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Orman yangınlarına karşı bölgelerüstü ve Avrupa Birliği çapında  daha iyi iletişim ağı
kurulmalı ve kundakçılığa ağır ceza verilmelidir!

Yıldan yıla gittikçe daha korkunç hal alan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve
Türkiye’deki orman yangınları, bugüne değin yangınlara karşı yeterli donanımın
olmadığını ve bu felaketlerin engellenmesi konusunun ulusal anlamda ihmal edildiğini
gösteriyor. Sözü geçen ülkelerdeki orman yangınları birçok insan yaşamına ve telafi
edilemeyecek doğa katliamlarına neden oluyor.

Özellikle yangın çıkma olasılığı yüksek olan ülkelerde, felaketlerin önlenebilmesi için, sivil çalışmaların
yanısıra teknik ve lojistik anlamda Avrupa Birliği çapında ve Akdeniz Ülkeri genelinde daha iyi iletişim ağı
kurulmalı ve ormanların ve toprağın korunması için kapsamlı önemler alınmalıdır. Bugün Akdeniz’in
çevresindeki  ülkerlerde orman yangınlarının oldukça geniş alana yayıldığı görülüyor. Bu yangınlar bölgede
kuraklığa neden olan iklim değişikliğinin bir sonucudur. Bu durum, yangınlara karşı sadece ulusal araçlarla kısa
zaman içinde başarılı bir mücadelenin artık mümkün olmayacağını gösteriyor. Uluslararası kurumlar ve
taşınabilir yangın söndürme birlikleri bu anlamda sözkonusu bölgelerdeki ulusal olasılıkları tamamlayan
girişimler göstermelidir.

Çoğalan orman yangınlarının bir diğer nedeni de yasal olmayan bir şekilde arazi alanı yaratmak amacıyla
gerçekleştirilen kundaklamalardır. Yakılan toprak artık tarıma elverişli olmadığından çok ucuz bir fiyata inşa
alanı olarak satışa çıkarılmaktadır.

İlgili üye ülkeleri kundaklama sonucu arazi elde etme girişimlerine karşı koruyan bir Avrupa Birliği
düzenlemesi zorunludur! Yangın sonucu ucuz fiyata toprağın imara açılmasına izin veren ulusal düzenlemeler
Avrupa Birliği- yasağı yoluyla engellenmelidir. Onun yerine, toprak erozyonunun önlenebilmesi, yangınla tahrip
olmuş alanın değerinin yeniden artırılması ve kundaklamaların önlenmesi için, yeniden ormanlaştırma
yükümlülükleri getirilmelidir. Ayrıca kundaklamacılığa ve rüşvet alan  hükümet görevlilerine yönelik çok daha
ağır cezalar gerekmektedir. 
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