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Βιο-Διπλωματία

 

Η βιο-διπλωματία επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία για  την προστασία του βιο-περιβάλλοντος και καλείται να παίξει το δικό της ρόλο στη διατήρηση του μεγάλου πλούτου της βιο-
ποικιλότητας,  επειδή "...οι  σημερινές απειλές εναντίον του βίου είναι ένα διεθνές πρόβλημα και οι απαιτούμενες λύσεις συνδέονται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για  την

ειρήνη και τη διεθνή κατανόηση."1- 3 Οι διπλωμάτες όλων των βαθμίδων και εθνών πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη μεγάλη σημασία αυτού του έργου και να κάνουν την
καλύτερη δυνατή χρήση όλων των μέσων που έχουν στην διάθεσή τους σε κάθε επίπεδο. Θέτοντας σε εφαρμογή τη βιο-διπλωματία, συντονισμένα, σε επίπεδο διεθνές, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό, θα αυξηθεί αναμφίβολα η συνεργασία των ανθρώπων πέρα από τα σύνορα που τους χωρίζουν. Η  σύγχρονη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι αναγκαίο να

συνοδευτεί από εξύψωση των κοινωνικών αξιών και ιδιαίτερα αυτών που είναι συναφείς με το βιο-περιβάλλον.1- 3

Αποτελεί  χαρακτηριστικό κάθε μορφής πολιτισμού το γεγονός ότι η έκφραση και η απήχησή του δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.  Κατανοώντας  ότι η πολιτιστική διαφοροποίηση
αποτελεί πλούτο της ανθρωπότητας, η βιο-διπλωματία αποτελεί φορέα διάδοσης διαφορετικών πολιτιστικών μηνυμάτων και συνεισφέρει στην οικοδόμηση του βιο-πολιτισμού.

Σημαντικά Βιο-Περιβαλλοντικά Θέματα

Τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν το σκοπό είναι τα εξής:

αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην αύξηση του παγκόσμιου πλη-θυσμού και στη διαθεσιμότητα πηγών διατροφής: οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που υπάρχουν σήμερα
ισοδυναμούν με το 11% των συνολικών εδαφικών εκτάσεων,

επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στον πλούτο και τη χρήση των πηγών, καθώς και γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους πολύ πλούσιους και τους πολύ φτωχούς. Οι δύο αυτές
κατηγορίες θέτουν σε κίνδυνο το βιο-περιβάλλον, για  διαφορετικούς λόγους η κάθε μία,

προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην εξασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής για  το σύνολο του πληθυσμού της γης,

αντιμετώπιση των προβλημάτων της υποβάθμισης του εδάφους, της προστα-σίας των δασών, των υδάτων, της αναδάσωσης τεράστιων αποψιλωμένων εκτάσεων, της
αναζωογόνησης απερημωμένων περιοχών, κλπ.

μελέτη των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της τεχνολογίας και του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο: η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι φωτιές στα δάση,
τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων για  να ξεπεραστούν και ακόμη περισσότερο να προληφθούν αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα.

Ελαχιστοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων μέσω της καθιέρωσης διαδικασιών παραγωγής χωρίς απόβλητα,4

ιδιαίτερη εστίαση στα προβλήματα του Τρίτου Κόσμου, τα οποία προσέλαβαν πρόσφατα διεθνείς διαστάσεις,5- 8

παρεμπόδιση μεταφοράς της ρύπανσης από τη μία χώρα στην άλλη. Μελέτη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στο βιο-περιβάλλον και
στην οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών,

αύξηση της ανθρώπινης υπευθυνότητας απέναντι σε όλες τις μορφές του εύθραυστου και αλληλεξαρτημένου βίου,

βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και ενίσχυση των συνδέσμων ανάμεσα στον ανθρώπινο πληθυσμό και το οικοσύστημα του πλανήτη,

επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας ειρήνης,  με αντικατάσταση της ακόμα ισχύουσας διαιρετικής προσεγγίσεως όλων αυτών των προβλημάτων,  από μία πιο πλήρη πολυεθνική
και πολιτιστική προσέγγιση.

