
Paris e COP 21: 

Mais do mesmo, falsas soluções e revestir de poder as empresas... Ante a 

isto, a resposta resistência e organização, as soluções verdadeiras são do 

povo. 

Nós conversamos com Jorge Tadeo Vargas do México, que de sua organização 

Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Comunitário e Sustentabilidade no 

México, faz parte da rede desde a sua criação. 

JT: A partir da nossa organização, estamos trabalhando em temas importantes, 

tais como as mudanças que vêm ocorrendo principalmente no México, que são 

marcadas sobre uma nova política de reformas estruturais que buscam dar mais 

poder às corporações transnacionais, dar muito mais poder os países do norte 

global sobre nossos territórios no sul, e permitindo-lhes tomar posse dos bens 

comuns estratégicos: privatizar os territórios e, assim, aumentar ainda mais todos 

os problemas de justiça socioambiental em nossos países. 

Então, nós trabalhamos sobre estas questões que estão definidas em uma luta e 

resistência global. 

JS / A: O que você pode nos compartilhar sobre o COP 21 e o acordo de 

Paris? 

JT: Apesar de todas as tentativas de esconder as verdadeiras intenções que 

ocorreram com a assinatura deste novo acordo, o que vemos é que isso acaba 

fortalecendo os mercados de carbono como práticas para manter a hegemonia de 

um modelo de produção e de consumo que está atingindo os países, as 

comunidades, gerando uma série de impactos. 

Este acordo deixa de fora questões relacionadas com os direitos humanos, pelo 

menos as poucas realizações que tiveram a respeito, fortalecendo com isso as 

corporações. Ele também perdeu a perspectiva de gênero que tinha, embora não 

se cumpria calmamente, mas o que tinha foi deixado de fora do acordo. 

De nossa perspectiva, os mercados de carbono não precisam existir, não 

podemos continuar pensando que o modelo de produção de consumo vai 

encontrar uma solução para a crise climática quando eles são os que que estão 

produzindo. 

Os governos do Norte global, com toda a cumplicidade de muitos governos do Sul 

nos deram mais um golpe, ao continuar com essa hegemonia que suporta um 

modelo de produção de consumo que nos mantém em uma crise social, ambiental 

permanente e que nos vai gerar e aumentar as dívidas sociais e ecológicas que 

durante anos temos pagado aos países do sul. 

JS / A: Que mudanças poderia envolver o acordo de Paris, por quadros 

jurídicos nacionais? 



JT: Este novo acordo está falando sobre um novo quadro regulamentar dos 

países, trata-se de compromissos individuais por parte dos países, em termos de 

redução de gases de efeito estufa; surgem modelos de mitigação que também são 

globais, onde as comunidades não têm nenhum tipo de incidência, para elas há 

uma possibilidade para começar a agir em relação a uma adaptação para a crise 

climática que já temos acima. 

É uma visão que deixa de fora as próprias comunidades como protagonistas de 

seus modelos de adaptação com base no seu conhecimento do seu próprio 

território, inclusive se considerarmos que estas medidas de adaptação podem, 

simultaneamente, funcionar como uma medida de mitigação. 

Para nós, é um acordo comercial que visa assegurar a continuação de todas as 

falsas soluções, e assim fortalecer um modelo de produção e consumo, deixando 

de fora os próprios protagonistas de criação de modelos de adaptação, de 

mitigação que são as comunidades. Em si esta conferência das partes, bem como 

as anteriores, nos diz sobre as soluções que devem vir de cima. 

JS / A: Que outros elementos foram negociados? 

JT: Foram tratados de incluir o que eles chamam de combustíveis de transição, 

como o caso de fracking (fraturamento hidráulico), também a agricultura 

climaticamente inteligente, o carbono azul, as florestas, de fato a produção de 

florestas é sendo cada vez mais orientada para produção de agro combustíveis. 

A estratégia é reduzir o perfil para tudo o que tem a ver com as monoculturas, mas 

na verdade ainda está presente. Não tem havido uma mudança significativa, o que 

tem sido levantado é o que eles chamam de combustíveis de transição, o fracking, 

algumas questões que têm a ver com as energias renováveis; mas que ainda é 

mantido dentro da mesma matriz energética, como no caso da energia eólica, 

energia solar, que ainda mantêm essa matriz energética centralizada na 

expropriação de bens comuns estratégicos e a privatização deles. 

Este tipo de modelo está apostando justamente para tentar sair do combustível 

fóssil, não tanto pelos impactos que gera, mas porque ele está entrando em um 

pico, já não é economicamente sustentável para o mesmo modelo e estão vendo 

para outros tipos de produção de energia, outros tipos de produção de matéria-

prima para continuar com o mesmo sistema de produção e consumo excessivo. 

