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Respostas  anti-capitalistas  radicais  à  crise  ecológica  estão  a
surgir em todo o mundo através de movimentos populares. Já
temos  alguns  casos  em  que  tais  propostas  tiveram  vitórias
significativas na luta política. Apesar das limitações devidas ao
imperialismo e aos mecanismos do mercado global, há muitas
lições que podemos extrair de tais experiências. Neste painel,
teremos  uma  visão  crítica  das  experiências  na  Bolívia,
Nicarágua e Curdistão.

Tentativas esporádicas de revolução: 1848, 1871 Paris e 1917,
em  que  construímos  o  anteriormente  inimaginado.  Toda  a
história  anti-capitalista  ensinou  que  temos  de  abordar  o
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capitalismo em outras vertentes:  self-management,  horizontal
management.  A crise  ambiental  é  uma ameaça  à  civilização
como um todo.

Elizabeth Peredo

Não  existem  experiências  ecossocialistas,  apenas  tentativas
construídas ao longo do século passado e em dissidência do
socialismo da URSS, etc. 

Princípios básicos do ecossocialismo:

1. Filosofia.  Militância  à  procura  de  reconciliação  e
respeito pela Natureza.

2. Internacionalismo.

3. Ecofeminismo - integra a probemática das opressões de
género.

A  Bolívia  foi  um  exemplo  da  era  progressista  da  América
Latina, com um conjunto de rebeliões anti-neoliberais antes do
ano 2000, e atualmente é um exemplo do fim do progressismo
e regressão  do investimento  na  luta,  sendo que as  mulheres
viram este fim mais rapidamente. A esquerda não tinha clareza
em vários pontos em que formou alianças e é muito importante
refletir o que se permitiu na cultura política da militância a bem
de  manter  as  alianças  e  concordância.  Há  que  pensar  a
democracia  energética  ou  em  relação  à  terra  e  natureza.  A
narrativa  estatal  boliviana  tem  uma  liderança  unipessoal,
masculina,  em  formato  patriarcal,  e  vê  na  natureza  o  valor
capitalista  extrativista  (extrair  bens  e  energia  da  natureza  -
fracking).  Argentina  tem fracking muito  grande,  concorrente



do petróleo.

“Direito ao Desenvolvimento” é sinónimo de extrativismo e foi
o  que  o  governo  bolivariano  fez  com  a  extração  de  gás,
petróleo,  minério  e  terrenos para plantação de soja.  65% do
orçamento para a energia e menos de 2% para prevenção do
patriarcado e violência contra as mulheres. Ficaram ausentes da
relação com o desenvolvimento a natureza e as mulheres.

Estado cresceu sete vezes, estado burguês e colonial, dinâmica
perversa  entre  governo/ministérios  e  sindicatos.  A  esquerda
permitiu  este caldillo  porque pensou que seria uma garantia,
mas na verdade, o que o extrativismo consegue é a regeneração
do capitalismo.

Matthias Schindler

A Nicarágua  nada  tem  a  ver  com  o  ecossocialismo.  Desde
Abril que existem protestos a defender uma reserva, contra as
reformas sociais do regime de Ortega-Murillo, e resultaram em
400 mortos, milhares de exilados na Costa Rica, mais de 500
presos  políticos  (torturados  e  violados)  e  pessoas
desaparecidas.  Não  há  nenhum  processo  contra  algum
paramilitar. Retaliações contra quem se solidarizou ou auxiliou
manifestantes.

A  política  do  regime  repressor  continua  as  linhas  do
extractivismo  (ouro,  óleo  de  palma,  carne  e  café)  e  segue
orientações neoliberais  (exemplos são o projeto agora parado
de  um canal  interoceânico  ou  o  projeto  mineiro  de  Rancho
Grande). No passado, houve algum crescimento económico e



melhoria  das  condições  de  vida  dos  mais  pobres;  contudo,
Ortega  tornou-se  multimilionário  e  centralizou  os  poderes
(políticos,  judiciais,  polícia  e  exército)  nele,  recorrendo  à
manipulação de eleições,  violação da Constituição,  repressão
de  partidos  e  movimentos  opositores  e  destituição  de
deputados.  Como  é  que  um  revolucionário  se  tornou  um
ditador?

