Το προςωπείο τησ πράςινησ ανάπτυξησ
Μφθοι και πραγματικότητα
Τι είναι τελικά η πράςινη ανάπτυξη;
Σο καπιταλιςτικό οικονομικό ςφςτθμα, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ φπαρξισ του, ζχει αποδείξει
τθν ικανότθτά του να αλλάηει και να προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε πολιτικζσ και κοινωνικζσ
ςυνκικεσ.
Βαςικό χαρακτθριςτικό του είναι ότι, πζρα από πρϊτεσ φλεσ και εργατικι δφναμθ,
χρειάηεται και νζεσ αγορζσ, δθλαδι νζα πεδία για να εξαπλωκεί και να δράςει, παρζχοντασ νζα
κζρδθ ςτο κεφάλαιο που τον κινεί. τα πλαίςια αυτά, μεταξφ άλλων, επιδιϊκει ςυνεχϊσ να
“ανοίγει” κλειςτζσ και προςτατευόμενεσ παρεμβατικά οικονομίεσ, να δθμιουργεί ςυνεχϊσ νζεσ
ανάγκεσ για προϊόντα και υπθρεςίεσ, είτε πραγματικζσ είτε επίπλαςτεσ και να εκμεταλλεφεται
πολεμικζσ ςυρράξεισ προκειμζνου να προχωριςει ςε ανοικοδόμθςθ κατεςτραμμζνων
οικονομιϊν. κοπόσ όλων αυτϊν είναι να ςυνεχίςει να αυξάνει τα περικϊρια κζρδουσ του
κεφαλαίου, δίχωσ τα οποία το κεφάλαιο “μαραηϊνει”.
τθν ςθμερινι ςυγκυρία τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ του καπιταλιςμοφ, που θ ηιτθςθ για
προϊόντα και υπθρεςίεσ μειϊνεται, και το οικονομικό ςφςτθμα οδθγείται ςε κορεςμό, αυτό που
απαιτείται για να το κζςει ξανά ςε κίνθςθ, είναι το προφανζσ: νζεσ αγορζσ.
Ζχοντασ λοιπόν το βαςικό γνϊριςμα να προςαρμόηεται ςτισ καταςτάςεισ, ο καπιταλιςμόσ
ςτρζφεται ςτθ “λφςθ” ενόσ προβλιματοσ που ο ίδιοσ ζχει προκαλζςει: Σθν καταςτροφι του
περιβάλλοντοσ.
Ο καπιταλιςμόσ όμωσ αντιμετωπίηει το πρόβλθμα αυτό με τθ δικι του οπτικι, που βαςικά
είναι πάντοτε θ ίδια: το κζρδοσ του κεφαλαίου. Η καπιταλιςτικι λφςθ ακοφει ςτο όνομα “green
new deal”. Σο όνομα παραπζμπει ςτο “New Deal” που ανακοίνωςε ο πρόεδροσ των ΗΠΑ
Φρανκλινοσ Ρουηβελτ μεςοφςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ του 1929. Όπωσ το new deal
αποςκοποφςε τότε ςτθν παροχι διεξόδου ςτθν καπιταλιςτικι κρίςθ, ζτςι ακριβϊσ και τϊρα, ο
βαςικόσ ςκοπόσ είναι ο ίδιοσ, με τθ μόνθ διαφορά ότι ζχει αλλάξει χρϊμα και ζχει γίνει πράςινοσ.
ιμερα το new deal καλείται να δϊςει νζα ϊκθςθ ςτθν καπιταλιςτικι ανάπτυξθ, δθμιουργϊντασ
νζεσ αγορζσ, που δεν είναι άλλεσ από τισ βιομθχανίεσ περιβαλλοντικϊν ζργων και τεχνολογιϊν.
Σο μόνο περιβαλλοντικό πρόβλθμα που φαίνεται να αναγνωρίηουν οι πράςινοι
καπιταλιςτζσ είναι το περίφθμο “φαινόμενο του κερμοκθπίου”. Είναι μάλιςτα άκρωσ περίεργο και
φποπτο, με πόςθ επιμονι προπαγανδίηεται το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα παντοφ, από τα ΜΜΕ μζχρι
τα μακιματα περιβαλλοντικισ αγωγισ ςτα ςχολεία, παραμερίηοντασ ουςιαςτικά όλα τα υπόλοιπα
περιβαλλοντικά ηθτιματα. Πζρα από τισ ςοβαρζσ αντιρριςεισ που εκφράηει μερίδα τθσ
επιςτθμονικισ κοινότθτασ ακόμα και για τθν φπαρξθ του φαινομζνου αυτοφ, ασ το υποκζςουμε
ωσ αλθκινό, για να δοφμε με ποιον τρόπο αποφάςιςε να το αντιμετωπίςει ο καπιταλιςμόσ.
