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5 de Novembro de 2020

Dia Internacional de Luta pelo Medio Ambiente 2020: 
O movimento dos trabalhadores e ecologista unidos 

contra a destruição do meio ambiente!

A pandemia do Coronavírus,  que aprofundou a crise mundial  económica e financeira,
domina  os  eventos  mundiais.  Porém,  isto  não  enfraqueceu  a  transição  à  catástrofe
ambiental mundial. Antes pelo contrário, os níveis de CO2 na atmosfera continuam a subir
e  a  desflorestação  das  florestas  tropicais  foi  acelerada  por,  entre  outros,  o  governo
protofascista de Bolsonaro no Brasil. Devido ao desgelo das calotas na Antártida e na
Gronelândia, prevê-se uma subida do mar em 1metro até 2100. Em Março formou-se no
Ártico  o  maior  Buraco  do  Ozono  de  sempre.  A  acumulação  de  lixo  nos  oceanos,  a
extinção de espécies e a bomba relógio das centrais nucleares são ainda outros factores.
A nível  mundial,  milhões de pessoas são afectadas por  cheias,  incêndios florestais  e
secas  catastróficas.  A  destruição  dos  meios  de  subsistência  converteu-se  num factor
crucial para o aumento do movimento global de refugiados para mais de 80 milhões de
pessoas

Nos últimos meses, os movimentos dos trabalhadores, ecologistas e da juventude têm
demonstrado que é possível  levar protestos efectivos, em concordância com as regras
sanitárias, na luta contra as restrições, por vezes abusivas, dos direitos democráticos por
parte dos governos. Desta forma, foram levadas a cabo manifestações e actos públicos
mundiais  pela  protecção  contra  a  COVID-19  e  no  1º  de  Maio.  Milhões  de  pessoas
participaram no movimento “Black Lives Matter”; mais uma vez o Movimento “Sextas pelo
Futuro” celebrou a “Greve global pelo Clima” a 25 de Setembro e por último mas não
menos importante os protestos dos trabalhadores da Nissan em Espanha, da Renault no
Brasil,  na  Smart  em  França,  na  Daimler  na  Alemanha  e  muitos  mais  contra  os
despedimentos em massa, o encerramento de fábricas e o agudizar da exploração.

A  unidade  entre  o  movimento  ecologista  e  o  movimento  dos  trabalhadores  no  Dia
Internacional de Luta pelo Meio Ambiente, é este ano uma questão central para o fortalecer a
determinação do movimento ecologista combativo. O nosso programa de luta, aprovado na
2ª Conferência dos Trabalhadores do Sector Automóvel, em Fevereiro de 2020 na Africa do
Sul, declara o seguinte: “Não queremos decidir entre postos de trabalho ou protecção
do meio ambiente – exigimos ambos! Não é a protecção do ambiente a responsável pela
destruição dos postos de trabalho, mas sim a ânsia de lucro por parte  das corporações
multinacionais!”  e  segue:  “Necessitamos de nos afastar  do uso de combustíveis  fosseis,
tanto na produção de motores como na produção e reciclagem de matérias-primas (…) Lutar
por  um  sistema  de  transporte  100%  livre  de  emissões,  por  uma  mobilidade  que  seja
sustentável  e  amiga  do  ambiente.  Pela  electromobilidade  tendo  por  base  energias
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renováveis, sabendo bem que estas tenologias também trazem desvantagens e não são a
solução. Por um transporte público gratuito que satisfaça as necessidades de mobilidade das
pessoas,  por  meio  de  motores  elétricos  ou  a  hidrogénio,  baseadas  principalmente  em
energias renováveis a nível  regional!  Desta forma podem ser criados postos de trabalho
substitutos equivalentes. O transporte individual deve ser reduzido.”

Neste sentido, promovemos manifestações, acções, a nível empresarial/ fabril e sindical para
fortalecer o movimento ecologista e trabalhador internacional contra a economia capitalista
de lucro que corrói qualquer progresso social. Por isso, decidimos no Programa de Luta:
“Precisamos de um debate estratégico entre as/os trabalhadores/as do movimento do sector
automóvel sobre as alternativas anticapitalistas, sociais e socialistas – contra qualquer tipo
de  difamação  anticomunista,  antirrevolucionária  e  anti-anticapitalista!  A  deterioração  das
condições  de  vida  das  massas  trabalhadoras  contrata  com a  crescente  riqueza  de  uns
poucos de capitalistas e monopólios internacionais. As crises e guerras conduzem ao caos,
ao aumento da miséria e também à destruição dos nossos recursos naturais.

O  movimento  dos  trabalhadores  e  ecologista  unidos  contra  a  economia  do  lucro,
destruidora do meio ambiente!

Pela protecção do meio ambiente e pela preservação da saúde humana!

Juntos contra a destruição de milhares de postos de trabalho mundialmente!

Por uma jornada laboral de 30 horas com compensação salarial completa!

Viva a Solidariedade Internacional!

Saudações Solidárias

Ed Cubelo (Filipinas), Dieter Schweizer (Alemanha) 
Coordenadores da ICOG
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