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Josua Mata aponta  as  populações  do Sul  Global  como as
confrontadas  com  os  maiores  desafios:  são  as  primeiras
vítimas das Alterações Climáticas, bem como com maiores
necessidades de desenvolvimento e energia, com mais crises
de empregos e governos.  Não é possível  continuar com o
capitalismo e a abordagem business-as-usual.  As Filipinas
estão em luta contra uma ditadura.  Duterte  foi presidente de
câmara de uma cidade durante 20 anos e durante esse período
contaram-se 1.400 mortos, incluindo crianças, para “manter a
paz”, e o mais preocupante é que em 2016 ganhou as eleições
com um enorme nível de popularidade e 40% dos votos. Como
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é possível eleger um ditador? Com a mobilização da raiva e do
ódio  por  parte  de  um  misógino  e  louco  conhecido  em
alternativa  a  outros  desconhecidos.  Frustração,  ansiedade  e
medo  por  parte  dos  trabalhadores,  após  um  crescimento
económico  espectacular  (2ª  economia  com crescimento  mais
rápido),  sem qualquer  benefício  do mesmo (89% da riqueza
retida  por  200 famílias).  Em dois  anos  e  meio  no  poder,  o
regime de Duterte conta já com 20.000 mortos, “em nome da
paz” e da “guerra contra o crime e a droga”.

É  necessária  organização  na  luta  contra  as  alterações
climáticas,  é  essencial  para  concretizar  a  mudança,  mas
como  é  possível  esta  organização,  e  manter  esforços  para
trabalhar  com  outros  grupos  ambientalistas  de  forma
organizada, com tão limitado espaço democrático nas Filipinas,
em que existem listas de nomes de “pessoas e organizações de
interesse” em posse dos militares e polícia? Tem de se recorrer
a mecanismos de segurança usados no tempo da luta contra a
ditadura  de  Marcos  para  fazer  reuniões  com outros  grupos,
sindicatos e associações de direitos humanos, mais coligações
com movimentos sociais e grupos ambientalistas, “combatendo
e  receando  o  mesmo  monstro”.  “Se  chatearmos  e  não
resistirmos  ele  já  ganhou.”  Como  convencer  operários  e
imigrantes  que  votaram  em  Duterte  que  ele  nunca  foi  a
solução? O problema nunca foi a droga e o crime, mas sim a
pobreza,  e  o  desenvolvimento  reservado  apenas  para  os
ricos e não para os pobres. É preciso redefinir o que é o
Desenvolvimento.

No âmbito do Clean Air Act,  Duterte  disse que ia substituir
meio milhão de condutores de mini-buses, que assim perdem o



emprego,  porque os  mini-buses  são  responsáveis  por  muitas
emissões de CO2.  Como proceder a uma transição justa?
Porque deviam os trabalhadores sacrificar o seu emprego em
prol do ar limpo de todos?  Não sabemos qual é a solução,
mas temos de escutar as queixas e problemas das pessoas
que  sofrem  nas  comunidades,  pois  a  luta  ambiental  e  a
mobilização  dos  trabalhadores  só  se  faz  relacionando  os
problemas do dia-a-dia.

Daniel Angelim começa por recordar a passagem de 256 dias
sobre o assassinato de Marielle Franco. De seguida, explicou a
estrutura da Confederação Sindical das Américas, com várias
centrais  sindicais,  frisando a diversidade  de  organizações  ali
integradas,  umas  muito  progressistas  e  outras  muito
conservadoras. Apontou a dificuldade acrescida em representar
trabalhadores de tantos países com realidades muito distintas
nas  mesmas  políticas,  o  que  resulta  no  enfraquecimento  da
representatividade  dos  trabalhadores  e  um cenário  em que o
sindicalismo é fraco e está disperso na luta pelo poder.

A luta  ambiental  da  América  Latina  e  Sul  Global  tem dois
grandes desafios:

1.  Transição  Justa:  principal  proposta  do  movimento
sindical.  A inevitabilidade da transição é um pressuposto
que não está em marcha. A grande preocupação é a justiça
social. Evitar que os trabalhadores sofram as consequências é a
principal  reivindicação  do  movimento  sindical,  mas  nem  o
Acordo  de  Paris  deixou  definidos  os  instrumentos  de
participação  no  processo nem  os  movimentos  sociais  e



sindicais  têm  força  insuficiente  para  levar  a  cabo  a
transformação.  Apesar  de  alguns  membros  da  Coligação
poderem  advogar  que  estamos  a  começar  a  transição  justa
através  de  diálogo  social  entre  governos,  sector  privado  e
sindicatos  e  trabalhadores,  no contexto  da  América  Latina  e
Caribe  isso  é  irreal.  Por  exemplo  no  Brasil,  não  existem
condições  de  sentar  à  mesma  mesa  os  3  eixos,  há  falta  de
confiança política no sector privado e o governo é ilegítimo.

