουκρανία και Βιοπολιτική

 

Zoya Sharikova
Ανώτερη Σύμβουλος 
Νομοθετική Επιτροπή της Βουλής
Ουκρανία

Η κίνηση για  την προστασία του βίου είναι μία από τις νεότερες  κινήσεις στην Ουκρανία και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους νέους. Η  ανθρώπινη φύση απαιτεί την αρμονία και η
Ουκρανία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σταθερό κράτος, στο οποίο θα υπάρχει αρμονία σε κάθε τομέα,  οικονομία, πολιτική, επιστήμη και που θα είναι ικανό να δημιουργεί  τις
κατάλληλες συνθήκες για  την ανάπτυξη της πολιτιστικής, βιομηχανικής και πνευματικής ζωής. Η  δύσκολη οικονομική κατάσταση αντανακλάται  στην πολύπλοκη δημο-γραφική κατάσταση.
Αναμένουμε μία πτώση στον δείκτη των γεννήσεων και αυτό σημαίνει, ότι το πιο πολύτιμο αγαθό, η ανθρώπινη ζωή, χρειάζεται προστασία. Η  συμμετοχή της Ουκρανίας στην κίνηση για
την προστασία του βίου θα δώσει τη δυνατότητα στην χώρα μας να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Η  συνεργασία στο πλαίσιο της βιοπολιτικής έχει μεγάλη σημασία για  τη χώρα.

Η Ουκρανία ήταν πάντα μία χώρα με μεγάλο δημιουργικό και επιστημονικό δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας και μπορούμε πρακτικά να θεωρήσουμε,  ότι, χωρίς πολλές αλλαγές, αυτή
η τεχνολογία, η επιστήμη και η τεχνογνωσία μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στο πλαίσιο των αρχών της βιοπολιτικής. Η  επιθυμία να βελτιώσουμε την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και
του περιβάλ-λοντος και να μειώσουμε τα οικολογικά και περιβαλλοντικά ατυχήματα και καταστροφές και τις επιπτώσεις τους στην περιοχή μας, παρακινεί τα καλύτερα πνεύματα της
χώρας, να αναπτύξουν μεθόδους και τεχνικές που θα συμβαδί-ζουν με τις αρχές και τις ιδέες της βιοπολιτικής.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής μπορεί  να γίνει το κέντρο, που θα ενώ-σει όλες αυτές τις ιδέες και είναι μεγάλη χαρά για  μας, να συμμετέχουμε σε αυτήν την κίνηση. Ελπίζω,  ότι το
"Ουκρανικό τμήμα", καθώς είναι το νεότερο, σύντομα θα πάψει να είναι ένας νεαρός μαθητής και θα γίνει ένα πλήρες μέ-λος σε μία σημαντική προσπάθεια.

Ανώτερη Σύμβουλος της Νομοθετικής Επιτροπής της Βουλής της Ουκρανίας για  την Ελευθερία  του Λόγου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Zoya Sharikova σπούδασε
δημοσιογραφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο  του Κιέβου. Έχει ασκήσει τη δημοσιογραφία από πολλές θέσεις συμπεριλαμβανομένης της θέσεως της Επικεφαλής του Τμήματος Πολιτιστικών
Θεμάτων της ημερήσιας εφημερίδας του Κιέβου «Κievska Pravda».
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