Σο ζτοσ 1997 υπογράφθκε θ διεκνισ ςφμβαςθ του Κιότο, που τζκθκε ςε ιςχφ από το ζτοσ
2005. Με αυτιν τα περιςςότερα κράτθ του κόςμου αποφάςιςαν, ενταςςόμενα ςε διάφορεσ
κατθγορίεσ, να μειϊςουν τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα από τισ βιομθχανίεσ τουσ. Η
προβλθματικι τθσ ςυνκικθσ αυτισ ζγκειται ςτο ότι βαςίηεται ςτθν ίδια λογικι που δθμιοφργθςε
το πρόβλθμα: Χϊρεσ που εκπζμπουν λιγότερουσ ρφπουσ από αυτοφσ που δικαιοφνται βάςει τθσ
ςυνκικθσ, μποροφν να πουλιςουν τα δικαιϊματα των ρφπων που δεν πραγματοποίθςαν ςε
άλλεσ χϊρεσ, οι οποίεσ αγοράηοντάσ τα, μποροφν να ρυπαίνουν περιςςότερο. Επιπλζον, θ
εφαρμογι “εναλλακτικϊν” μορφϊν παραγωγισ ενζργειασ, που δεν παράγει ρφπουσ, δίνει ςε
αυτόν που τισ εφαρμόηει το αντιςτακμιςτικό δικαίωμα για παραγωγι περιςςότερων ρφπων.
Κατάφερε επομζνωσ το παγκόςμιο καπιταλιςτικό ςφςτθμα να δθμιουργιςει ακόμθ μια
αγορά, ςτθν οποία θ ρφπανςθ είναι εμπορεφςιμο προϊόν και τα δικαιϊματα ρφπων ςχθματίηουν
ζνα είδοσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. Φυςικά, θ όλθ ςυνκικθ αναφζρεται μόνο ςτο κζμα των

εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και όχι ςε οποιαδιποτε άλλθ μορφι ρφπανςθσ.
Η πράςινθ μπίηνα όμωσ δεν ςταματάει ςτο χρθματιςτιριο ρφπων. Ζχοντασ αναγάγει ςε
ςταυροφορία τθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου, ο πράςινοσ καπιταλιςμόσ ζχει αποφαςίςει
να γεμίςει τθν επιφάνεια του πλανιτθ με φαραωνικϊν διαςτάςεων ζργα, που περιςςότερο είναι
φιλικά προσ το κεφάλαιο παρά προσ το περιβάλλον. Σεράςτια αιολικά πάρκα με εκατομμφρια
τόνουσ μπετό και χιλιόμετρα καλωδιϊςεων, κάλυψθ βουνοπλαγιϊν και αγροτικϊν εκτάςεων με
μεγάλθσ κλίμακασ θλιακά πάρκα, δίχωσ κανζνα ςεβαςμό ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, και με τθ
νοοτροπία τθσ αντιμετϊπιςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ωσ επενδυτικό ζδαφοσ. Κοινό
χαρακτθριςτικό όλων αυτϊν των “πράςινων” ζργων είναι το τεράςτιο μζγεκοσ, πράγμα
απαραίτθτο για τθν κερδοφορία του ςχετικοφ εργολάβου. Γεγονόσ το οποίο αποκαλφπτεται και
από το ότι τα ςχετικά ζργα αναλαμβάνονται ςχεδόν αποκλειςτικά από ιδιωτικζσ εταιρίεσ, αφοφ
κακϊσ φαίνεται το δθμόςιο είναι για κάποιο λόγο ανίκανο να τα πραγματοποιιςει. Και όχι μόνο
αυτό, αλλά το δθμόςιο οφείλει να παραχωριςει ςε ιδιϊτεσ και τισ ιδθ υπάρχουςεσ ενεργειακζσ
υποδομζσ, για να δϊςει ϊκθςθ ςτισ πράςινεσ επενδφςεισ.
Σθν ίδια ςτιγμι, οι επενδυτζσ με τισ οικολογικζσ ανθςυχίεσ δεν φαίνεται να ζχουν κανζνα
πρόβλθμα με τθν μαηικι πλζον παραγωγι βιοκαυςίμων, θ οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνεται
ραγδαία, με αφορμι τθν άνοδο τθσ τιμισ του πετρελαίου, ςτερϊντασ τθν τροφι από τεράςτια
τμιματα τθσ ανκρωπότθτασ, και κρατϊντασ με επιμονι τον πλανιτθ ςτθν πετρελαϊκι εποχι.
