ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ
Δείτε και διαβάστε τη συνέντευξη που παραχώρησε η Μαργαρίτα
Καραβασίλη, ειδική γραμματέας επιθεωρητών ενέργειας και
περιβάλλοντος, στη ΜΚΟ Σόλων.
Η κ. Καραβασίλη αναφέρεται στην πολιτική που θα ακολουθήσει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο
ζήτημα
πιστοποίησής καταλληλότητάς των ΜΚΟ, καθώς και για
τον διάλογο των αρχών με την Κοινωνία των Πολιτών.
ΕΡ:

Το Υπουργείο σας έχει τονίσει κατ’ επανάληψη την σημασία της περιβαλλοντικής ενημέρωσης

και την ακόμη μεγαλύτερη σημασία που θα έχει η διαφάνεια της.

Ένα βασικό κομμάτι

διαπαιδαγώγησης του κόσμου για το περιβάλλον εδώ στην Ελλάδα εκτελούν και οι ΜΚΟ. Σκοπεύει το
Υπουργείο με κάποια συγκεκριμένα μέτρα να προωθήσει τις μικρές και τις μεγάλες ΜΚΟ και τα
δίκτυα τους;
Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι λόγω και της ευαισθησίας που
έχει το Νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος που πια αναλαμβάνει να παίξει τον πραγματικό ρόλο που
όφειλε και που οφείλει να παίξει στην βάση όλης αυτής της προσπάθειας, είναι ότι είναι
σημαντική η ευαισθητοποίηση του κόσμου γιατί σε πάρα πολλά ζητήματα οφείλουμε να αλλάξουμε
συμπεριφορές. Από την άλλη οι ΜΚΟ μικρές και μεγάλες, ανεξαρτήτως αν δραστηριοποιούνται στα
θέματα του περιβάλλοντος ή σε άλλους τομείς, θα πρέπει να μπορούν να βοηθήσουν με τις έρευνες
που έχουν κάνει, με την εμπειρία που έχουν σε τοπικό επίπεδο, να έχουν τη θέληση να βοηθήσουν
πραγματικά στην επίλυση των προβλημάτων.
Ξέρω ότι ήδη ετοιμάζεται μια καινούρια ιστοσελίδα του Υπουργείου που δίνει μεγάλη έμφαση σε
αυτό τον διάλογο. Σε κάθε βήμα η Υπουργός καλεί την Κοινωνία των Πολιτών και εσείς από την
άλλη μεριά, έχετε υποχρέωση να κοιτάξετε προς το Υπουργείο, να υποβάλλετε προτάσεις, από τις
πλούσιες

τις οποίες έχετε. Εγώ γνωρίζω την δράση σας, πρέπει να συνηγορήσετε, να βοηθήσετε σε

όλους τους τομείς στους οποίους προσπαθεί να υλοποιήσει πολιτικές το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Και

προφανώς για τα ζητήματα ενίσχυσης που λέτε, αυτό θα εξετασθεί οπωσδήποτε. Και σε

ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα που ενισχύουν την δράση των ΜΚΟ με πάρα
πολλούς τρόπους αλλά ακόμα δεν μπορώ να σας πω εγώ η ίδια, είναι θέμα της ίδιας της Υπουργού.
Αυτό που μπορώ να πω έτσι και το τονίζω, που το βλέπω καθημερινά ότι η μεγάλη της έγνοια είναι
στο ότι οτιδήποτε έχει να κάνει και μπορεί να συμμετέχει η Κοινωνία των Πολιτών και οι ΜΚΟ.

ΕΡ: Πάνω στο ίδιο ζήτημα, για την πιστοποίηση της
καταλληλότητας των ΜΚΟ η προηγούμενη κυβέρνηση ουσιαστικά τις
ωθεί να γίνουν επαγγελματικές. Μιλάμε για τέσσερα άτομα
προσωπικό για ποσά πιστοποίησης από 1,500 έως 10,000 ευρώ.
Είναι μια διαδικασία η οποία βγάζει τις περισσότερες
εθελοντικές οργανώσεις εκτός παιχνιδιού ουσιαστικά. Τι
προτείνετε να κάνετε λοιπόν σχετικά με την πιστοποίηση;
Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα νομίζω αυτό ήταν το
θέμα στο Υπουργείο των Εξωτερικών που είχε κάνει το Μητρώο.
Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν συζητήθηκε ακόμα τουλάχιστον εν
παρουσία μου ή να συνέβη κάτι που να το έχουμε αντιμετωπίσει.
Είναι θέμα της ίδιας της Υπουργού. Ξέρω ότι νοιάζεται γι’
αυτό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ όμως τίποτα να σας
πω ακόμα. Μακάρι να μπορούσα, δεν θα είχα κανένα ενδοιασμό να
σας δώσω μια καλύτερη πληροφορία.
ΕΡ: Παλιότερα κάναμε λόγο για τα δικαιώματα των γυναικών, στην
συνέχεια κάναμε λόγο για τα δικαιώματα κάποιων φυλών. Η Unesco
κάποια στιγμή ανέφερε ότι έχουν “όλα τα όντα δικαιώματα”, έχει
και η ίδια η φύση δικαιώματα γιατί αυτό αποτελεί και κάτι
βασικό για το περιβάλλον. Σκοπεύει το Υπουργείο να ανοίξει
κάποιο είδος διαλόγου με την Κοινωνία των Πολιτών για αυτό το
ζήτημα;
Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Όπως είπα όλα τα αντίστοιχα ζητήματα, όπως
αυτά που αφορούν στο νερό και για την διαχείριση του νερού,
για το καθαρό νερό, για το πόσιμο νερό και για τις υδρολογικές
λεκάνες εξετάζονται και μελετώνται σε περιφερειακό επίπεδο
και θα γίνουν στην βάση μιας μεγάλης διαβούλευσης που θα την
διαχειριστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα από την
ιστοσελίδα που δημιουργεί. Χωρίς διάλογο τίποτα δεν γίνεται.
Βλέπετε ότι κάθε τι που μέχρι τώρα βγήκε το έχουν αναρτήσει.
Εντάξει βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο να παρακολουθήσει
κάποιος ένα διάλογο μέσω μιας ιστοσελίδας. Πιστεύω και εγώ και
νομίζω ότι και η Υπουργός θα το κάνει αυτό το πράγμα, θα δώσει
ευκαιρίες ανοικτής συζήτησης.
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