Νικούμε για τη φύση
Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2016
Ο φυσικός πλούτος της Κύπρου είναι μοναδικός. Στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και
Μέσης Ανατολής, είμαστε προικισμένοι με μια πληθώρα οικοτόπων και ειδών, πολλά από
αυτά μοναδικά στο νησί μας.
Περισσότερα από 400 είδη πουλιών, 2.000 είδη φυτών, 22 είδη ερπετών και 36 είδη
θηλαστικών, πολλά από τα οποία υπάρχουν μόνο στην Κύπρο: αυτά είναι οι εθνικοί μας
θησαυροί.
Τα οικονομικά μοντέλα του παρελθόντος έχουν προδώσει τη φύση αλλά και εμάς. Έφτασε
ο καιρός για μια νέα προσέγγιση. Με γνώμονα την ευημερία μας, η νέα Βουλή των
Αντιπροσώπων θα έχει την ευκαιρία να εκτιμήσει, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί
την Κυπριακή φύση πάνω στην οποία βασίζονται οι οικονομικές μας δραστηριότητες.
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου προωθεί το πιο κάτω μανιφέστο σε όλους τους
υποψηφίους που πιστεύουν στη φύση και στην προστασία της.

Νικούμε για τη φύση
Ένα μανιφέστο για υποψήφιους βουλευτές υπέρ της φύσης
Εάν εκλεγώ στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, θα:
1. Εργαστώ ώστε να καλλιεργηθεί σε παιδιά και ενήλικες η εκτίμηση για τη φύση μέσω
της δια βίου μάθησης, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας γενιάς που θα νοιάζεται και θα
προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
2. Εργαστώ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την προστασία της
φύσης όπως ο οικο-τουρισμός και η βιώσιμη γεωργία, οι οποίες δεν υποστηρίζουν μόνο
την οικονομία αλλά εξασφαλίζουν τη βιώσιμη παρουσία των ανθρώπων στην ύπαιθρο σε
βάθος χρόνου.
3. Εργαστώ υπέρ της μείωσης χημικών ουσιών βλαβερών για τη φύση και θα
υποστηρίξω την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας, η οποία σέβεται και προστατεύει τη
φύση και τη βιοποικιλότητα, προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και δημιουργεί βιώσιμες
θέσεις εργασίας.
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4. Εργαστώ υπέρ των επενδύσεων για την οικοδόμηση γνώσης, την προώθηση έρευνας
και την κατάρτιση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη φύση, με σκοπό την προώθηση
θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τη φύση.
5. Τηρήσω και θα υπερασπιστώ όλες τις νομοθεσίες για την προστασία της φύσης, ειδικά
αυτές που αφορούν στη θανάτωση μεταναστευτικών πουλιών.
6. Εργαστώ υπέρ των μέτρων διαχείρισης όλων των περιοχών Natura 2000 με σκοπό τη
διασφάλιση χρηματοδότησης για τις περιοχές αυτές και των κοινοτήτων τους και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.
7. Προστατεύσω τη Χερσόνησο του Ακάμα από οποιαδήποτε υποβάθμιση και θα
υπερασπιστώ τη μακροπρόθεσμη προστασία του και χρηματοδότηση του για αυτό το
σκοπό.
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