
COP21: a Organização Mundial do Comércio do clima

A chamada “Conferência das Partes” – Conference of Parties, COP (1) – está reunida
em Paris, durante 15 dias, para encontrar, oficialmente, “um acordo que permita evitar
as consequências duráveis da mudança climática em curso”. Uma modificação do
clima global largamente fomentada pelo modo de “desenvolvimento” da sociedade
capitalista, e não pelo “homem”.
Pilhagem dos recursos naturais, sujeição dos operários e dos camponeses às leis do
lucro, liberalização do comércio mundial, desenvolvimento de um consumo fundado
sobre a oferta e não sobre a procura – a subida das concentrações em anidrido carbónico
na atmosfera não segue a curva do desenvolvimento, mas sim a da exploração.
E a mudança climática assim provocada atingirá, num primeiro tempo, as populações
mais frágeis (que representam 2/3 da humanidade).
Uma pergunta crucial: como é que dirigentes de cerca de 150 países – na sua
esmagadora maioria subordinados aos líderes das maiores potências capitalistas
mundiais, responsáveis pela barbárie que avassala o mundo, responsáveis pelas guerras
económicas e sociais que estão a lançar a humanidade na via da destruição – podem ser
os protagonistas de um programa de “desenvolvimento durável” para o nosso planeta,
que inverta o ciclo de “aquecimento global” que o próprio sistema capitalista provoca?

(1) Estas Conferências anuais sobre o clima tiveram início, em Berlim, em 1995. Esta é a

21ª Conferência. São organizadas, sob a égide da ONU, pelo IPCC - Painel
Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, criado em 1988.

O “aquecimento global” não é uma inevitabilidade

Segundo uma notícia da imprensa de 19 Agosto de 2015, “uma equipa de cientistas da
Universidade de Princeton descobriu que o solo do Ártico contém microrganismos que
consomem metano, o que poderia retardar o aquecimento global — e salvar a humanidade da
catástrofe que a fusão das calotes polares poderia trazer.”
Ao contrário do que nos querem fazer crer, há uma grande falta de base científica séria
para as conclusões sobre o processo de aquecimento climático do planeta, sobretudo no que
respeita à sua “origem humana”. Os peritos têm alguns problemas em avaliar a sua amplitude e,
sobretudo, em prever os seus desenvolvimentos até ao final do século XXI. A variação do
aquecimento climático, conforme as conferências, situa-se entre +1º e +6º!

Por exemplo, contrariando a inevitabilidade do “aquecimento global”, recentes estudos
científicos também mostram que o processo “natural” de degelo não é linear e, portanto,
poderá ser inflectido: «As placas de gelo (calotes) nas águas do oceano Ártico
“reduziram cerca de 40% do seu volume na época estival decorrida entre 2010 e 2012″,
divulgou a Espacial Europeia (ESA) com base num estudo da Universidade College of
London e da Universidade de Leeds, publicado na revista Nature Geoscience. No
entanto, no Verão de 2013, houve “uma recuperação de cerca de 41%” na sequência de
“uma estação mais fria”, acrescenta o documento, uma ocorrência “semelhante à que se
registou nos finais do ano de 1990”.»



O negócio das “quotas de poluição”

Numa entrevista ao Expresso, de 5/12/2015, Pedro Martins Barata – Director-geral da
get2C, empresa do “mercado do carbono” – é peremptório ao afirmar: “As cimeiras do
clima não são democráticas”. E justifica: “Enquanto os países da União Europeia têm
uma centena de peritos a negociar, outros países têm apenas dois”.

E, em que consiste o “negócio”? Ele respeita, fundamentalmente, às chamadas “quotas
de carbono”. Já o chamado Protocolo de Quioto – assinado em 1997, na COP3 – avançava,
como principal “solução” para a redução dos gases com efeito de estufa, o princípio de um
mercado de troca de quotas de emissão entre os países e as indústrias poluentes, a vigorar a
partir de 2008.

E, é um facto, que esta “solução” tem sido a base para negócios altamente especulativos, à
escala global. E que, à margem destes avanços científicos, o que não deixa dúvidas é a
degradação do ambiente provocada sobretudo pela sobre-exploração e destruição dos recursos
naturais levada a cabo pelas grandes multinacionais.

As consequências deste “negócio global” para o “terceiro mundo”… e
não só!

Este “negócio global” é, em particular, mais um meio para impedir a industrialização dos países
ditos “subdesenvolvidos” (como não têm capacidade financeira – num mundo dominado pelo
capital financeiro – têm que vender as suas “quotas de poluição” aos grande potentados
industriais… para estes continuarem a poluir ainda mais o ambiente!)

Assim este negócio, cotado em Bolsa, mantém e reforça o desenvolvimento desigual e
combinado da sociedade capitalista (Trotsky), constituído por grandes pólos industriais e
urbanísticos, ao lado da maior miséria e degradação, cujo móbil é a obtenção do máximo lucro.

Exemplos deste tipo de “desenvolvimento”: a China (com as suas “Zonas económicas
especiais”), ou a cidade de Detroit (outrora símbolo da indústria automóvel dos EUA, onde essa
indústria foi totalmente destruída).


