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Βιο-Νομοθεσία

 

Δικαιώματα του Βίου

Οπως αναφέρεται  στο κεφάλαιο της βιο-ηθικής, η κεντρική ιδέα της βιο-ηθικής και της βιο-νομοθεσίας είναι η έννοια των δικαιωμάτων του βίου.1- 4 Ενας από τους σημαντικούς στόχους

του Διεθνούς Πανεπιστημίου για  το Βιο-Περιβάλλον είναι η "προώθηση της διεθνούς νομοθεσίας για  τα δικαιώματα του βίου".4 Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να διαχωριστούν στις
ακόλουθες κατη-γορίες: α) θεσμοθέτηση του δικαιώματος προς το ζειν  και ευ ζειν  για  κάθε μορφή του βίου,  β) ικανοποίηση των αναγκών διαφορετικών μορφών ζωής και βελτίωση της
υγείας και της ποιότητας ζωής, γ) προστασία της βιο-ποικιλότητας.

Καθώς τα ζωντανά όντα επί της Γης μπορούν να υποδιαιρεθούν σε ανθρώπινα,  ζωϊκά, φυτικά και μικρο-οργανισμούς, μπορούμε να εξετάσουμε ξεχωριστά:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να απολαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή. Η ανθρωπότητα πρέπει να έχει επίσης, το δικαίωμα - μαζί με τις άλλες μορφές του
βίου - να προστατεύεται από τα καταστροφικά φαινόμενα που εμφανίζονται στο παγκόσμιο περιβάλλον, όπως είναι η υπεριώδης ακτινοβολία που διαπερνά το στρώμα του
όζοντος.

Τα δικαιώματα των ζώων. Η βάναυση αντιμετώπιση των ζώων, που αποτελούσε στο παρελθόν σύνηθες φαινόμενο στο χώρο των εργαστηρίων, απαλείφθηκε για  τα περισσότερα
από αυτά, χάρη στη θέσπιση νέας νομοθεσίας για  τα πειράματα σε ζώα κατά τη δεκαετία  του '70 και του '80. Λεπτομερή πρωτόκολλα συντάχθηκαν παγκοσμίως γι'  αυτό το
σκοπό, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε σε διάφορες χώρες σημαντικός αριθμός δυναμικών κινημάτων φίλων των ζώων καθώς και υποστηρικτών των δικαιωμάτων τους, μερικά
από τα οποία ταυτίστηκαν με τη βιο-ηθική.

Τα δικαιώματα των φυτών. Πέρα από την αξεπέραστη ομορφιά τους, τα φυτά είναι πολύ ευαίσθητα στην παραμικρή διατάραξη του περιβάλλοντός τους. Μπορούν, για
παράδειγμα, να χρησιμεύσουν ως αξιόπιστοι βιολογικοί  δείκτες μόλυνσης από βαρέα μέταλλα. Υπάρχουν,  επίσης, πολλές ενδείξεις για  την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ φυτών
και ανθρώπινων οργανισμών. Ορισμένα είδη φυτών, θεωρείται ότι ανακουφίζουν τα συμπτώματα του πονοκεφάλου και του ιλίγγου στους ανθρώπους, ελαττώνοντας την
ενδοκρανιακή πίεση. Τα φυτά στη Γη δημιουργούν το εκλεπτυσμένο δίκτυο της παγκόσμιας χλωρίδας. Το οξυγόνο που απελευθερώνουν είναι ζωτικό για  όλες τις άλλες μορφές
ζωής. Το Ο2 που παράγεται από τα φυτά μετατρέπεται κατά μέρος σε Ο3 - όζον - στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.  Ετσι, η προάσπιση των δικαιωμάτων των φυτών

μπορεί  να βοηθήσει την ανθρωπότητα να ξεπεράσει το πρόβλημα της τρύπας του όζοντος.

