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Κύριοι Πρόεδροι,
Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Με

μεγάλη

χαρά

αποδέχτηκα

την

πρόσκληση

του

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φίλου Jose Manuel
Barroso, να συμμετάσχω στην 7η ετήσια διοργάνωση των
Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης.
Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάδειξη του
θεσμού αυτού σε ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή
Αναπτυξιακή Ατζέντα. Κάθε χρόνο οι Ευρωπαϊκές Μέρες

Ανάπτυξης

ενισχύουν

ουσιαστικά

τις

παγκόσμιες

προσπάθειες για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η ευκαιρία που μου δίνεται
να προσφωνήσω τη φετινή διοργάνωση και να μοιρασθώ
μαζί

σας

τις

σκέψεις

μου

για

τις

σημαντικότερες

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις προσπάθειές μας για
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον
Άνθρωπο.
Αγαπητοί φίλοι,
Πιστεύω ότι ο καθημερινός αγώνας για επιβίωση και οι
βασικές ανάγκες των μη προνομιούχων και ευάλωτων
συνανθρώπων μας θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη
μας προτεραιότητα. Αυτό μπορεί να ακούγεται αυτονόητο,
πλην όμως όχι δεδομένο. Πολλές φορές, οι φιλόδοξες
διακηρύξεις

της

διεθνούς

κοινότητας

συνοδεύονται

δυστυχώς από ασυντόνιστες δράσεις και έχουν συνεπώς
ελλιπές αποτέλεσμα.
Ο

κόσμος

γενικά,

αλλά

και

εμείς

στην

Ευρώπη,

αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της ευλαβικής προσήλωσης
σε ξεπερασμένα δογματικά μοντέλα μιας άκρατα και χωρίς
2

έλεγχο ελεύθερης αγοράς που δεν έδωσαν την αναγκαία
προτεραιότητα στην Κοινωνία και στον Άνθρωπο και
έχουν διαβρώσει την κοινωνική συνοχή. Αποτέλεσμα
αυτού είναι ότι σήμερα όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι
στέκονται στην ουρά για μια μερίδα φαγητού. Η επιβίωσή
τους αποτελεί καθημερινή αγωνία εξαιτίας του κοινωνικού
αποκλεισμού και της εξαθλίωσης.
Θα πρέπει να διδαχθούμε από τέτοια λάθη και να
συμβάλουμε ώστε να τερματιστεί η επιβολή παρόμοιων
μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης στα υπό ανάπτυξη
κράτη. Η επιλογή της βιώσιμης και συνεκτικής ανάπτυξης
θα πρέπει να βασίζεται στις κοινωνικές και ρεαλιστικές
ανάγκες κάθε κράτους ξεχωριστά.
Αγαπητοί φίλοι,
Ο κύριος στόχος μας, η εξάλειψη της φτώχειας και της
πείνας, προϋποθέτει τη λήψη μέτρων για την οικοδόμηση
αντοχής και την εγκατάσταση αποτελεσματικών δικτύων
κοινωνικής προστασίας.
Σε πολλές χώρες η πείνα και η φτώχεια συνθέτουν ένα
ενιαίο φαύλο κύκλο. Η εξασφάλιση επάρκειας τροφίμων
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αποτελεί

βασική

συνισταμένη

για

καταπολέμηση

της

φτώχειας και για την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής.
Παγκοσμίως,

η

πείνα

εξακολουθεί

μεγαλύτερη

πρόκληση:

να

αποτελεί

περισσότερο

από

τη
τρία

εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από την
έλλειψη τροφής. Η ανεπάρκεια τροφίμων απειλεί πέραν
του 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η επισιτιστική
ανασφάλεια

εξακολουθεί

να

επηρεάζει

τη

ζωή

ενός

δισεκατομμυρίου ανθρώπων στην υφήλιο.
Ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας για την μείωση της
ακραίας φτώχειας κατά το ήμισυ, έχει επιτευχθεί. Πλην
όμως, αυτή η στατιστική βελτίωση του εισοδήματος των
φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού, αν και αποτελεί
σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη, εντούτοις υποκρύπτει
δυσάρεστες πραγματικότητες. Η «παγίδα» της φτώχειας
δεν επέτρεψε σε όλους τους ανθρώπους που ξέφυγαν από
την ακραία μορφή της να αποφύγουν τελικά την πείνα. Ο
κύριος λόγος είναι ότι οι τιμές της ενέργειας, της γης και
των ειδών διατροφής συνεχώς αυξάνονται ταχύτερα, σε
σχέση με την, κατ’ αναλογία μικρότερη, αύξηση του
εισοδήματος των φτωχών.
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Παρά

