ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ…ΧΑΔΙ ΓΙΑ
ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΜΙΑ

Με ένα πρόστιμο…χάδι προτίμησαν τελικά να
τιμωρήσουν οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ την
Έξον Μόμπιλ (ExxonMobil) για την
ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή που
επέφερε πλοίο της το 1989 στην περιοχή της
Αλάσκας.
Σύμφωνα με απόφαση του 9ου Εφετείου των Ηνωμένων
Πολιτειών που εδρεύει στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια ο
πετρελαϊκός κολοσσός θα πληρώσει τελικά μόλις το ένα δέκατο
του αρχικά επιδικασμένου ποσού, το οποίο ανέρχονταν σε 5 δις
δολάρια.

Προηγουμένως είχε χρειαστεί η παράκαμψη του Κογκρέσου εκ μέρους της
κυβέρνησης Μπους και μια δικαστική «περιπέτεια» για την εταιρία η
οποία διήρκεσε σχεδόν είκοσι χρόνια.
Με την απόφαση του Εφετείου που ουσιαστικά αποτελεί
επικύρωση απόφασης του 2008, η Έξον Μόμπιλ θα καταβάλλει ως
αποζημίωση για την καταστροφή που επέφερε η πετρελαιοκηλίδα από το
ναυάγιο του πλοίου της Εξόν Βαλντέζ (Exxon Valdez) το 1989, μόλις
507,5 εκατομμύρια δολάρια.
Το ποσό των 507,5 εκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι
καινούριο. Είχε προκύψει μετά από εκδίκαση έφεσης της Εξόν Μόμπιλ
επί προεδρίας Μπους, η οποία δεν είχε διστάσει τότε να παρακάμψει το
Κογκρέσσο προς όφελος της εταιρίας.
Εκτός όμως από κυβερνητικούς φορείς, για λογαριασμό της
εταιρίας δούλευε και ο χρόνος. Στην 15ετούς διάρκειας δίκη πέθαναν
περισσότεροι από 3.000 από τους ενάγοντες. Η αποζημίωση για τους
επιζώντες περιορίστηκε στα 15.000 δολάρια.
Το αρχικό ποσό που είχε επιδικαστεί για πληρωμή όπως είχε
αποφασίσει μετά την προσφυγή πολιτών και οργανώσεων από την πολιτεία
της Αλάσκα δικαστήριο της περιοχής το 1996, έφτανε στο ποσό των 5
δις δολαρίων.
Ποσό αστρονομικό για τον κοινό νου, αλλά όχι υπερβολικό,
ούτε για την οικονομική ευρωστία της Έξον Μόμπιλ, ούτε αν
αναλογιστεί κανείς την χωρίς προηγούμενο περιβαλλοντική
καταστροφή που έλαβε χώρα στην Αλάσκα και θεωρείται η μεγαλύτερη
στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Περισσότερα από 40 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου
εξαπλώθηκαν σε μία περιοχή 28.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων
με αποτελέσματα τραγικά τα οποία δεν έχουν ακόμα καταγραφεί πλήρως
από την επιστημονική κοινότητα.
Το καλοκαίρι του 2008 το αρχικό επιδικασθέν ποσό, το οποίο
ήδη είχε μειωθεί στο μισό (2,5 δις δολάρια από το 2006) μειώθηκε
ακόμα περισσότερο με απόφαση του Αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου
φτάνοντας τα 507,5 εκ δολάρια. Κάποιοι τότε παρατήρησαν ότι το ποσό
αυτό αντιστοιχεί σε κέρδη…δύο ημερών για την εταιρία…
Από το 1996 μέχρι τώρα η Έξον Μόμπιλ συνέχισε να
εφεσιβάλλει τα αρχικά εκδικασμένα ποσά, μέχρι να φτάσει τελικά στο
ένα δέκατο της αρχικής αποζημίωσης. Η εταιρία ισχυρίζεται ότι έχει
προβεί σε αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 3 δις δολάρια προς τους
κατοίκους και φορείς της περιοχής, όπως και ότι το οικοσύστημα έχει
επανέλθει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς, κάτι που ουδεμία
σχέση φαίνεται να έχει με την πραγματικότητα.
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