Τα δικαιώματα των μικροβίων. Οι μικροοργανισμοί συμβάλλουν εξαιρετικά στην παραγωγή τροφής, στην προστασία των φυτών από τα έντομα και τα ζιζάνια, στην παραγωγή
ενέργειας και στην απορρύπανση του περιβάλλοντος. Οι πρόοδοι στη μικροβιολογική γενετική επέτρεψαν στους βιοτεχνολόγους να δημιουργήσουν αληθινά βιο-εργοστάσια, με
τη βοήθεια κάποιων ειδών μικροβίων, όπως το E.  coli. Αυτό το βακτηρίδιο χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης  με χαμηλό κόστος, συμβάλλοντας στην
αντιμετώπιση του διαβήτη.

Βιο-Περιβάλλον και Θέσπιση των Δικαιωμάτων του Βίου

Σύμφωνα με την ιδέα των δικαιωμάτων του βίου,  όπως αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο της βιο-ηθικής, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα προσθηκών και τροποποιήσεων στην ισχύουσα
νομοθεσία, όπως οι εξής:

πλήρης αναφορά στην έννοια του βίου3,5,6 στους νόμους, τα συντάγματα και τους κώδικες των κρατών και των διεθνών πολιτικών οργανισμών,

συμπλήρωση της νομοθεσίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαμόρφωσή της σύμφωνα με βιοκεντρικές αρχές,

επίσημη επικύρωση των βασικών δικαιωμάτων του βίου,3,7,8 καταρχήν του δικαιώματος του ζειν  για  κάθε μορφή ζωής,

σύνταξη βιο-περιβαλλοντικού κώδικα σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματα.

"Η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι ζωτική σε αυτό το πλαίσιο.  Τα περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να γίνουν ένας από τους
σημαντικούς, αν όχι ο σημαντικότερος, παράγοντας των συλλογικών αποφάσεων. Χρειάζεται, επίσης, να γίνει κατανοητό ότι η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, όχι μόνο

συμβαδίζει με την οικονομική ανά-πτυξη,  αλλά και ότι το περιβάλλον συνθέτει το χώρο και τα όρια της ανάπτυξης".9

Η Εννοια της Καθαρότερης Παραγωγής

Αυτή η σημαντική έννοια προβλέπει  την ελαχιστοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων, την εισαγωγή καθαρότερων αυτοτροφοδοτούμενων κύκλων παρα-γωγής (βιομηχανικά

οικοσυστήματα), τη χρήση ανανεώσιμών πηγών10 και την αποσύνδεση της βιομηχανικής ανάπτυξης από εισροές σημαντικές για  το περιβάλλον. Υπό το πρίσμα της καθαρότερης
παραγωγής,  πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
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πρόληψη της ρύπανσης ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου,

βελτίωση του περιβάλλοντος των εργαζομένων,

βελτίωση του άμεσου περιβάλλοντος των εργαστηρίων/εργοστασίων,

οικονομικότερη χρήση της ενέργειας και των ακατέργαστων υλών,

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,

ικανοποίηση των αναγκών και απορρόφηση από τους καταναλωτές ,

επίτευξη κοινωνικής σταθερότητας.

Είναι φανερό, ότι η καθαρότερη παραγωγή αποτελεί έννοια πολυδιάστατη και πρέπει να υιοθετηθούν ιδιαίτεροι κανόνες για  την επίτευξή της. Επίσης, συνδέεται άμεσα με την έννοια της
ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία ενθαρρύνει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις στη χρησιμοποίηση,  ανανεώσιμων και μη-ρυπογόνων πηγών ενέργειας. Προβλέπεται ελαχιστοποίηση της χρήσης
των φυσικών (πετρέλαιο, κάρβουνο,  αέριο) και ραδιενεργών (ουράνιο) καυσίμων και συνιστάται η χρήση της βιο-ενέργειας.