Για να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα, που σχετίζονται με το βιο-περιβάλλον, οι διπλωμάτες προτρέπονται να αποκτήσουν μία βασική ιδέα των λειτουργιών του βίου και να
κατανοήσουν πόσο εύθραυστες κι αλληλεξαρ-τώμενες είναι όλες οι μορφές ζωής. Αυτό το πνεύμα θα τονωθεί με την εξοικίωση των ανθρώπων με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το
βιο-περιβάλλον.

Αμυντική Πολιτική για το Βιο-Περιβάλλον

Στη σύγχρονη εποχή, η παγκόσμια διπλωματική κινητικότητα εξαντλείται στη δημιουργία αμυντικών και πολιτικών συνασπισμών μεταξύ κρατών, που σκοπό έχουν την εμπέδωση της
διεθνούς ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. Οι εστίες, όμως, πολέμου που καθημερινά εξελίσσονται σε διάφορες γωνιές του κόσμου, αποδεικνύουν ότι η παγκόσμια ειρήνη θεωρείται
στις μέρες μας προϊόν ισορροπίας δυνάμεων, που διαταράσσεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών.

Αντί του στρατιωτικού αμυντικού δόγματος, η βιο-διπλωματία προτείνει, ως γέφυρα, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης των λαών, το βιο-περιβαλλοντικό αμυντικό πρότυπο. Οι αμυντικές
δαπάνες των λαών θα μπορούσαν να συνενω-θούν στην προσπάθεια διάσωσης κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη.

Οργανωτικά Θέματα και Βιο-Διπλωματία
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Η βιο-διπλωματία, ως μορφή συνεργασίας, βασίζεται στη συλλογική σκέψη και επομένως σε συγκεκριμένους θεσμούς, οι οποίοι  θα στηρίξουν την προσπά-θεια για  επίτευξη των στόχων
της διατήρησης του βιο-περιβάλλοντος και θα τονώσουν όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαυμαστό δώρο του βίου.  Η  βιο-διπλωματία αποτελεί
βασική κατεύθυνση του Διεθνούς Πανεπιστημίου για  το Βιο-Περιβάλλον. Στα Διεθνή Συνέδρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής τονίστηκε η ανάγκη διεθνώς οργανωμένης και
θεσμοθετημένης συνεργασίας, προς όφελος της προστασίας του βιο-περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις τεχνολογικές πλευρές  της συνερ-γασίας και στο έργο της προώθησης ενός
παγκοσμίου εκπαιδευτικού συστήματος εστιασμένο στα ιδανικά του βίου.  Οι ακόλουθες οδηγίες μπορεί  να αποβούν χρήσιμες για  όσους επιθυμούν να εδραιώσουν νέους θεσμούς και να
βελτιώσουν όσους ήδη λειτουργούν με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας για  το βιο-περιβάλλον:

αξιολόγηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναμικού ανά περιοχή, επαρχία ή έθνος, επιλέγοντας επιστήμονες με υπόβαθρο και ενδια-φέροντα που σχετίζονται
με το βιο-περιβάλλον,

εκτίμηση των προτεραιοτήτων και σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών στρατηγικών,

χρήση των δορυφορικών προγραμμάτων για  τη διεθνή ανταλλαγή πληροφο-ριών και τη βιο-εκπαίδευση

θεσμοθέτηση Διεθνών Βραβείων Βιο-Περιβάλλοντος για  κάθε ειδικότητα, που θα απονέμονται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

θεσμοθέτηση μιας ομάδας έρευνας και ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί για  τη μετατροπή των αποτελεσμάτων των ακαδημαϊκών ερευνών και των πολιτικών αποφάσεων σε
έμπρακτα προγράμματα για  το βιο-περιβάλλον,

οργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων καθώς και δημοσιεύσεις σχετικών εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλα τα σώματα εξουσίας,

ανάμειξη μη-κυβερνητικών οργανισμών σε βιο-περιβαλλοντικές δραστη-ριότητες κατά το μέγιστο δυνατό,

καθιέρωση στενών διεθνών δεσμών με επιχειρηματίες και εργολάβους (βλέπε και το κεφάλαιο των βιο-επιχειρήσεων),

ευαισθητοποίηση Διεθνών Οργανισμων καθώς και των Ηνωμένων Εθνών για  να διευκολύνουν την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα του βιο-περιβάλλοντος.

