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Andreas  Ytterstad referiu  o  livro  de  Naomi  Klein,  “This
Changes Everything” e aponta os movimentos sociais como o
factor que poderá parar as alterações climáticas a tempo.
Notou  que  o  tema  das  Alterações  Climáticas  já  consegue
mobilizações  surpreendentemente  grandes,  dando  como
exemplos  as  10  mil  pessoas  presentes  em  marchas  em
Helsínquia,  Greta  Thunberg,  de  15  anos  em  greve  escolar
durante  a  campanha  eleitoral  na  Suécia,  ou  os  jovens  que
fazem greves  de 1 dia  por semana na Austrália.  As grandes
duas surpresas como consequências  do aquecimento global  /
alterações climáticas foram a quantidade e extensão de fogos
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florestais  (além das secas e inundações) e a mobilização das
populações.

 A campanha Empregos para o Clima (Climate Jobs) tem o
potencial  de  mobilizar  milhões  de  pessoas.  Tem  o
movimento sindical na vanguarda e conta com aliados como o
Sindicato  Norueguês  dos  Trabalhadores  Municipais  e  Gerais
(300.000 membros),  outras  associações  sindicais  ou  a  igreja
norueguesa  (que  representa  3.8  milhões  de  pessoas)  e
reivindicou,  num  press  release,  100.000  empregos  para  o
clima.  Isto significa  que o clima está a entrar na agenda
política  e  tem  um  potencial  tão  grande  que  já  existem
tentativas  de  apropriação  do  termo  “empregos  para  o
clima”  (“climate  jobs”)  e  adulteração  para  “empregos
verdes” (“green jobs”).  Os primeiros  são os  empregos que
precisamos de ter, para diminuir as emissões de gases de efeito
de  estufa,  que  precisamos  de  criar  para  uma  transição
energética justa e para substituir os empregos das indústrias de
exploração de hidrocarbonetos, ao passo que os segundos são
empregos que contribuem para o lucro, em paralelismo com os
“oil  jobs”  -  tanto  que  o  líder  do  partido  trabalhista  do  RU
(Jeremy Corbyn) exigiu uma transição com dezenas de milhar
de “green jobs”.

A  campanha  empregos  para  o  clima  tem  6  anos  e  as
necessidades mais prementes são a mobilização, a clarificação
contínua de quais são os “empregos para o clima” (energias
renováveis, transportes), justiça climática, impedir a prospeção
no Ártico e  a exigência  empregos para o clima (100.000 na
Noruega).



Sean  Sweeney mencionou  que  apesar  das  várias  vitórias
que,  globalmente,  foram  atingidas  na  luta  contra  os
combustíveis fósseis, a sua exploração e emissões de gases
de  efeito  de  estufa  continuam  a  aumentar. Com  este
aumento,  aumentam  também  os  protestos.  É  necessário
quebrar  a  dependência  dos  combustíveis  fósseis  e  é
necessário  tomar  decisões  difíceis. Opomo-nos  a  muitas
coisas, mas ninguém é contra a eletricidade. Existe consenso
científico sobre as energias renováveis não serem suficientes
para suprimir as necessidades energéticas actuais. É necessária
a redução de necessidades energéticas, mas também se colocam
outras hipóteses, como o aumento da energia nuclear. O IPCC
diz que são necessárias mudanças sem precedentes para limitar
as necessidades  energéticas  e  chegar  em 2050 aos níveis  de
2010: 350 ppm de CO2 eq. na atmosfera. Estas mudanças terão
de existir  a  nível  de  crescimento,  exploração  e  consumo.  É
necessária  tecnologia  para  limitar  e  captar  emissões  de
CO2 para a atmosfera. Exigimos que os líderes nos coloquem
no caminho das baixas emissões de carbono.

O socialismo diz que é  inútil  ter  vontade política porque os
líderes  não  sabem  como  deter  as  emissões,  pois  vivem
subjugados  pelas  normas  do  capitalismo.  Não  podemos
acomodar-nos ao capitalismo, porque a proteção do clima não é
compatível com o capitalismo.  Os sindicatos são aliados nos
movimentos sociais, apoio fundamental dos empregos para
o clima e para uma nova democracia energética,  criando
empregos que promovam a redução de CO2.

