


Vaclav Klaus*¹

Muito obrigado pelo convite a este importante encontro. Agradeço-lhes por me haverem 
dado a oportunidade de me dirigir a esta muito distinta audiência.

Devo iniciar com um dado pessoal. Esta não é minha primeira visita a Salt Lake City. 
Estive aqui por duas horas em uma bela manhã primaveril, em maio de 1969. Depois de 
estudar durante o final da primavera na Universidade de Cornell, tomei um ônibus e passei 
vinte dias viajando pelos Estados Unidos. Eu usava jeans e cabelos longos. Tomei café da 
manhã aqui, em algum lugar, perambulei, visitei o templo e peguei novamente o ônibus 
com a parada seguinte em Reno.
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Não esperava voltar aqui novamente e em especial na posição que detenho agora. Isso 
foi nos dias obscuros do comunismo. Era o fim da curta porém promissora era da Primavera 

de Praga, na Tchecoslováquia, e essa seria a minha primeira e ao 
mesmo tempo última visita a seu belo país pelos próximos vinte 
anos. O colapso do comunismo, em novembro de 1989, mudou 
tudo. A liberdade e democracia que se seguiram como resultado de 
nossa mudança radical de sistema nos fez um país totalmente dife-
rente, livre e próspero, membro da União Européia e da OTAN, e 
bom amigo e forte aliado dos Estados Unidos da América.

Não empreguei o termo “colapso do comunismo” sem propósito. Sei que há – tanto 
aqui como lá fora – muita gente que se queixa da derrota do comunismo. Como integrante 
e participante ativo desse processo, eu gostaria de questionar por que o comunismo acabou 
e acrescentaria que sua dissolução foi acelerada pelas atitudes decididas de Ronald Reagan e 
Margaret Thatcher, que se recusaram a comprometer-se com a União Soviética. O que nos 
socorreu foram suas políticas, não a brandura, a chamada política de paz dos nossos vizinhos 
do oeste europeu. 

Tive dezenas, se não centenas de conferências em seu país depois disso. No início, 
meus temas versavam sobre comunismo e como livrar-se de seu legado. A transição do 
comunismo para uma sociedade livre está concluída, e não somente em meu país. Deve-se 
ter reservas quanto ao desenvolvimento em alguns dos primeiros países comunistas, mas 
discordo firmemente de tentativas de olhar para esses países sob uma enganosa ótica de luta, 
lá agora, contra o comunismo. Trivializar a transição multifacetada e multidimensional do 
pós-comunismo dessa forma é uma grave falácia.

Meu segundo tópico, se não obsessão, costumava ser (e ainda é) a Europa e a União 
Européia, algo não suficientemente compreendido aqui. Depois de quase meio século de 
comunismo, a República Tcheca queria ser novamente um país europeu normal, o que 
significa – nestes dias – ser membro da União Européia. 

Foi o que aceitamos e tanto nossa aproximação gradual da União Européia durante os 
primeiros quinze anos depois da queda do comunismo quanto nosso ingresso há três anos 
representaram parte de nossa radical transformação política, social e econômica. Entretanto, 
nossa experiência comunista nos tornou sensíveis a todos os tipos, formas, manifestações e 
aspectos da supressão da liberdade e da democracia em nome de objetivos alegadamente 
“mais elevados”, e em razão disso achamos que o projeto da unificação européia em si – um 
quase integral e sagrado objetivo que explica, justifica e desculpa o que quer que seja – não 
é apenas uma bênção. A abordagem politicamente correta de nossos dias, que eu chamo 
europeísmo, não vê isso e tenta criar um bravo novo mundo sem nações, sem fronteiras, sem 
política, sem “demos” (o que significa sem cidadãos autênticos) e – como resultado disso 
– sem democracia. Vejo isso como um grande problema.

Hoje, tenciono discutir outra questão “sacrossanta”. Quero falar sobre supostas mudanças 
climáticas devastadoras, sobre conseqüências do aquecimento global e sobre nossas respostas e 
reações a elas. Alguns tentam – consciente ou subconscientemente – caricaturar pessoas como 
eu e acusam a esses entre nós a quem acontece falar sobre isso diversamente do que agora é 
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politicamente correto, de nos manifestarmos sobre coisas de que não 
entendemos e nas quais não somos especialistas. Eles estão enganados. 
Pessoas como eu não tentam entrar no campo da climatologia, não 
tentam melhorar a medida da temperatura global e não tentam sugerir 

cenários alternativos das futuras flutuações climáticas globais (baseados em diferentes, mas 
igualmente especulativos e inconfiáveis modelos de projeção). Em minha argumentação não 
falo de climatologia, mas de ambientalismo, de uma ideologia que coloca a natureza e o 
ambiente e sua suposta proteção e preservação antes e acima da liberdade.

Isto pode soar surpreendente, mas tenho o sentimento de que não mudei o assunto de 
minhas palavras nos últimos dezoito anos. Falar de comunismo, falar de europeísmo e falar 
de ambientalismo é mais ou menos, estruturalmente, similar – se não idêntico. A questão é 
sempre a liberdade e seus inimigos. Aqueles entre nós verdadeiramente sensíveis em relação 
a isso jamais podem aceitar:

• a irracionalidade com que o mundo contemporâneo acolheu a questão da 
mudança climática (ou do aquecimento global) como o maior perigo ao futuro 
da humanidade; e 

• a irracionalidade de algumas iniciativas públicas propostas e já parcialmente 
implementadas porque irão fatalmente colocar em risco nossa liberdade e 
prosperidade, os dois objetivos que consideramos – eu de fato acredito – nossas 
prioridades. 