τα

αρκετές

υψηλά

επίπεδα

αναπτυσσόμενες

οικονομικής
χώρες

κατά

ανάπτυξης
την

σε

τελευταία

δεκαετία, δεν έχουμε σημάδια σημαντικής βελτίωσης για
πολλούς από αυτούς που υποσιτίζονται. Υπολογίζεται ότι
περίπου 850 εκατομμύρια άνθρωποι κοιμούνται κάθε
βράδυ χωρίς φαγητό.
Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί φίλοι,
Η αύξηση του πλούτου κατά την τελευταία δεκαετία δεν
έφτασε μέχρι τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού
στις κοινωνίες μας. Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει
ότι δεν υπάρχει αυτόματος συσχετισμός ανάμεσα στην
επίτευξη ανάπτυξης και στη διασφάλιση της κοινωνικής
προστασίας. Καταδεικνύει επίσης ότι εάν δεν ενεργήσουμε
λαμβάνοντας επιπρόσθετα μέτρα τότε η καταπολέμηση
της πείνας θα συνεχίσει να παραμένει η κύρια παγκόσμια
πρόκληση, δηλαδή μία Αχίλλειος πτέρνα.
Ο

μόνος

δυσάρεστες

τρόπος

για

να

αντιμετωπίσουμε

πραγματικότητες

είναι

η

τέτοιες
επίδειξη

αλληλεγγύης. Θα πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα και
αποτελεσματικότερα και να αναβαθμίσουμε τις τρέχουσες
προσπάθειές

μας,

κυρίως

εντός

του

νέου

πλαισίου
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αναπτυξιακής συνεργασίας.

Στον εικοστό πρώτο αιώνα,

στη λεγόμενη κοινωνία της «αφθονίας», το «Δικαίωμα
στην Τροφή» πρέπει να αποτελεί δικαίωμα και κατάκτηση
κάθε ανθρώπου.
Οι Ευρωπαϊκές Μέρες Ανάπτυξης συνιστούν κορυφαία
επίδειξη

αλληλεγγύης

προς

τους

ανθρώπους

που

υποφέρουν. Θα πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο για
την ανάδειξη της καταπολέμησης της πείνας στις κύριες
προτεραιότητες της παγκόσμιας αναπτυξιακής ατζέντας
στην μετά το 2015 εποχή.
Οι ενέργειές μας θα πρέπει να είναι συλλογικές. Καμία
χώρα – μικρή ή μεγάλη – δεν μπορεί να ξεπεράσει μόνη
της αυτές τις προκλήσεις.
Αγαπητοί μου,
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ο λαός της και εγώ προσωπικά,
είμαστε ιδιαιτέρως ευαίσθητοι μπροστά στην πρόκληση
της καταπολέμησης της πείνας και

της διασφάλισης της

επισιτιστικής ασφάλειας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος
υπήρξε, στην πρόσφατη ιστορία της, λήπτης αναπτυξιακής
βοήθειας

μετά

την

καταστροφή

που

προκάλεσε

η
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τουρκική στρατιωτική εισβολή του 1974. Σήμερα,

έστω

και αν είμαστε σχετικά μικρή δωρήτρια χώρα, θέλουμε να
ανταποδώσουμε την χειρονομία της διεθνούς κοινότητας
εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προς άλλους
δοκιμαζόμενους λαούς.
Μαζί με τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

και

βεβαίως

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο συνεισφέρουμε στις παγκόσμιες προσπάθειες
στο Κέρας της Αφρικής, στο Σαχέλ και άλλες περιοχές που
χρειάζονται επειγόντως βοήθεια.
Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου έχει
εντάξει

στις

προτεραιότητές

της

την

πολιτική

αναπτυξιακής συνεργασίας δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην καταπολέμηση της πείνας.
Στο πολιτικό επίπεδο ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη
στον πόλεμο ενάντια στην πείνα. Μαζί με τη δικοινοτική
πλατφόρμα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων –CYINDEPσυνδιοργανώνουμε στη Λευκωσία ένα διεθνές συμπόσιο
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις 23 Νοεμβρίου με
κύριο θέμα την εξάλειψη της πείνας στο μετά το 2015
αναπτυξιακό πλαίσιο.
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Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, καθόλου
τυχαία συγκυρία για τα εγκαίνια των Ευρωπαϊκών Ημερών
Ανάπτυξης.

Θα πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε ούτως

ώστε η καταπολέμηση της πείνας να αποτελέσει κύρια
προτεραιότητά μας και ξεχωριστό αναπτυξιακό στόχο στη
μετά το 2015 εποχή.
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