2. Direito  ao  Desenvolvimento:  os  países  em  vias  de
desenvolvimento sentem que é a “sua vez” de apostar no
desenvolvimento.  É  impossível  chegar  ao  poder  sendo
opositor  da  exploração  de  petróleo,  campos  de  soja,
exploração  de  minério.  A  partir  de  2008/2009,  em
consequência da crise económica global, o cenário começou a
mudar na América Latina progressista que havia conquistado
vitórias  eleitorais.  Golpes de estado nas Honduras,  Paraguai,
Argentina,  Chile e Colômbia e a radicalização da política de
direita significam uma diminuição da capacidade de diálogo e
isto é um obstáculo à definição de uma agenda. Com a eleição
de Bolsonaro no Brasil, avizinham-se retrocessos nas políticas
sociais e laborais nunca antes vividos, mesmo na ditadura.  É
necessário  dar  relevância  política  aos  temas  ambientais
(actualmente são considerados secundários).  A posição sobre
energia  nuclear,  por  exemplo,  pode  decidir  eleições.
Finalmente, Daniel considera que os momentos de ataque da
direita  ajudam  a  secundarizar  o  que  os  divide  e  a  dar
prioridade  ao  que  os  une:  a  solução  é  colectiva  e
colectivamente existe a capacidade de vencer.



Brian Ashley refere  que foi a aliança entre o trabalho e os
movimentos populares que derrotou o apartheid na África
do Sul e que precisamos de uma aliança muito forte, mas
esta  aliança  não  vai  surgir  colocando  o  desafio  aos
movimentos  de  trabalhadores. O  debate  deve  colocar
questões sérias para mobilizar estes movimentos e é necessário
colocar  o  sentido  de  urgência  na  transição  social  e
económica.  Vinte  e  cinco  anos  após  o  fim  do  apartheid,  a
África do Sul é o país com maiores desigualdades no mundo.
10%  da  população  detém  90%  da  riqueza,  o  nível  de
desemprego é de 40% e 55% da população ganha menos de
60€  mensais.  O  tecido  social  está  em  colapso.  A  cada  26
segundos uma mulher é violada. A cada 8 horas uma mulher é
assassinada  pelo  parceiro.  O  modelo  de  desenvolvimento
económico é extractivista: assenta na exploração de recursos
naturais, em que a prioridade é dada a multinacionais. O novo
presidente é engenheiro de minas,  pretende explorar petróleo
do sul  do  Sudão,  é  beneficiário  das  acções  da  Glencore.  O
congresso que liderou a libertação social tem alianças com a
Goldman Sachs e Glencore, sendo também parte importante da
aliança com os sindicatos, que na África do Sul são aliados dos
projectos extractivistas (minério, carvão e petróleo), pois estão
dependentes  das  circunstâncias  económicas.  O  grande
desinvestimento nas indústrias de exploração significou a perda
de 1,2 milhões de empregos. É urgente a ruptura com este
modelo,  mas  a  maioria  dos  sindicatos  está  presa  ao
paradigma  do  desenvolvimento,  apesar  do  momento  de
crise sem perspectivas  de resolução dos problemas sócio-
económicos. Então, é necessário levar a luta para fora do
local  de  trabalho  através  dos  movimentos  sociais.  A



expectativa de Brian é que a vanguarda da luta se centre em
dois pontos:

- no acesso à terra, a defesa colectiva de recursos e do território
contra  a  exploração,  agronegócio  e  turismo,  que  é  uma luta
derivada da luta de classes

- nas mulheres, que levam a cabo o trabalho reprodutivo sem
serviços sociais de apoio a idosos e crianças. É a sua militância
que  vai  obrigar  os  sindicatos  a  imiscuirem-se  na  luta  pela
transição justa.

Q&A

- Movimentos dos trabalhadores são muito mais latos do que os
sindicatos.

- A agenda para a transição tem de vir do sector público, já que
os sindicatos do sector privado defendem qualquer promessa de
criação de empregos.

-  O sonho comunista  morreu  e  a  social-democracia  está  em
morte lenta; ninguém quer regressar ao colonialismo, mas os
sonhos morreram, já ninguém acredita.

- As nossas vidas não mudaram, só pioraram. Há que fazer o
luto  e  reconstruir  um novo  mundo,  com  as  pessoas  que  já
temos, com igualdade e sem patrões no topo.