Νομοθεσία για την Πρόληψη της Ρύπανσης

Τα επόμενα μέτρα είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς στοχεύουν στην προώθηση των αναγκαίων αλλαγών σε τομείς που αφορούν τις επιχειρήσεις και τη περιβαλλοντική διαχείριση:

διαπίστωση ότι η περιβαλλοντική προστασία και η βιομηχανική ανάπτυξη είναι αλληλοσυμπληρούμενες, όχι ανταγωνιστικές, "είναι απόλυτα συνυφα-σμένες, αναπτύσσονται και

καταστρέφονται μαζί",6

απομάκρυνση από απαιτήσεις για  βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα,  συλλογικός τρόπος σκέψης για  την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, σημαντικών για  την κοινωνία και
ολόκληρο το βίο-περιβάλλον,

εστίαση στην πρόληψη της ρύπανσης, όχι απλώς στον έλεγχό της,

θέσπιση νόμων και κανονισμών, που αφορούν στην προστασία του εδάφους, την πρόληψη της διάβρωσής του και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων,

προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, αναδάσωση των περιοχών όπου τα φυσικά δάση κόπηκαν ή καταστράφηκαν,

προστασία των φυσικών πόρων της Γης,  των ακατέργαστων υλών και των πηγών ενεργείας από περαιτέρω εξάντληση. Ερευνα για  ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα με την

υποστήριξη της βιο-τεχνολογίας.11,12  Η θέσπιση των νέων νόμων είναι σημαντικό να γίνει σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που θα επιτρέψει  μία πιο ισορροπημένη κατανομή
πρώτων υλών, επενδύσεων κεφαλαίων και καταναλωτικών αγαθών μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της Γης.

Η Αρχή "Ο Ρυπαίνων Πληρώνει"

Η πρόληψη της ρύπανσης απαιτεί,  επίσης θέσπιση νόμων που αποβλέπουν στην επιβολή φόρων στις βιομηχανικές ή αγροτικές  εταιρείες, οι οποίες δεν εισάγουν μεθόδους παραγωγής
φιλικές προς το περιβάλλον. Απαιτεί  επίσης, τη θέσπιση ενός συστήματος επιβράβευσης, γι'  αυτούς που ενδιαφέρονται ειλικρινά για  τα προβλήματα του βιο-περιβάλλοντος. Ετσι, θα
δημιουργηθούν παράλληλα θετικά και αρνητικά κίνητρα για  τη διατήρηση και την προώθηση του βιο-περιβάλλοντος. Το σύγχρονο σύστημα φορολογίας επιτρέπει  περιορισμένες
επενδύσεις,  σε κεφάλαιο και εργασία,  στον τομέα της καθαρότερης παραγωγής και έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των πηγών πρώτων υλών και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η
φορολογική πολιτική χρειάζεται να μετατοπισθεί προς ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ενσωματώνει κίνητρα για  την προστασία του βιο-περιβάλλοντος.

Η επίβλεψη της λειτουργίας του φορολογικού συστήματος μπορεί  να γίνει το έργο διεθνών οργανισμών, που θα εμπλέκονται στον έλεγχο της τήρησης των διεθνών συμφωνιών και
συμβάσεων ως προς την απορρύπανση και ως προς άλλα θέματα που σχετίζονται με το βιο-περιβάλλον. Αυτή η νομοθεσία πρέπει να εκτείνεται και στις δραστηριότητες διεθνών νομικών
σωμάτων, τα οποία θα δίνουν την περιβαλλοντική έγκριση, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω. Είναι αναγκαίο επίσης να αποσαφηνιστούν ορισμένα νομικά θέματα, που αφορούν την καθιέ-

ρωση ενός Ταμείου Διεθνούς Φορολογίας.13,14

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός για το Βιο-Περιβάλλον

Είναι σημαντικό να εγκαταλειφθεί διεθνώς η κοντόφθαλμη επιχειρησιακή πολιτική, που στοχεύει  μόνο στην απόκτηση μέγιστων βραχυπρόθεσμων κερδών. Λόγω της σπατάλης φυσικών
πόρων, καταστρέφεται το βιο-περιβάλλον και τίθεται  σε κίνδυνο η ζωή των ανθρώπων. Είναι αναγκαίο να εξεταστούν μακρο-πρόθεσμοι  στόχοι, καθώς και μία ρεαλιστική αντιμετώπιση
των μελλοντικών επιπτώσεων από τις σημερινές δραστηριότητες. Ειδική έμφαση αποδίδεται στα εξής σημεία:

μελέτες των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο15 από την τεχνολογία και τον πολιτισμό:  η θεωρητική και μεθοδολογική γνώση, που θα
αποκτηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να προσφέρει τα θεμέλια για  νέες νομοθετικές  πρωτοβουλίες,

επεξεργασία των απαιτούμενων μέτρων,  για  αποκατάσταση των μέχρι σήμερα περιβαλλοντικών καταστροφών και η ενσωμάτωση των αντίστοιχων κανο-νισμών στη νομοθεσία
σε όλα τα επίπεδα.

Νομοθεσία στη Γενετική Μηχανική και Βιο-Ιατρική
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Η ταχεία εξέλιξη της γενετικής μηχανικής, της τεχνητής εμφύτευσης εμβρύου,  της γονιμοποίησης στο σωλήνα και άλλων συναφών τεχνικών, απαιτεί τη συμπλήρωση της νομοθεσίας με

κανόνες που θα διέπουν την εφαρμογή και το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των νέων τεχνικών.16

Η νέα νομοθεσία πρέπει να στοχεύει  τόσο στην ενίσχυση διαδικασιών προς όφελος του βίου και του ανθρώπινου γένους, όσο και στην αποτροπή πιθανών κινδύνων, όπως είναι η

ανεπιθύμητη εμφάνιση ανώμαλων οργανισμών μέσα στο περιβάλλον.17- 19,20  Αναφορικά με τις εφαρμογές της βιο-ιατρικής, μπορούν να δοθούν οι εξής οδηγίες:

θέσπιση μίας συνολικής νομοθεσίας που θα προστατεύει  την προσωπική ελευθερία,  σε ότι αφορά στην πιθανή χρήση της γενετικής μηχανικής για  πρόληψη,  διάγνωση και
θεραπεία κληρονομικών ασθένειών, μολυσματικών ασθενειών, ή καρκίνου,

ψήφιση νόμων που ρυθμίζουν τη χρήση εμβρυακού υλικού21,22  για  σκοπούς άλλους εκτός ιατρικής θεραπείας ή έρευνας σχετικής με θέματα υγείας,

ανάπτυξη κανονισμών που θα καλύπτουν τις χρήσεις των ανθρώπινων οργάνων και ιστών για  ιατρικούς σκοπούς, έρευνα που θα λαμβάνει  υπ' όψη της τα εμπορικά και
ιδιοκτησιακά θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα όργανα,

ανάπτυξη των δικαιωμάτων των γονέων, των συζύγων και των άλλων μελών της οικογένειας σε σχέση με τη δωρεά των οργάνων του θανόντος καθώς και οριοθέτηση του
δικαιώματος ενός ανθρώπου να δίνει τη συγκατάθεση του για  δωρεά των οργάνων του σε περίπτωση μοιραίου ατυχήματος,

σαφής επιμερισμός μεταξύ χειρουργών και λοιπού ιατρικού προσωπικού του καθήκοντος να πληροφορούν δυνητικούς δότες και λήπτες οργάνων, για  τους πιθανούς κινδύνους
που διατρέχουν κατά τη μεταμόσχευση οργάνων και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της χειρουργικής επέμβασης στους δύο,

διαφώτιση των νομικών ερωτημάτων που αφορούν στην ιατρική βιο-ηθική, πιο λεπτομερής εξέταση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γιατρό, τον ασθενή και την
οικογένεια,

ανάπτυξη ενός συστήματος νόμων που θα ασχολούνται με το θάνατο,  την αυτοκτονία και την ευθανασία, υπό το φως των τελευταίων επιστημονικών και ιατρικών ανακαλύψεων
καθώς και αντίστοιχων αλλαγών συμπεριφοράς.