É necessário  repensar  a  Revolução  Sandinista  de  1979,  dela
retirar os aspetos positivos e não repetir os erros. A Revolução
Sandinista  erigiu  um  regime  com  pluralismo  político,  com
numerosos  partidos  políticos,  eleições  democráticas,
organizações  sindicais,  liberdade  religiosa,  mas  um  poder
muito  autoritário  e  demasiado  vertical.  Importância  dos
métodos democráticos: um governo que reprime e tortura não é
de  esquerda.  A  libertação  da  humanidade  não  pode  ser
alcançada por meio de ditaduras de educação, mas unicamente
através  da  mobilização  consciente  das  massas  oprimidas.  O
socialismo será democrático ou não será!

Öner Öztürk

O Curdistão era um dos estados do império Otomano e está
hoje  dividido  em  quatro  partes  nas  fronteiras  da  Turquia,
Iraque,  Irão e Síria.  As tentativas  de assimilação dos curdos
resultaram num ganho de consciência política e resistência. Em
1978  foi  criado  o  PKK  (Partido  dos  trabalhadores  curdos),
marxista. Nos anos 90, a repressão e tortura turca produziu um
apoio popular ao PKK e o despoletar de um movimento curdo
massivo. O movimento resiste há 40 anos, abandonou o projeto



independentista e adotou a luta pelos seus direitos e liberdades
através  de  autonomia  democrática.  Inspirado  no  movimento
feminista, criou espaços autónomos para as mulheres, produz a
sua própria literatura e cinema.

Três tipos de oposição ao capitalismo globalizado: 1) rejeitar e
derrubar o sistema (os curdos não têm poder para isto e têm
problemas que não podem esperar pela queda do capitalismo);
2) abordagem reformista (normalmente transforma a oposição
no sistema em vez de melhorar o sistema); 3) construção de
uma  vida  alternativa  apesar  das  imposições  do  sistema  e
utilizando as suas brechas e até oportunidades. A História não
avança  de  forma linear.  Os  ecossistemas  não suportam uma
sociedade globalmente industrializada, pelo que não podemos
esperar por uma classe operária industrial para salvar o mundo.
No movimento curdo, a principal contradição é o patriarcado.
Quando o homem aprendeu a oprimir e explorar as mulheres,
passou  a  instrumentalizar  outros  homens,  o  solo  e  outros  e
animais em prol das suas necessidades, começou a ver-se como
uma  entidade  superior  à  natureza.  Uma  relação  baseada  na
força só pode ser mantida aumentando a exploração, pelo que
os  processos  económicos  são  necessários  para  fortalecer  e
reproduzir  a  estrutura  do  poder.  Nem  o  patriarcado  nem  a
identidade são problemas secundários a serem resolvidos após
uma revolução. A construção de uma sociedade alternativa só é
possível através de uma luta coletiva cujos sujeitos principais
são as mulheres e todos os indivíduos oprimidos.

A paz só é possível através do reconhecimento e defesa dos
direitos  e  harmonia  entre  não  só  humanos,  mas  todas  as
espécies  e  mesmo  seres  não  vivos.  Isto  não  é  uma  utopia,



existem  muitos  exemplos  urbanos  e  rurais  de  comunidades
auto-suficientes, que vemos como fissuras no bloco capitalista,
que  podem  proliferar  e  conectar-se  a  outras,  derrubando  a
muralha  -  restarão  apenas  comunidades  democraticamente
confederadas  em  rede  solidária  e  em  harmonia  com  os
ecossistemas.  Como  é  que  um  movimento  político  pode
transformar as sociedades em agentes iguais, autodeterminados
e  organizados  horizontalmente?  Exemplo  do  MEM
(Movimento de Ecologia da Mesopotâmia), que contactou com
sindicatos, ONGs e associações profissionais para participarem
de  assembleias,  abertas  também  a  participação  individual.
Foram  criadas  assembleias  de  bairro  (corpo  principal  do
movimento),  organizadas  para  articular  a  colaboração  com
outros  grupos  da  sociedade  civil  e  que  enviam  delegados  a
assembleias distritais, formando o MEM como um todo. Uma
vez formadas, todas as assembleias assumem autonomia,  não
há  organização  central  ou  conexão  com  um  movimento
político,  não  há  hierarquia  ou  liderança,  as  decisões  são
tomadas  por  consenso.  Comissões  e  assembleias  têm  co-
representantes e ser co-porta-voz não significa mais poder ou
autoridade,  apenas  mais  responsabilidade.  O  primeiro
congresso do MEM ocorreu em Abril de 2016. Desde então,
organizou muitas actividades no Curdistão e na Turquia.