Depois de passar o dia todo na segunda-feira no UN Climate Conference  e os dois dias 
subseqüentes na Assembléia Geral, sei do que estou falando.

O problema é que somos confrontados com diversos preconceitos, mal-entendidos e, já 
agora também, com interesses constituídos. Como disse, o debate sobre a mudança climática 
não é basicamente sobre ciência, é sobre ideologia; não é sobre temperatura global, é sobre o 
conceito de sociedade humana; não é sobre a ecologia científica, é sobre ambientalismo.

Eu sintetizaria minha posição sobre essas questões da seguinte maneira:

1. Ao contrário das opiniões atualmente hegemônicas – promovidas pelos alarmistas do 
aquecimento global, pela pregação de Al Gore, pelo IPCC, ou pelo Stern Report – o 
aumento das temperaturas globais nos últimos anos, décadas e séculos foi muito pequeno 
e, por isso, praticamente negligenciável em seu impacto efetivo sobre os seres humanos 
e suas atividades. (A diferença atual de temperatura entre Praga e Salt Lake City é de 
aproximadamente 30 graus Farenheit, o que é bem mais até do que as promessas de Al 
Gore quanto ao aumento da temperatura para todo o próximo século.) 

2. A evidência empírica disponível não é alarmante. Os argumentos dos alarmistas do 
aquecimento global repousam exclusivamente em previsões muito especulativas, não 
sobre experiência pregressa. Suas previsões se baseiam em simulações experimentais 
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de modelos de previsão muito ampla que não foram tidos como muito confiáveis no 
esclarecimento de desenvolvimentos anteriores. 

3. O debate todo naturalmente não é apenas acerca de ideologia. O problema tem seu 
importante aspecto específico, mas deveria ser ressaltado que a disputa científica sobre 
as causas das recentes mudanças climáticas continua. A tentativa de proclamação de um 
consenso científico nessa perspectiva seria um trágico engano, porque não existe.

4. Somos racionais e responsáveis e sabemos que temos de agir quando necessário. Mas 
deveríamos saber que uma resposta racional a qualquer perigo depende do tamanho e 
da probabilidade do risco eventual e da magnitude dos custos de sua evitação. Como 
político responsável, como economista de formação acadêmica, como autor de um 
livro sobre a economia da mudança climática, sinto-me obrigado a dizer que, com base 
em nosso conhecimento atual, o risco é muito pequeno, e os custos de sua eliminação 
demasiado elevados. A aplicação do assim chamado “princípio de precaução”, advogado 
pelos ambientalistas, é, conceitualmente, uma estratégia equivocada.

5. A desindustrialização e outras políticas restritivas não serão de qualquer ajuda. No lugar 
de bloquear o crescimento econômico, o crescimento do bem-estar em todo o mundo e 
a agilização do progresso da técnica – todos relacionados a liberdade e mercados livres – 
deveríamos deixá-los seguir sem intervenção. Crescimento econômico, crescimento do 
bem-estar e progresso técnico representam a solução para as conseqüências de eventuais 
mudanças climáticas, não sua causa. Deveríamos promover adaptação, modernização, 
progresso técnico. Deveríamos confiar na racionalidade das pessoas livres. 

6. Essa temática tem uma dimensão Norte-Sul e Leste-Oeste muito importante. Os países 
desenvolvidos não têm o direito de impor quaisquer encargos adicionais aos países 
menos desenvolvidos. Impor padrões ambientais superambiciosos e – para esses países 
– economicamente desastrosos é injusto e discriminatório. 

Não há necessidade de medidas radicais. Um famoso escritor tcheco do começo do século 
XX, Jaroslav Hasek, cujo livro O bom soldado Schweik é conhecido em todo o mundo, 
foi feliz ao dizer: “To chce klid”. Os americanos provavelmente diriam: “Take it easy” ou 
“Let’s be cool” ou “Calm down!”. O que o mundo necessita agora é de permanecer “mais ou 
menos normal”. Isso requer, entretanto, livrar-se do monopólio unilateral, tanto no campo 
da climatologia como no debate público. Temos de ouvir argumentos. Temos de esquecer 
o destrutivo mas atualmente tão em moda apelo (se não tirania) do politicamente correto. 
Deveríamos prover os mesmos ou semelhantes fundos de financiamento para os cientistas 
que não aceitam o alarmismo do aquecimento global. 

Quando falei na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática na segunda-
feira de manhã, concluí meu pronunciamento dizendo: “Deveríamos acreditar na racionali-
dade humana e no desfecho da evolução espontânea da sociedade humana, não em virtudes 
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do ativismo político. Portanto, vamos votar pela adaptação, não por 
tentativas de supermonitoração do clima global”. Não há nada 
a acrescentar a isso. Principalmente a esta audiência.
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Vaclav Klaus
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