Επιπλζον, φαίνεται να μθν ζχουν κανζνα πρόβλθμα με τθν κερδοφόρα πυρθνικι ενζργεια,
παρόλουσ τουσ αυτονόθτουσ κινδφνουσ που αυτι ζχει, ενϊ ςυχνά φτάνει και αυτι να
χαρακτθρίηεται ωσ “πράςινθ”, δείχνοντασ και το πραγματικό νόθμα τθσ λζξθσ για τουσ
καπιταλιςτζσ.
Και ενϊ ςτινεται γφρω μασ αυτόσ ο χωρόσ των πράςινων διςεκατομμυρίων, εμείσ πρζπει
να βοθκιςουμε ςτθν προςπάκεια, αλλάηοντασ τισ λάμπεσ των ςπιτιϊν μασ με θλεκτρονικζσ,
αγοράηοντασ υβριδικά (επομζνωσ και ακριβότερα) αυτοκίνθτα, εγκακιςτϊντασ πιο αποδοτικά
κλιματιςτικά ςυςτιματα και ςβινοντασ τα φϊτα μασ μια φορά τον χρόνο ςτθ φιζςτα τθσ “Ωρασ
τθσ γθσ”. Σο κυρίαρχο ςφςτθμα φροντίηει να μασ πείςει ότι θ δικι μασ δουλειά είναι να
ακολουκοφμε ατομικζσ λφςεισ που αφοροφν τθν κατανάλωςθ πράςινων προϊόντων, και όχι
ςυλλογικζσ δράςεισ που κα μποροφςαν να αφοροφν το οικονομικό ςφςτθμα και τον τρόπο
λειτουργίασ του.

Τι πιςτεφουμε εμείσ
Μια πιο προςεκτικι ματιά αρκεί, για να παρατθριςει κάποιοσ ότι θ λεγόμενθ «πράςινθ
ανάπτυξθ» δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καλοςτθμζνθ φάρςα, ςτο τζλοσ τθσ οποίασ κανείσ δε
γελά. τθν πρϊτθ ςκθνι ςυναντά κανείσ τισ ΑΠΕ, που οι κιαςϊτεσ του πράςινου καπιταλιςμοφ
προωκοφν ςαν μια άλλθ μεςςιανικι λφςθ ενάντια ςτθν καταςτροφι του πλανιτθ. Σι ιςχφει όμωσ
τελικά; Σεράςτια αιολικά πάρκα αμφίβολθσ παραγωγικότθτασ «ξεριηϊνουν» δάςθ και γεμίηουν το
βυκό με τόνουσ μπετό, φωτοβολταϊκά πάρκα μετατρζπουν αγροτικά χωράφια και απζραντεσ
τοποκεςίεσ φυςικισ ομορφιάσ ςε ιδιότυπα εργοςτάςια ενζργειασ και μεγάλεσ υδροθλεκρικζσ
μονάδεσ αλλοιϊνουν τθν φυςιογνωμία οικοςυςτθμάτων, με τθν εκτροπι τθσ φυςικισ ροισ
ποταμιϊν και με τισ ςυνζπειεσ που αυτά ςυνεπάγονται ςτθ ηωι των ντόπιων πλθκυςμϊν.
υνεπϊσ, θ φυςικι καταςτροφι που προκαλεί θ αλαηονικι ςτάςθ του κεφαλαίου απζναντι ςτθ
φφςθ είναι δεδομζνθ.
Ωςτόςο, δεν αποτελεί τθ μοναδικι διάςταςθ του εν λόγω ηθτιματοσ, μιασ και οι ΑΠΕ είναι
θ κερκόπορτα για τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ ενζργειασ. Η αντίλθψθ τθσ ενζργειασ ωσ εμπόρευμα δεν
είναι καινοφργια, ωςτόςο θ είςοδοσ ιδιωτϊν κα διαλφςει και το τελευταίο ανάχωμα κεϊρθςθσ
τθσ ενζργειασ ωσ κοινωνικό αγακό.
Εν τοφτοισ, θ ρθτορικι που ζχει αναπτφχκει ςτα πλαίςια του πράςινου καπιταλιςμοφ δεν
εξαντλείται μόνο ςτισ ΑΠΕ. Βιοκαφςιμα, φυςικό αζριο, ακόμα και τα βιολογικά προϊόντα
ςυμπλθρϊνουν το παηλ τθσ υποτικζμενθσ διάςωςθσ του πλανιτθ, που ςε αυτι «δε χωράνε τάξεισ
και χρϊματα». Βζβαια, όπωσ και ςε οτιδιποτε άλλο οικοδομείται από τον καπιταλιςμό, ςτόχοσ
είναι το κζρδοσ που, αργά ι γριγορα, διαφαίνεται οτι βρίςκεται ςε αντιμαχόμενα ςτρατόπεδα με
το περιβάλλον και τον άνκρωπο.