Sean defende uma aplicação ao clima de uma abordagem de
bem  público,  já  que  as  emissões  afetam  todos,  sem



fronteiras, e atingem primeiro e mais depressa os pobres.
Já  a  redução  de  emissões  beneficia  todos. É  necessária  a
rejeição do sector privado e a libertação da ideia de lucro.
Em 2012 a Costa Rica devolveu parte das energias ao domínio
público, com um programa de promoção da geração de energia
pelos  próprios  consumidores.  Na  África  do  Sul  surgiu  uma
proposta de propriedade social dos serviços públicos. No Reino
Unido,  o  Labour  Party  de  Corbyn  adotou  a  defesa  de  uma
“revolução  de  empregos  verdes”  e  devolução  da  energia  à
propriedade  pública  como  compromissos  e  alternativa  ao
modelo de mercado que tem falhado com o Acordo de Paris.
Bernie  Sanders  tem  projeto  para  2035  com  sindicatos  e
movimentos sociais, mas a existência de um novo presidente
americano  mobilizado  para  as  alterações  climáticas  é  uma
hipótese remota. Em suma, defende a necessidade de limitar
que os ricos utilizem o planeta como o seu recreio.

Ana Mourão reforça que não são os líderes políticos que vão
resolver  o  problema  e  que  os  mercados  vão  apenas
bloquear a solução. O governo português avançou com uma
proposta de redução de emissões até 2030 de 10 a 20%, mas é
necessário  reduzir  de  60  a  70%.  Somos nós  que temos  de
resolver a questão, temos de ter uma atitude proativa em
vez de reativa,  rejeitar o status quo e fazer o que precisa de
ser feito: converter a produção elétrica para fontes renováveis,
estabelecer  alternativas  reais  nos  transportes  públicos,
eletrificar os meios de transporte, isolar e climatizar as casas e
edifícios  com  energias  renováveis,  reduzir  o  consumo
energético da indústria, parar os incêndios florestais, produzir
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comida de forma local  e  sustentável.  Temos um objetivo e
prazo  muito  ambiciosos,  mas  também  temos  um  plano:
Empregos  para  o  Clima. Esta  campanha  visa  criar  um
serviço  nacional  público  do  clima,  seguro  e  estável,  que
assegure 100.000 novos postos de trabalho com o objetivo
de descarbonizar Portugal. Destes, cerca de ⅓ de postos de
trabalho  dedicados  à conversão  de  eletricidade  para  fontes
renováveis  (solar,  eólica,  ondas  e  marés);  ⅕ na  rede  de
transportes públicos e coletivos para que sejam uma alternativa
real  ao carro individual;  ⅙ no isolamento  de edifícios,  para
reduzir  perdas  térmicas  e  uso  de  energia  na  climatização;
restantes postos de trabalho na produção alimentar e florestal,
na formação, requalificação para novos empregos e reinserção
nos vários sectores. Ninguém devia ter de escolher entre ter
um  clima  seguro  e  ter  emprego. Para  concretizar  uma
mudança global precisamos de toda a gente. Em 2019 vamos
colocar  o  plano  na  boca  das  pessoas  e  fazer  crescer  o
movimento.

O debate entre assistência e oradores tocou vários pontos de
interesse à discussão,  alguns mais conceptuais  e outros mais
objetivos:

- Incompatibilidade  da  luta  contra  as  alterações
climáticas com o capitalismo.

- Necessidade  de  crescimento  e  industrialização  nos
países em vias de desenvolvimento.

- Como fazer a transição sem os partidos políticos, já que
por  exemplo  em  Portugal  os  partidos  ‘socialistas’

http://www.empregos-clima.pt/


deixaram de falar em socialismo?

- Representação  política  da  classe  operária  e  ideias
anticapitalistas em partidos mais revolucionários - até
onde podem ir na luta política?

- Como  chegar  à  socialização  da  energia  como  bem
comum?

- Como ultrapassar a rejeição da privatização da energia
quando há regimes  em que a  liberdade  e  o emprego
público estão condicionados à filiação política, como na
Turquia?

- Conflito entre a geração de emprego e lesar o ambiente.

- Discutir  todas  as alternativas  energéticas:  o problema
da  energia  nuclear,  a  impossibilidade  de  uma
democracia nuclear, o problema dos resíduos - reflexão
sobre as contradições.

- Papel  de  manifestações  orgânicas  na  mudança  social
disruptiva da perspetiva do poder político.

- A coordenação da transição energética justa carece de
planeamento a uma escala macro e incompatível com o
sector  privado,  a  nível  de  método  (contabilização  de
quotas de emissões) e de criação de empregos, já que
no sector privado é sabido que o móbil é o lucro.