Η Σημασία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στη Βιο-Διπλωματία

Για να επιτευχθεί η προώθηση πολιτικών πράξεων, που σχετίζονται με το βιο-περιβάλλον, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Το αγαθό του βίου
εξελίχθηκε στον πλανήτη μας μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια. Η  βιο-διπλωματία αποβλέπει  στην αναζήτηση των διαστάσεων διεθνούς συνεργασίας για  το βίο στην επόμενη χιλιετία που
αντιπροσωπεύει δευτερόλεπτα σε σύγκριση με τη χρονική διάρκεια εξέλιξης  της ζωής. Οι ακόλουθες διαστάσεις έχουν μεγάλη σημασία:

να προωθηθεί η βιο-θεώρηση της τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να υπολο-γιστούν κυρίως οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται σε κάθε χώρα προς το
βιο-περιβάλλον

να ληφθεί υπ' όψη,  ότι μερικά από αυτά τα μετρα θα έχουν μη αντιστρεπτά αποτελέσματα και να προσεχθούν οι πιθανές παρενέργειες,

να εισαχθούν βιοκεντρικές αξίες  στην παιδεία, ώστε να γίνει κατανοητή η ενότητα και αλληλεξάρτηση του συνόλου της ανθρωπότητας με το βιο-περιβάλλον

να ληφθούν υπ' όψη όχι μόνο τα σημερινά προβλήματα, αλλά επίσης και οι μελλοντικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας τρέχοντα επιστημονικά συμπερά-σματα και δεδομένα,

να καλλιεργηθεί η συνείδηση της ανάγκης ανάληψης προσεκτικά σχεδια-σμένης διεθνούς θετικής δράσης για  το βιο-περιβάλλον, που θα αντικατα-στήσει τις ατελέσφορες
συνεχείς συζητήσεις  και διαφωνίες μεταξύ κρατών. Τα κράτη χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικός εχθρός είναι οι απειλές προς το βιο-περιβάλλον, όπως π.χ. η
τρύπα του όζοντος.

Σώμα της Ανθρωπότητας - Σώμα του Βίου

Η βιο-διπλωματία υποκαθιστά τις πολιτικές, οι οποίες δημιουργούν διαίρεση και κατάτμηση, με ένα ενωτικό όραμα αλληλεξάρτησης. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επενδύουν μεγάλα
τμήματα του εθνικού εισοδήματος στην ανάπτυξη νέων αμυντικών συστημάτων. Ομως η άμυνα του βιο-περιβάλλοντος, η βιο-άμυνα, μπορεί  να ενώσει τους ανθρώπους ανά τον κόσμο,

εγκαινιάζοντας μια νέα μορφή διεθνούς συνεργασίας.9

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε, ότι "για  να δούμε τη βιο-διπλωματία ξεκάθαρα, είναι χρήσιμο να δούμε πιο είναι το αντίθετό της, δηλαδή ο πόλεμος. Ο σκοπός του πολέμου είναι να
εξοντώσει  τη ζωή και να καταστρέψει, ό,τι δημιούργησαν οι άνθρωποι, ώστε κάποιοι  να αποκτήσουν έλεγχο και δύναμη. Η ιστορία όμως έχει δείξει,  ότι τέτοιος έλεγχος είναι
βραχυπρόθεσμος και καταδικασμένος σε αποτυχία. Κάθε σωματικός έλεγχος,  ο οποίος δεν προκαλεί-ται από εσωτερική πεποίθηση,  αλλά επιβάλεται εξωτερικά, είναι προορισμένος αργά ή

