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O PSB defende uma aproximação com os movimentos do Ecossocialismo e do Veganismo,
apoiando-se nos ideais de superação do capitalismo e do produtivismo do primeiro e nos da
luta antiespecista do segundo, além das muitas interseccionalidades entre eles na questão
da soberania alimentar, do meio ambiente, da sustentabilidade, da saúde e do bem-estar.
Justificativa (Modificativa)
Meio ambiente e sustentabilidade são pilares da presente discussão reformista, mas
o foco dado a eles é basicamente utilitário: deve-se preservar a natureza pelos serviços
ecossistêmicos prestados a nós, seja como fornecedora de matéria prima, indutora do
turismo ou reguladora do clima. Esse antropocentrismo ecológico, que aparta
arbitrariamente ambientes e animais de seus valores intrínsecos, está na raiz de muitas das
contradições fatais do capitalismo e deve ser combatido para sua real superação pelo
socialismo criativo.
O Ecossocialismo presta-se a esse papel em parte, pois se apropria das maiores
contribuições do marxismo ao mesmo tempo em que critica o produtivismo, alertando para
os limites planetários da exploração ambiental atual e propondo novos valores sociais.
Estes valores, no entanto, não possuem, a princípio, especial consideração pelos animais
não humanos. O Veganismo preenche essa lacuna, conscientizando-nos sobre o especismo
estrutural da sociedade e suas consequências nefastas, como o cruel tratamento dado a
outros animais. Além disso, essa postura explicita outros benefícios, como uma cadeia
alimentar mais sustentável, dado que nos estabelece no nível trófico de consumidor
primário, energeticamente mais eficiente. Isso também torna obsoleto o animal de consumo,
que gera poluentes, resíduos e demanda muito espaço, fatos que contribuem para a
soberania alimentar de uma sociedade.
Se é verdade que os socialistas devem ser críticos sobre o que produzir e como
produzir, então o debate sobre a indústria pecuária é inevitável. Outras indústrias
consideradas igualmente irrevogáveis no passado, como a petrolífera e a automobilística,
vêm sendo julgadas como insustentáveis, com planos para uma radical transição verde. Isso
não poderia acontecer também nesse caso? Importantes estudiosos do assunto acreditam
que sim, como o historiador Yuval Noah Harari, para quem a indústria pecuária ainda poderá
vir a ser considerada um dos grandes crimes da humanidade.