Όμωσ, το ηιτθμα τθσ ενζργειασ ξεπερνά τα όρια ενόσ αμιγϊσ περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ,
μιασ και θ ενζργεια αποτελεί κεμζλιο λίκο τθσ επικράτθςθσ και κυριαρχίασ του καπιταλιςμοφ ςε
παγκόςμιο επίπεδο. Κεφάλαιο και κράτθ, ςε αγαςτι ςυνεργαςία, αναηθτοφν ςυνεχϊσ να
κατακτιςουν νζεσ πθγζσ παραγωγισ ενζργειασ, είτε με όχθμα τισ πολεμικζσ ςυρράξεισ, είτε με τθ
μορφι τθσ οικονομικισ υποτζλειασ. Σο επόμενο βιμα είναι θ εμπορευματοποίθςθ των
ελεγχόμενων πλζον ενεργειακϊν πθγϊν και θ άςκθςθ εξουςίασ μζςω αυτϊν. Σα παραπάνω δεν
ιςχφουν μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ κατάκτθςθσ των παραδοςιακϊν πθγϊν ενζργειασ (πετρζλαιο,
ορυκτά), αλλά βρίςκουν απόλυτθ εφαρμογι και ςτισ πθγζσ «πράςινθσ» ενζργειασ. Αποτζλεςμα
αυτοφ είναι θ αναγκαςτικι εξάρτθςθ των λαϊν από τισ εκάςτοτε οικονομικζσ ελίτ που ελζγχουν
τθν αγορά ενζργειασ.
Σελικά, δεν μποροφμε να μιλάμε για προςταςία του περιβάλλοντοσ, όταν δε μεταβάλλεται
το καταναλωτικό πρότυπο τθσ κοινωνίασ, το οποίο ςτθρίηεται ςτθν αζναθ δθμιουργία επίπλαςτων
αναγκϊν, που εξαντλεί τουσ φυςικοφσ πόρουσ και παράγει ςκουπίδια. Δε μποροφμε να μιλάμε για
προςταςία του περιβάλλοντοσ, όταν μεταφζρονται εκατομμφρια τόνοι τροφίμων από τθ μια άκρθ
τθσ γθσ ςτθν άλλθ, ςπαταλϊντασ μεγάλεσ ποςότθτεσ ενζργειασ, ενϊ ταυτόχρονα ενιςχφονται
τεράςτιεσ μονοκαλλιζργειεσ (ςυχνά μεταλλαγμζνων) ςε χϊρεσ του τρίτου κόςμου που
διαταράςςουν τα οικοςυςτιματα και οδθγοφν τισ τοπικζσ παραγωγζσ ςε μαραςμό. Δε μποροφμε
να μιλάμε για προςταςία του περιβάλλοντοσ, όταν προκαλοφνται τόςεσ οικολογικζσ καταςτροφζσ,
για τισ οποίεσ υπεφκυνεσ είναι οι ίδιεσ οι μορφζσ πράςινθσ ενζργειασ, δθλαδι τα ενεργειακά
πάρκα. Δε μποροφμε να μιλάμε για προςταςία του περιβάλλοντοσ, αν δεν ανατραπεί ο
καπιταλιςμόσ και κάκε μορφι εξουςίασ.

Σο ιδεολόγθμα τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ δεν πρζπει να μασ εξαπατά. Ωςτόςο, θ επιςτροφι
ςε πρότυπα πρωτογονιςμοφ δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ λφςθ. Η αρχι κα πρζπει να γίνει
από τθν ριηικι αλλαγι τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ και τθσ αντίλθψθσ των ανκρϊπων για τθ φφςθ.
Η αποδζςμευςθ από τθν ενζργεια που παράγεται με όρουσ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, μπορεί να
αποτελζςει ζνα βιμα προσ τθν απελευκζρωςθ από τα δεςμά του καπιταλιςμοφ. Η ενζργεια
πρζπει να ζχει κατεφκυνςθ προσ τθν κάλυψθ των πραγματικϊν αναγκϊν των ανκρϊπων, με τρόπο
τζτοιο που να μθν επιβαρφνει το περιβάλλον.

http://www.youtube.com/watch?v=Tr59rtYM0KU&feature=player_embedded
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