JS / A: Como você vê a relação entre ALCs e negociações climáticas? 

JT: Se olharmos vinte anos atrás, a questão ambiental não era incluída nos 

Acordos de Livre Comércio, mas o mesmo progresso da crise global, que é 

causada pela extração devastadora de recursos, bens comuns, bens naturais têm 

feito que o mesmo sistema perceba que a questão socioambiental é uma parte 

importante, mas não para seu tratamento ou conservação, não para respeitar as 



dinâmicas que as comunidades têm e a relação delas com o ambiente 

circundante, e sim muito pelo contrário. 

Assim é como nos últimos anos, a questão ambiental é incluída nos acordos 

comerciais, a fim de dar lugar aos processos de privatização destes bens comuns, 

que geram as corporações e ao capital, benefícios económicos, e por outro lado, 

gera um custo ambiental para as comunidades. 

Pudemos observar que nestes acordos comerciais ou acordos de cooperação há 

uma orientação de acabar com as formas organizacionais que existem nas 

comunidades, com o interesse de assegurar os processos de privatização e 

extração de bens comuns, isto representa um golpe direto os territórios. 

No México, após 20 anos de ALC com o Canadá e EUA, vimos como progrediu a 

especialização dentro dos acordos de livre comércio para incluir as questões 

ambientais, embora eles mudem o nome, isto é, o sistema vem polindo as formas 

de inclusão para tirar qualquer vantagem ou benefício. 

Isto que estamos vendo agora com o TPP (Acordo Transpacífico de Cooperação 

Econômica) que está para ser assinado, neste contrato há alguns países 

envolvidos tanto do Norte como do Sul e estamos deixando claro que as questões 

ambientais estão sendo incluídas como uma forma de garantir a apropriação dos 

territórios e dos bens da natureza. O que se procura é manter o modelo de 

produção de consumo para continuar com a hegemonia. 

JS / A: O que você pode compartilhar no caso do México? 

JT: A respeito do que está acontecendo no México, creio que é um olhar para tudo 

o que está acontecendo globalmente em muitos de nossos países, há de fato uma 

intenção muito clara pelo governo, de desaparecer qualquer tipo de resistência, de 

criminalizar, de assassinar, de prender a qualquer voz dissidente que esteja 

falando sobre os direitos das comunidades indígenas, sobre os direitos da 

natureza, sobre os mesmos direitos humanos que são constantemente violados, 

que estão sendo constantemente atingidos. 

No país, uma suposta guerra contra o crime organizado está acontecendo, onde 

na verdade, os que estão sendo mais afetados são as comunidades, que estão de 

alguma forma se organizando para resistir a estes impactos de modelo de 

consumo, lutando contra a apropriação dos territórios que continuam a gerar 

novas, dívidas ecológicas, ambientais e sociais. 

O que observamos é precisamente isso, como o estado, o governo está fazendo o 

papel do braço armado das corporações, que são as que estão levando e 

privatizando todos os recursos, os bens comuns naturais e gerando todos os 

custos socioambientais nas populações. 



Nós estamos vendo como cada vez há mais militarização por parte do governo 

dentro das comunidades que estão em resistência, como cada vez há mais 

cumplicidade entre esses grupos de crime organizado que o governo diz que 

combate e que o próprio governo, para atingir qualquer movimento que apresenta 

uma voz dissidente, e isso se reflete precisamente nestes novos acordos 

comerciais que são destinados a fortalecer as corporações, que são destinados a 

reforçar este modelo todo e que qualquer resistência será criminalizada, será 

interrompida por qualquer meio. 

JS / A: Que mensagem de encerramento você quer compartir? 

JT: Bem, mesmo que o panorama não está muito claro, e vemos este aumento da 

repressão, da criminalização, dos movimentos sociais, isso é visto principalmente 

porque cada vez há mais organizações, há mais comunidades estão resistindo 

perante isto. 

A chamada é precisamente para manter a luta, manter em contato, manter unidos 

em resistência, em defesa de nossos territórios, em defesa dos nossos direitos 

humanos, em defesa da Mãe Terra, porque é isso que nos dará a possibilidade 

para chegar a um bom final. 

Não podemos continuar a permitir que governos, corporações continuam a ditar 

políticas para onde temos que avançar, creio que existem muitas comunidades a 

nível global, no nível do México, que estamos trabalhando pela defesa, pelo 

território, pela terra, para que nossos direitos cheguem a um bom fim e, embora o 

caminho não está muito claro, ainda que exista um aumento da repressão, isto se 

deve principalmente porque há também um aumento da resistência. Então, vamos 

manter a resistência, vamos nos manter em pé. 
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