
  



  



  



  

Narrativas principais
● A crise climática vai ser muito mais devastadora 

do que a crise da COVID-19.
● É preciso responder às duas crises ao mesmo 

tempo.
● Os estados no Norte Global agiram para travar a 

crise da COVID-19 mas não estão a tratar a crise 
climática como uma crise.
Porquê?



  

Andreas Malm
1) As falsas diferenças

2) As verdadeiras diferenças

3) As diferenças de fundo

4) Plano de emergência
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As falsas diferenças
● COVID-19 não é um perigo mais sério.
● COVID-19 era muito menos conhecida quando a acção 

foi tomada.
● COVID-19 é muito menos “visível” do que o CO2.
● Clima não é, factualmente, sobre as futuras gerações.
● COVID-19 foi abrupta, mas a crise climática também 

vem em cascatas.
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As verdadeiras diferenças
● O calendário de victimização: velhos brancos primeiro, 

Norte Global primeiro
● Oportunidade de obstrução
● Nacionalismo: benefícios de confinamento são 

exclusivos
● CO2 é um produto directo do lucro fóssil.
● Clima significa encerramento permanente da indústria 

fóssil.



  

“The comparison between the climate crisis and Covid-19 
rests on a category mistake. It’s a bit like comparing a war 
with a bullet. Covid-19 is one manifestation of a secular trend 
running parallel to the climate crisis, a global sickening to 
match the global heating. In March 2020, climate advocates 
were keen to point out that once this disease dissipates, the 
earth will still be warming up and send more thunder our way. 
That is true, of course, but once this disease has run its 
course, the earth will also send more pestilence our way.”



  

As diferenças de fundo



  



  



  

“… most left discourse about Covid-19 … stayed squarely on the 

vulnerability side of the equation. A typical sentence would sound like 

this: ‘It is clear that people in Italy are dying not because Covid-19 is so 

lethal, but because the neoliberalization of health care and the EU’s 

austerity measures are literally killing them.’ A half-truth, it corresponded 

to a series of demands: immediate end to austerity, universal basic income 

to allow people to stay at home, universal health insurances in countries 

primitive enough to lack them, expropriation of tax havens to finance 

expansion of public health care sectors, higher payments for workers in 

hospitals and nursing homes, opened borders, vaccines developed with 

intellectual property seized from pharmaceutical companies … 



  

“… All of this and more are indispensable. Sadly, however, even a complete 

realisation of these demands would be insufficient as long as the right side 

is left unaddressed, and in much of this discourse, the virus itself was 

indeed seen as an act of God. It was a misfortune that befell humanity, 

and the rest is the history of class struggle. … 

… That would require a What Is to Be Done? for the right side. A left 

staying in its habitually defined social corner will only be capable of 

raising demands similar to ‘sea walls for all’ … ”



  

Leninismo ecológico



  

(1)
Transformar

crises de sintomas
em crises das causas



  

(2)
Velocidade

como
virtude suprema



  

(3)
Arrancar 

as forças do Estado
(comunismo de guerra)



  

Perguntas e Comentários
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