Επίδραση της Βιοτεχνολογίας

Εκτός από τα θέματα γενετικής μηχανικής που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η βιοτεχνολογία θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να θεωρείται ένας ισχυρός παράγοντας που μπορεί  να συνεισφέρει
στην περιβαλλοντική προστασία και την εντατικοποίηση της παραγωγής.  Σήμερα, η παραγωγή σοδειάς που μπορεί  να αντισταθεί στο κρύο, τα ζιζάνια και τις ασθένειες,  αποτελεί μία
εφικτή ιδέα. Μία άλλη σημαντική δυνατότητα είναι η χρήση ενέργειας από βιομάζα με τη μορφή αιθανόλης, καυσίμου βίο-αερίου ή υδρογόνου, ενώ τα σημαντικά νομικά θέματα στη
βιοτεχνολογία περιλαμβάνουν:

τη δυνατότητα κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας των οργανισμών που παράγονται με τη χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων,

την ανάπτυξη κανονισμών που θα αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε επιστήμονες που σχετίζονται με επιχειρηματικές  δραστηριότητες ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων,

σήμερα, η βιοτεχνολογία προσλαμβάνει νέες διαστάσεις που δεν περιορί-ζονται στην παραγωγή υλικών αγαθών. Πρόοδος έχει σημειωθεί στις έρευνες για  τα ευεργετικά
αποτελέσματα των οργανισμών ζώων και φυτών στην ανθρώπινη υγεία και ύπαρξη. Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν προσεκτική έρευνα και ισορροπημένη νομική διαμόρφωση των

ιδεών ως προς την ευεργετική επίδραση της επικοινωνίας ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τις ποικίλες μορφές βίου.2,24,25

Η Διάκριση Περιβαλλοντικής και Βιοπολιτικής Προσέγγισης

Το Περιβαλλοντικό Δίκαιο εξελίσσεται παράλληλα με τη βιοπολιτική. "Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο,  το οποίο θα θεμελιώνει  ένα μηχανισμό άμυνας για  το περιβάλλον με
τρόπο ρυθμιστικό, ώστε να αναγκάζει την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη να σταματά την εξέλιξη της πριν  φτάσει  να έχει βλαβερές επιπτώσεις για  το περιβάλλον. Λειτουργεί έτσι
προσχεδιασμένα ως ένας εξωτερικός παράγοντας παρεμπόδισης της επιστη-μονικής προόδου στην τάση της να ξεπεράσει το σημείο εκείνο πέρα από το οποίο διαταράσσεται η ισορροπία

μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και οικολο-γικού οφέλους."9

Από την άλλη πλευρά, η άποψη της Βιοπολιτικής "προσπαθεί να ενσωματώσει το ενδιαφέρον για  την προστασία του βίο-περιβάλλοντος στις αρχές κάθε μίας επιστήμης έτσι ώστε κάθε
ορισμός, κανόνας ή συμπέρασμα της νομικής ή οποιασδήποτε άλλης επιστήμης να υπολογίζει  τις περιβαλλοντικές ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ανησυχίες για  την προστασία του βιο-
περιβάλλοντος δεν αποβλέπουν στο να ασκήσουν έλεγχο ή ακόμα να θέσουν ένα όριο στην ανάπτυξη των άλλων επιστημών, ανθρωπιστικών ή τεχνολογικών. Αντίθετα, η διατήρηση του

βίου σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιών που θα θέτει επιστημονικές αρχές και θα προάγει την πρόοδο των επιστημών."9

Στόχοι:

να προωθηθεί η κατανόηση της έννοιας του βίου από τους ανθρώπους που κινούνται στο νομοθετικό χώρο,

να διασφαλιστεί η επικύρωση και η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του βίου,  που συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον και σε καλύ-τερη ποιότητα
ζωής,
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να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή νέων κανονισμών που αφορούν την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης του βίο-περιβάλλοντος σε κάθε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η
αποκατάσταση της ζημίας που έχει ήδη υποστεί ο βίος εξ αιτίας των ανθρώπινων ενεργειών.
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