γρήγορα να καταρρεύσει."10

Εφόσον όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στο σώμα της ανθρωπότητας,9 η διαφο-ροποίηση στον πολιτισμό,  το χρώμα, την παράδοση, τη θρησκεία, μπορεί  να θεω-ρηθεί  ως εμπλουτισμός, παρά
ως λόγος για  διαίρεση. Ολα τα ανθρώπινα κύτταρα προέρχονται από ένα κύτταρο με το ίδιο γενετικό υλικό.  Μετά, τα κύτταρα διαιρούνται  και μέσω των διαφορετικών γενετικών
πληροφοριών επιτυγχάνεται η διαδικασία διαφοροποίησης. Ετσι, σχηματίζεται ένα ανθρώπινο σώμα, όπου όλα τα διαφορετικά μέρη βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Κάθε τμήμα του είναι
απαραίτητο, κανένα δεν μπορεί  να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τα άλλα, γιατί η ενότητα του βίου και η αλληλοσύνδεση φέρνουν την αρμονία και υπηρετούν το υγειές σώμα. Με την ίδια
έννοια, όλα τα ανθρώπινα όντα ανήκουν στο ίδιο γένος και στο ίδιο είδος. Εχουμε όλοι το ίδιο γενετικό υλικό,  το οποίο,  μέσω της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης, εξελίχθηκε στο σώμα
της ανθρωπότητας, στο οποίο όλοι ο άνθρωποι βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης.
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Οι κοινές ρίζες του ανθρώπου συνθέτουν όχι μόνο το σώμα της ανθρωπότητας για  την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά επίσης το σώμα του βίου για  όλες τις μορφές ζωής,9 έχοντας  το ίδιο
γενετικό υλικό,  ως κοινό παρονομαστή. Επομένως, δεν είναι μόνο το σώμα της ανθρωπότητας, αλλά το σώμα του βίου,  το οποίο θα έπρεπε να χρησιμεύσει  ως το πλαίσιο της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η  αφθονία στον κόσμο των έμβιων όντων, από τους μικροοργανισμούς, τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, αποκαλύπτει την αλληλεξάρτηση και τον πλούτο που
κατέχουμε ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διαφοροποίησης. Η  ανθρωπότητα δεν έχει δικαίωμα να καταστρέφει τμήματα αυτού του σώματος. "Εάν κοπεί ένα δέντρο στον Αμαζόνιο,

τραυματίζονται οι πνεύμονες του σώματος  και ολόκληρο το σώμα του βίου υποφέρει." 9 Πρέπει  να χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη γνώση, για  να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της
αλληλεξάρτησης και της αρμονικής συνύπαρξης. Αυτές τις ουσιαστικά νέες αξίες  μπορεί  να τις παράσχει η βιο-εκπαίδευση.

"Η ζωή χαρακτηρίζεται από μία ιεραρχία νοημάτων. Στο κατώτερο επίπεδο, τα κύτταρα κινούνται για  να στηρίξουν τα δομικά στοιχεία της ζωής. Στο υψηλότερο επίπεδο η ευφυία  κινείται
για  να αναπτύξει την ανθρώπινη σφαίρα της γνώσης. Η  διπλωματία πρέπει να δρα σε όλα τα επίπεδα της παγκόσμιας ιεραρχίας: να διατηρεί την ευαίσθητη οικολογική ισορροπία και να
δημιουργεί  για  τους ανθρώπους τις δυνατότητες για  να μορφώνονται και να αυξάνουν τις ικανότητες τους ώστε να επαγρυπνούν για  την προστασία της ειρήνης και την πρόοδο του

ανθρώπινου είδους."10

Στόχοι

να επανεξεταστούν οι βασικές αρχές της διπλωματίας, αλλάζοντας την εύθραυστη ανταγωνιστική πολιτική, με ένα όραμα ενότητας και αλληλε-ξάρτησης για  την επόμενη χιλιετία,

να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία στο πεδίο του βιο-περιβάλλοντος,

να μεταφερθεί προς τους διεθνείς ηγέτες  το μήνυμα των αναγκαίων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων,  ώστε να αλλάξουν οι δομές και η τακτική κατά την άσκηση εξωτερικής
πολιτικής,

να ενημερωθούν οι πολιτικοί για  τις νέες παγκόσμιες τάσεις στη διπλωματία, που σχετίζονται με το βίο-περιβάλλον.
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