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A  primeira  sessão  da  manhã  de  Sábado  juntou  quatro
representantes  que  vieram trazer  um valioso  contributo,  não
somente  pessoal,  como  também  para  esclarecer  os  ouvintes
sobre as suas dificuldades e vitórias na convergência política
entre os trabalhadores e as exigências actuais do clima. 

Stefania  Barca começou  por  identificar  um  metabolismo

https://climaximo.wordpress.com/2018/12/05/trabalho-e-clima-historias-de-sucesso-de-convergencias-politicas/
https://climaximo.wordpress.com/2018/12/05/trabalho-e-clima-historias-de-sucesso-de-convergencias-politicas/


social, em que um fluxo de energia e matéria que se perpetua
num equilíbrio relacional entre o ambiente e a sociedade. Este
fluxo encontra-se socialmente regulado (pondera questões de
“o  quê”,  “como”  produzir)  e  tudo  está  profundamente
dependente da Política. O Trabalho é o mediador deste fluxo,
na medida em que os trabalhadores manipulam, transformam e
produzem este fluxo. O Trabalho tem poder e um dos muitos
exemplos  disso  é  o  sindicato  trabalhista  United  Farm
Workers que nos anos 60 teve um papel fundamental na
aprovação de legislação contra o DDT, pois eram estes que
tinham  um  claro  entendimento  sobre  os  seus  riscos  de
utilização. No entanto, há um conflito ideológico Marxista, no
sentindo em que a produção não pode parar. Esta ideologia de
linha de produção, de parâmetros como PIB, que define uma
lógica subjacente em que não se poderá ter bem-estar social se
não  houver  crescimento  económico.  Um  exemplo
paradigmático disso aconteceu em 2012, no Earth Summit, em
que grande parte das confederações assinou o relatório, tendo
como tela de fundo o chamado Capitalismo Verde. A questão
inevitável que a oradora nos remete foi que tipo de futuro nós
queremos. E essa resposta depende simplesmente de quem nós
somos. No  fundo,  quem  é  o  sujeito  desta  revolução
ecológica? Será, que o conflito de classes: capital  versus o
resto do mundo? A oradora aponta vários sectores da força
laboral  que  sejam  um  ponto  de  começo  para  que  o
Trabalho consiga parar as alterações climáticas. Identifica
os  “blue  collars”  (industriais),  todos  os  que  trabalham  sem
salários, forças de produção fora da área industrial, pescadores,
trabalhadores  de  saneamento  público,  produtores  agrícolas,
urbanos  inclusive,  mulheres,  imigrantes  como  os  principais



trabalhadores mais explorados. Estes trariam o contraste,  um
valor metabólico acrescido, através da agricultura sustentável
por exemplo, que por sua vez, a sua prática contribuir para o
arrefecimento. 

Mikel  Noval na sua perspetiva  inclui  uma mudança radical,
que tem de ser social, feminista e socialista.  Reconhece uma
crise sistémica entre o Capital e a Vida, por isso entende
que através da união entre os sindicalistas das corporações
e  as  organizações  sociais  devem  ter  como  prioridade  os
direitos humanos, o equilíbrio ecológico. Os acordos como o
TTIP  devem  ser  terminados,  devemos  exigir  normas
internacionais,  tratados  com  e  pelas  pessoas,  de  forma  a
controlar o consumo internacional. Nesta vertente, a mudança
do consumo de bens e  distribuição dos mesmos pode ter
caminhos possíveis: um que tenha em vista o capital ou um
que  tenha  em  vista  a  sociedade. Nas  parcerias  entre  os
sindicatos  e  os  movimentos  sociais  aponta  três  exemplos
representativos, em que realizaram greves e decidiram em
conjunto, lutar contra a austeridade e encontrar soluções
comuns, como no movimento contra o fracking, no movimento
contra o comboio de alta velocidade e no movimento contra a
incineração. No movimento contra o fracking, o processo foi
aberto,  na  medida  em que  se  escreveu  uma  carta  aberta  de
direitos  sociais,  em  que  movimentos  internacionais  se
juntaram.  Nesta  carta  havia  dois  apelos,  pela  soberania
alimentar e a aposta em energias renováveis. Já em relação ao
comboio de alta velocidade, a luta conjunta não foi ainda capaz
de  parar  a  construção,  mas  foi  capaz  de  trazer  a  lume  a



discussão  e  assim,  mudar  a  opinião  pública.  O  movimento
contra  incineração  do  lixo  público,  além  de  ser  uma  má
alternativa, afirma que privatização deste negócio trará muito
lucro  com o desperdício  tóxico  para  as  comunidades.  Nesta
ótica é  necessária  regulamentação do lixo (sindicatos  bascos
estão na linha da frente).

