2016 Reivindique o Poder

Unificar lutas para transformar os sistemas energéticos e travar a
crise climática
A energia é fundamental para a concretização dos direitos humanos, da justiça social e do
desenvolvimento económico sustentável. Mas os sistemas energéticos mundiais dominantes não
resolvem as necessidades de mais de 2 biliões de pessoas por todo o mundo e têm impactos
destrutivos na saúde, nos meios de subsistência e no meio ambiente de muitas comunidades locais
em cujo território se localizam os projectos e infraestruturas de energia. Pior ainda, os sistemas
energéticos actuais levaram-nos a um dos desafios mais graves enfrentados pela humanidade hoje
em dia – as mudanças climáticas, que já estão a causar uma grande devastação na vida de dezenas
de milhões de pessoas por todo o mundo, e atingiram o nível de uma emergência planetária.

Não à Energia Suja! Sim à Energia Renovável, pelas Pessoas e pelas Comunidades!
A dependência nos combustíveis fósseis e o consumo excessivo de energia
por parte das elites, corporações e muitos indivíduos do Norte Global são os
maiores contribuintes para as excessivas emissões de gases de efeito de
estufa que estão a aquecer o planeta e a causar a crise climática. A energia
de combustíveis fósseis inclui o carvão, petróleo e gás natural. Inclui o uso
de tecnologias destrutivas que são utilizadas para intensificar e aumentar a
extracção dos combustíveis fósseis, como o caso do fraturamento hidráulico
ou “fracking”, a mineração e a exploração de petróleo convencional. Estes são
apenas alguns dos muitos métodos de extracção de combustíveis fósseis que
levaram à destruição de vastos ecossistemas.
A energia suja e prejudicial inclui também a produção agressiva e a promoção
de agrocombustíveis de grande escala à custa de produtos alimentares e meios
de subsistência, as grandes barragens e projectos hídricos que devastam os
ecossistemas fluviais e provocam enormes danos ambientais, as perigosas
usinas nucleares, a bioenergia industrial com base na madeira que acelera o
processo de destruição das florestas e a conversão de terra para a plantação de
monoculturas, e a incineração tóxica de resíduos em incineradoreas ou centrais
de cimento. Estas são promovidas como soluções de “energia limpa” para as
mudanças climáticas.
O mundo necessita de uma transformação fundamental dos sistemas energéticos
que coloque as pessoas e o planeta antes dos lucros, que faça abandonar o
mais rapidamente possível o caminho das energias sujas e prejudiciais, que
crie sistemas energéticos limpos, renováveis, públicos e comunitários, que
garanta o acesso universal e equitativo à energia, que empodere sistemas
de produção e de consumo que sejam compatíveis com os limites do planeta.
Por todo o mundo, as pessoas estão envolvidas em lutas de longa data pela
energia, defendendo os seus direitos, e provando que sistemas energéticos
alternativos são realmente possíveis.

AS NOSSAS EXIGÊNCIAS:
1 Travar novos projectos de energia suja!
2 Acabar com os financiamentos e subsídios
públicos para a energia suja! Abandonar os
combustíveis fósseis!
3 Redireccionar os fundos e enveredar
por uma transição justa e imediata
para sistemas energéticos limpos,
democráticos, renováveis e a favor
dos pobres, pelas pessoas e pelas
comunidades!
4 Acabar com o consumo excessivo de
energia das corporações e elites!
5 Enfrentar a pobreza energética e garantir
o acesso universal à energia para as
necessidades básicas!
6 Avançar com a democracia energética que
promove soluções para a crise climática,
a pobreza energética, e a degradação
da terra e populações, e que defende os
direitos e protecções dos trabalhadores.

Reivindique o Poder e Construa
Movimentos!
O Reclaim Power (Reivindique o Poder) é um esforço
colectivo para atrair atenção global para a crise
climática e para a urgência de transformar os sistemas
energéticos. Trata-se de reservar um momento para que
os movimentos, comunidades e pessoas expressem e
vivenciem uma solidariedade global pelas nossas lutas
comuns. Trata-se de organizar acções e atingir o maior
número possível de pessoas, comunidades e movimentos
para aumentar a consciencialização, aprofundar o
entendimento e providenciar oportunidades para que as
pessoas se envolvam directamente.

