DECLARAÇÃO DA PLATAFORMA LATINOAMERICANA E DO CARIBE
POR JUSTIÇA CLIMÁTICA
SEMANA DO CLIMA REGIONAL
República Dominicana, maio 2021
A Plataforma Latino-americana e do Caribe por Justiça Climática,
ante a realização da Semana do Clima regional, a se realizar na
República Dominicana, declara o seguinte:

AS CÚPULAS DO CLIMA SÃO SOMENTE CÚPULAS DE NEGÓCIOS.
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As Nações Unidas, o Banco Mundial, BID, CAF, e outras entidades, iniciaram no mês de
março a realização das Semanas do Clima Regionais (SCR) para dar impulso à
implementação do Acordo de Paris. Isto, apesar das reiteradas denúncias de
organizações e movimentos sociais em todo o mundo, contra a implementação deste
Acordo, por sua ineficiência para enfrentar as crises climáticas.
A seção de abertura, realizada em 3 de Março, da Semana Regional do Clima da
América Latina e Caribe, que tem como anfitriã a República Dominicana, pôs em
evidência a forte influência do setor privado y a cumplicidade dos Estados para atrasar
a ação climática, fugir das questões de fundo sobre as reais causas a crise climática,
além de manter impunes os atores culpados.
Embora o governo do país anfitrião, a República Dominicana, internacionalmente trata
de mostrar uma cara amigável com o ambiente, a nível nacional segue expandindo a
megamineração que põe em perigo as fontes hídricas, as florestas, a agricultura
campesina e os direitos territoriais, enquanto expande o turismo insustentável que
ameaça áreas protegidas, aproveitando a fragilidade institucional do país.
Os organizadores dizem que é uma reunião a favor da justiça climática e de promoção
de formas produtivas baseadas em uma relação mais respeitosa com a natureza,
embora a experiência de outros eventos organizados pela Convenção Marco das
Nações Unidas sobre Cambio Climático demonstra o contrário: depois de 25 anos há
mais e mais extração e queima de combustíveis fósseis e por fim mais aquecimento
global, injustiça par os povos e impunidade para os responsáveis.
Mais uma vez, estas novas cúpulas climáticas internacionais, que simulam uma ilusória
participação, resultam ser espaços para defender interesses de empresas e o status
quo dos países industrializados do Norte, para fazer mais negócios com os desastres
climáticos e para promover novas falsas soluções. Com isto buscam perpetuar o
caminho do desenvolvimento, com suas políticas baseadas no crescimento econômico,
na extração de combustíveis fósseis e minerais, no sofrimento de milhões de
habitantes humanos e não humanos, mortos pelos desastres do clima e pela
destruição do planeta.
As falsas soluções e perigosas respostas mercantis e tecnológicas que nasceram destas
cúpulas climáticas, com linguagem enganosa, hiperespecializada e intencionalmente
confusa para ocultar a verdade do problema e limitar o livre acesso à informação,
buscam manter o sistema dependente de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo,
acumular terra, vulnerabilizar direitos e fazer bons negócios. Artifícios como os
mercados e compensações de Carbono, os MDL, monocultivos de árvores em grande
escala, REDD+, BECCS e outras formas de geoengenharia, as Soluções Baseadas na
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Natureza, e outras falácias como economias de baixo carbono, emissões Líquidas-Zero,
são parte central da economia verde. Com elas pretendem lavar a imagem dos
culpados para que possam seguir sua espiral do lucro e da contaminação.
Os mais afetados por este sistema terricida são os povos do Sul, em particular as
camponesas e camponeses, povos indígenas, comunidades afrodescendentes,
populações urbanas precarizadas, mulheres, crianças, povos historicamente
despejados e afetados pelas atividades do modelo industrial-militar e extrativo, e pela
expansão das cidades neoliberais. Sabemos que o desenvolvimento foi concebido e
forjado com a finalidade de manter o modelo de produção e consumo e a espiral de
acumulação sem fim, à custa da sustentação da vida.
A Semana do Clima da América Latina e Caribe de 2021 defenderá, novamente e antes
de tudo, o poder do capital das corporações do setor petroleiro, da agroindústria ou as
transnacionais da conservação, por sobre os direitos dos povos e da natureza.
Nesta cúpula internacional outra vez se abordarão assuntos totalmente distantes da
necessidade de tomar medidas urgentes diante da severidade das crises ambientais,
como são as Contribuições Determinadas a Nível Nacional (NDC), os Planos Nacionais
de Adaptação (NAP) ou a Ação Mundial sobre o Clima. Todas essas são propostas sem
embasamento científico, nem obrigatoriedade de cumprimento. Não devemos nos
surpreender que fujam mais uma vez de tratar os temas relevantes, como o
ressarcimento da dívida climática do Norte com o Sul, ou os verdadeiros prejuízos
tanto econômicos como sociais que padecem os povos mais empobrecidos.