Sam  Mason  trouxe  aos  ouvintes  uma  luta  icónica  dos
sindicatos  que  lutaram  na  causa  da  aviação  desde  2008,
especificamente o aeroporto de Heathrow, para que este não
sofresse a expansão para uma terceira pista. Os trabalhadores
que estão incluídos nos movimentos trabalham no aeroporto e
apoiam  a  expansão  na  medida  em  que  esta  criará  mais
emprego. A dicotomia procura / crescimento económico como
justificatória, tem o seu motor no interesse corporativista e não
na procura  real.  A campanha “No 3rd Runway”,  tem um
espectro abrangente muito diferente de apoiantes, em que
não partilham dos mesmos interesses, porém faz parte da
coligação global “Stay Grounded”, que começou em Viena
pela  mesma  razão, nas  quais  os  ativistas  que  participam
possuem uma agenda  ecossocialista  e  reuniram treze  passos
para parar a expansão da aviação. Existem mais de 1200 planos
de expansão de aeroportos pelo mundo, que irão impactar as
comunidades  no  sul  global,  terras  e  a  sua  produção  de
subsistência.  A oradora afirma veemente  que voar é para os
ricos.  Não  podemos  impedir  que  as  pessoas  voem,  mas
temos que procurar soluções de como integrar isto noutra
sociedade, sem que haja GHG, como sistema alternativos
de transporte,  voltar  a  investir  a  apostar  nos  caminhos-de-



ferro como alternativa viável  e eficiente,  operando durante a
noite  e  para  locais  onde  não  há  outro  meio  de  transporte.
Remata que a aviação deveria  ser posse do Estado. Afiança
que há muito que aprender da experiência dos anos 70, em
que sindicatos com origem em  grassroots (movimentos de
base), ativistas ambientais e ativistas da paz planearam a
resposta  à  crise  militar  climática,  automação,  retomando
assim o controlo pelos trabalhadores.

 

Asbjørn  Wahl,  por  último,  completou  a  sessão  com  uma
vertente que se apoia na perspetiva basilar que existem várias
formas de convergência política, pois o foco não é somente o
tipo  de  políticas  que  se  quer  desenvolver,  mas  o  método
adjacente  também  se  prende  nesta  convergência  entre  os
trabalhadores  e  os  ambientalistas.  Denota  que  a  crise  está
longe  de  ser  climática,  é  também  económica,  social,
alimentar e política, que está fundamentalmente enraizada
no sistema económico.  Nesta perspetiva do acordo entre o
método e as políticas entre os grupos sociais e os sindicatos,
identifica muitas contradições  internas nos sindicatos.  Dá
alguns exemplos onde contradições existem, como no fim dos
combustíveis fósseis, na indústria das energias renováveis e na
indústria nuclear. Afirma que as maiores contradições internas
existem entre o sector privado e o sector público, bem como no
sector dos transportes, em que no caso dos transportes público
há  um consensus notável,  mas  já  na  aviação  há  diferendos.
Resume a dois contraditórios existentes entre uma posição
sindicalista  estreita  e  uma  posição  socio-sindicalista
abrangente,  que  influencia  a  forma  como  as  pessoas



entendem a noção de transição nos sindicatos e no geral.
Pois é notório, que todas as organizações entendem que deverá
haver uma transição, mas têm noções distintas deste conceito.
Portanto, questiona como chegar a uma transição justa? Serão
os sindicatos a decidir se será justa ou não. E por isso, vê como
fundamental admitir  que existe uma crise política, ideológica
dentro dos movimentos sindicais, pois são eles que vão lutar e
decidir pelas condições de trabalho das pessoas. Por fim, nota
que  o  consumismo  está  a  ser  usado  pela  sociedade
capitalista  para conseguir  atingir  os  seus  propósitos.  Daí
que  menciona  a  necessidade  de  estimular  a  auto-estima
desde a infância, bem como a democratização da economia
para desenvolver modelos de energia e política.

A sessão foi finalizada com algumas questões da audiência aos
oradores:  à  oradora Sam foi  perguntado qual a vantagem de
trazer os trabalhadores do aeroporto para os sindicatos, que ela
respondeu que tinha sido uma decisão de todos os sindicatos,
apesar dos trabalhadores  do aeroporto não estarem contentes
com  as  decisões  tomadas  até  agora  pelos  sindicatos.  Estas
decisões  prendem  –se  por  não  defender  novos  cargos  (que
seriam fora dos sindicatos), que seriam precários, mal pagos e
que iriam contribuir para as alterações climáticas. Por isso, o
foco dos sindicatos é defender as condições  de trabalho.  Ao
Stephane  foi-lhe  perguntado  que,  tendo  em  conta  que  a
tecnologia estava a substituir  os trabalhadores,  de que forma
esse  fator  iria  alterar  as  relações  entre  os  trabalhadores.
Relaciona  que  a  digitalização  do  trabalho  faz  parte  do
movimento ecossocialista, que encontra a oportunidade da



tecnologia para reduzir a carga de trabalho. Mas advoga a
existência de um ponto-chave que a tecnologia deverá ser
controlada pelo Estado e que não é para produzir mais com
menos, porque não é preciso produzir mais.