JUNTE-SE AO RECLAIM POWER 2016
1 Passe a palavra e distribua a Chamada para a Acção; Incite
outros grupos para que se juntem ao Reclaim Power;
2 Organize acções; Colabore com outros para iniciativas
conjuntas;
3 Participe nas actividades colectivas do Reclaim Power
incluindo petições online e tarefas das redes sociais;
4 Partilhe os seus planos através da lista e site do Reclaim
Power;
5 Partilhe fotos e artigos sobre as acções que organizou ou
fez parte.

O Reclaim Power foi lançado em 2013 com um mês de
580 acções em 60 países. Em 2014, foram realizadas
mais de 630 acções durante uma semana de mobilizações
globais. Em 2015, mobilizámo-nos para dias de acção
global em diversas datas chave por todo o ano, incluindo
em Paris durante a COP21.
Este Reclaim Power de Outubro de 2016 pretende, uma
vez mais, inspirar e mobilizar pessoas de todos os tipos
e dos vários países para uma variedade de acções,
e continuar a contribuir para construir um movimento
global poderoso para uma transformação energética.
Aproveitará a dinâmica gerada pela iniciativa Break Free
from Fossil Fuels (Liberte-se dos Combustíveis Fósseis),
que aconteceu no início deste ano. Irá também atrair as
atenções para os financiadores dos combustíveis fósseis
e demais formas de energia prejudiciais.

Vamos todos trabalhar juntos para os Dias de Acção pela Transformação
Energética em Outubro de 2016!
reclaimpower.net | facebook.com/reclaimpower | #reclaimpower
Initial List of Partners and Participating Organizations
350.org | Action Aid International | CAN International | Corporate Accountability International | Earth in Brackets | Food and Water Watch
| Friends of the Earth International | Greenpeace International | GAIA International | Global Campaign to Demand Climate Justice | Global
Catholic Climate Movement | International Rivers | LDC Watch | NGO Forum on the ADB | Oil Change International | Third World Network
| Women’s Environment and Development Organization | Asia Pacific Forum on Women, Law and Development | Asian Peoples Movement
on Debt and Development | Balkans Youth Climate Movement | CEE Bankwatch Network | Food and Water Europe | Friends of the Earth
Europe | Meso American Campaign for Climate Justice | No REDD in Africa Network | Pan African Climate Justice Alliance | South Asian
Alliance for Poverty Eradication | Transnational Institute | Young Friends of the Earth Europe | Market Forces, Australia | Ende Gelende
Germany | Friends of the Earth England Wales and Northern Ireland | Biofuelwatch, UK/US | Coal Action Network (UK) | Sustain US,
United States | Global Justice Now UK | This Changes Everything UK | Bolivian Platform on Climate Change | Red Nacional Ambient
Juvenil, Ecuador | MOCICC Peru | TierrActiva Peru | Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) – Nigeria | Reseau sur le Changement
Climatique, DR Congo | Freedom from Debt Coalition | Environics Trust India | Himalaya Niti Abhiyan India | Indian Social Action Forum
| Mines Minerals and People India | National Hawkers Federation India | AKSI Indonesia | Greenpeace Indonesia | Jatam Indonesia
| KRUHA Indonesia | WALHI Indonesia | Friends of the Earth Japan | Korea Federation for Environmental Movements | Campaign for
Climate Justice Nepal | Digo Bikas Institute, Nepal | All Nepal Women Association (ANWA) | Center for Socio-Economic Research and
Development, Nepal | Civic Concern –Nepal | Jagaran Nepal | Women Welfare Society, Nepal | Youth Federation Nepal | BBC Beyond
Beijing Committee Nepal | National Fiscal and Tax Justice Alliance Nepal | Pakistan Kissan Rabita Committee Pakistan | Pakistan Fisherfolk
Forum Pakistan | Center for Energy Ecology and Development (CEED) Philippines | Greenpeace Philippines | Philippine Movement for
Climate Justice | Sanlakas Philippines | Friends of the Earth Sri Lanka