Debate com participação do público

- Papel do clima no extractivismo boliviano (carvão e minas).
Integração com clima e Rússia a partir  do governo Morales:
endividamento  significativo  e  convites  directos  a  empresas
chinesas para obras de infraestruturas, como barragens (vários



escândalos).

- Atividades extrativistas agudizam o patriarcado; como é que
as  associações  integram  identidades  e  culturas  distintas?
Populações minoritárias,  sobretudo mulheres  negras.  Relação
entre extrativismo e vítimas de violência, sobretudo nas zonas
andinas  (estudo  Unicef),  tradição  da  estrutura  de  gestão  da
água  e  agrícola.  Cooperativas  mineiras  com  muito  pouca
regulação ambiental,  podem até  desviar  cursos de água para
exploração mineira. Extractivismo destrói o tecido social.

- Profundidade da auto-crítica. A culpa não era de Hitler mas
das pessoas que achavam que era necessário um Hitler. Níveis
de consciência da sociedade: que formas políticas, exigências e
passos  estratégicos?  Coletivos  cristãos  evangélicos  que
reforçam  autoritarismo  estatal  e  valores  conservadores,
nomeadamente  sobre  os  direitos  sobre  o  corpo  da  mulher
(aborto,  etc.).  Alianças  dos  governos  com  sectores
conservadores  muito  nocivas.  Modelo  de  ciclo  progressista
ampliou a classe média consumista e conservadora. Processo
de  desproletarização  -  base  social  muito  penetrada  de
ideologias de género e fascizóides. Maior perigo na América
Latina.

- Canal Indo-oceânico representa investimento de 15 biliões de
dólares.  China  muito  presente  na  Nicarágua.  Caldillo  não  é
causado  por  baixa  consciência,  mas  é  o  produto  de  baixa
cultura democrática (em 10 anos de Sandinismo não houve um
congresso),  mas  houve  corrupção,  manipulação  de  leis,
violação da constituição e concentração de poderes em Ortega,
que deu esmolas ao povo para se manter no poder.



-  Qual  o  papel  dos  movimentos  indígenas  na  Bolívia  e  na
Nicarágua nos movimentos ecossocialistas e anti-capitalistas?
Na Nicarágua toda a população se divide em contra ou a favor
(os que receberam ou esperam alguma coisa em troca, como
licenças  de  pesca)  do  regime  de  Ortega.  É  difícil  ser-se
oposição  aberta,  mesmo  os  sandinistas  não-orteguistas.  O
governo  diz-se  progressista  porque  teve  muito  sucesso  na
energia eólica, por exemplo.

- Como se põe em prática,  no MEM, a ideia anti-patriarcal?
Conceito  curdo  é  multicultural,  multilíngua  e  feminista.
Campanhas de apoio ao Curdistão.  A descentralização é um
dos tópicos mais importantes do movimento curdo. País sem
estado  formado  com  a  liderança  de  mulheres  (“Stateless
country  formed  with  leadership  of  women”).  Luta  constante
contra  o  poder.  Assembleias  femininas  em  que  as  decisões
tomadas são vinculativas para todo o movimento. Também há
assembleias  da  juventude,  de  ecologia,  etc.  As  assembleias
femininas  já  estavam  formadas  aquando  das  assembleias  de
ecologia, pelo que desde logo foram enviadas duas delegadas.
Estrutura pouco hierarquizada, em que dos 2 porta-vozes pelo
menos uma tem de ser  mulher,  mas podem ser  ambas.  Não
estão a tentar formar um estado mas sim uma sociedade sem
estado. Movimento curdo não é estrito para curdos.