DEVEMOS ACABAR COM O SISTEMA, NÃO COM O CLIMA E OS POVOS.
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Por todos os motivos expostos, denunciamos as cúpulas climáticas pois perderam toda
a legitimidade para enfrentar de forma séria o aquecimento global.
Somente podermos evitar o colapso planetário começando por deixar o gás, o petróleo
e o carvão abaixo da terra, protegendo e restaurando as florestas e ecossistemas,
terminando com a agroindústria, as criações em larga escala e favorecendo a
agricultura campesina e a agroecologia, respeitando os direitos coletivos dos povos
que cuidam e vivem das florestas, eliminando as práticas extrativas mineras e tirando o
setor financeiro do clima.
Se querem transformações radicais e urgentes, fora dos mercados e emancipadas do
extrativismo, com um olhar territorial e comunitário, que partam para outros modelos
de sociedade, baseadas na soberania energética, alimentar, econômica, territorial, nas
práticas, culturas e economias locais, em condições de trabalho e vida dignas, assim
como no intercâmbio solidário entre povos e comunidades, que respeitem os direitos
da natureza e nos permitam viver em harmonia com ela.
É prioritário também o reconhecimento e ressarcimento da dívida histórica, social e
ecológica que têm os países industrializados do Norte com os povos do Sul, que não
foram os responsáveis pela mudança climática. Esta dívida se deve à contaminação
atmosférica, e à apropriação ilegítima dos ciclos da Terra, aos impactos que têm os
desastres climáticos sobre os povos e países e, inclusive, pelos problemas que deram
origem às falsas soluções sobre os territórios e a consequente violação de direitos.

CHAMAMOS ÀS ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS A:
● Condenar a direção tomada pelas negociações das Nações Unidas sobre o clima – incluídas
as jornadas virtuais da Semana Regional do Clima para América Latina e Caribe – cada vez
mais controladas pelas corporações e pelo sistema financeiro, que reproduzem relações
coloniais e limitam cada vez mais os processos de participação dos povos.
● Recuperar o multilateralismo que defenda os interesses dos povos do mundo e não os do
capital, e que permita enfrentar o cambio climático com ações tanto a nível local como
global.
● Rechaçar o Acordo de Paris e outros acordos sobre o clima que nasceram para lucrar e
seguir perpetuando a civilização petroleira.
● Rechaçar o pacote com todas as falsas soluções e desmascarar as cínicas propostas que
pretendem pintar a cara de verde das corporações, bancos e países que provocam a morte.
● Descarbonizar o debate climático, posto que o enfoque de emissões e temperaturas desvia
a atenção das causas do problema e oculta as verdadeiras soluções. Não se trata de um
assunto de falta de comunicação. Como povos em defesa da vida, entendemos a origem da
crise climática como uma crise sistêmica, entendemos os mecanismos que intencionam
implementar para perpetuar a situação de colapso e sabemos como enfrentá-la.
● Denunciar o terricídio que é o extermínio sistemático de todas as formas e dimensões da
vida (genocídio, feminicídio, ecocídio e epistemicídio juntos) que provoca o sistema
capitalista globalizado e institucional, extrativista, colonial e patriarca, do qual uma de suas
consequências é o câmbio climático.
● Construir e fortalecer desde os territórios as formas de viver, produzir, consumir que cuidam
dos direitos das gerações futuras, constroem soberanias e justiça climática.
● Abrir um debate coletivo sobre uma transição justa para os povos e para a natureza. Uma
transição energética, alimentar, econômica e ecológica, até outros modos de vida e de
sociedades, que inclua a justa reparação de todas as dívidas históricas, sociais, ambientais e
com a natureza, e por fora das falsas soluções e do capitalismo verde.
● Somar-se às mobilizações e resistências ao sistema de morte que se dão em todo mundo
frente aos Estados e suas políticas que promovem a expansão petroleira, mineira,
agroindustrial, de livre comércio e de endividamento que alimentam o sistema que
provocou o câmbio climático.
● Ampliar a globalização dos povos e das lutas.
● Solidarizar-se com o movimento ambiental e com os povos da República Dominicana que
estão demandando ao governo a transformação da matriz energética e a defesa do direito
humano à água, o acesso a água limpa e segura, o rechaço aos planos privatizantes que
quer o Congresso Nacional, e denunciam a hipocrisia de seu duplo discurso de
sustentabilidade, quando o que promove é morte, empobrecimento e destruição.

Acabar com o sistema capitalista, não com o clima!

A Plataforma Latino-Americana e do Caribe para a Justiça Climática reúne um conjunto de
movimentos, organizações e redes sociais da região para enfrentar de maneira articulada a
grave crise climática, coordenar a resistência ao sistema capitalista atual e suas falsas soluções
para as mudanças climáticas, e promover alternativas para uma transição justa nos níveis
nacional e local, conduzidas pelos povos desde os territórios.
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