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“O #FRIDAYSFORFUTURE MUDOU PARA SEMPRE AS REGRAS DO JOGO,  
E É UM MOVIMENTO JÁ MUITO SIGNIFICATIVO”

Franziska Maria Keller abdicou da 
primeira metade do nome próprio e é 
conhecida por Ska Keller. Tem 37 anos, 
aderiu aos Verdes alemães em 2002 e 
foi porta-voz da Federação dos Jovens 
Verdes Europeus de 2005 a 2007.  
É eurodeputada desde 2009 e está a 
cumprir o segundo mandato como líder 
do grupo parlamentar de Estrasburgo Os 
Verdes-Aliança Livre Europeia (EFA), 
com Philippe Lamberts. Ativista desde 
que tem memória, tem usado todas as 
plataformas para defender os direitos 
dos jovens e das mulheres. Falou ao 
Expresso a partir de Estrasburgo, com a 
passagem dos 30 anos sobre a queda do 
Muro de Berlim em pano de fundo. 

O partido verde alemão (Aliança 90/
Os Verdes) luta há décadas contra 
todas as formas de poluição e nas últi-
mas eleições, tal como no Parlamento 
Europeu, conquistou o eleitorado.  
O que se pode fazer com esse poder?
Na verdade pode-se fazer muito. Nas 
eleições para o Parlamento Europeu 
(PE) [26 de maio] aumentámos subs-
tancialmente os deputados desde a 
última legislatura, o grupo está muito, 
muito  maior, com 75 membros, o que 
nos dá mais poder e mais força no 
Parlamento. Isto significa que pode-
mos forçar mais propostas verdes num 
maior número de legislações. No PE 
não temos uma maioria de governo fixa 
para decidir com a oposição, temos 
maiorias que mudam, por isso podemos 
não conseguir impor as nossas causas 
quanto às legislações, mas podemos 
nego ciar a redação das próprias leis e 
regulamentos. Somos consideravel-
mente poderosos no atual Parlamento 

Como é que se traduzem palavras 
bonitas em ação? As manifestações 
em todo o mundo mostram que os 
cidadãos estão conscientes de que a 
ação é urgente. Acontece o mesmo 
no PE?
Acho que é tarefa nossa levar a urgên-
cia do clima para o Parlamento. Aqui 
nós somos a voz que transporta essa 
urgência para as discussões. Acho que 
o PE é o lugar certo para transformar 
essas palavras em ação, como disse, 
porque estamos a legislar quanto à 
energia, aos objetivos sustentáveis 
para o clima, à regulação das emissões 
de dióxido carbono… Bem como para 
todas as áreas que contribuem para a 
crise do clima, como, por exemplo, a 
agricultura, que é uma grande vítima, 
mas que pode também ser parte de 
uma solução para a crise climática, mas 
que, por enquanto, está do lado dos 

que contribuem para essa crise… Temos 
imensos instrumentos para garantirmos 
que são bem usados de forma a contri-
buírem para um ambiente sustentável 
para vivermos. É aqui no PE que nós, 
Os Verdes, conseguimos implementar 
grande parte da nossa agenda.

Como são as relações do PE com 
a Comissão Europeia? Declarou à 
Euronews que a presidente, Ursula von 
der Leyen, prometeu um green deal 
sem conteúdo verde e sem apresentar 
nenhuma solução para a agricultura...
Enquanto Verdes, temos de tentar 
focar a atenção de todos nesta área 
e gostámos que a nova presiden-
te da Comissão tenha proposto um 
novo green deal, claro. Mas temos 
de examinar que conteúdo ele irá ter. 
Ainda não conhecemos detalhes, no 
entanto é bom haver uma proposta, 
mas acho que não é suficiente. Temos 
de esperar algumas semanas até que 
o novo colégio de comissários esteja 
eleito, e depois se verá. E só depois 
nos cabe a nós, grupo Os Verdes, assim 
como também a todo o Parlamento, 
observar muito atentamente todos 
os pormenores do que for proposto e 
como poderemos melhorá-los. O PE 
altera sempre as propostas da Comis-
são e é nosso dever forçar as propostas 

de forma a torná-las mais ambiciosas. 
Pressuponho que a proposta que virá da 
Comissão vá ter de ser trabalhada, mas, 
repito, tenho de esperar que ela seja 
apresentada para a poder julgar.

A urgência é um dado indispensável 
agora. Como pode a política adaptar-
-se a ela? É uma questão de vontade 
política ou de aprovação das leis 
certas?
Acho que é mesmo uma questão de 
vontade política, porque os factos 
da crise do clima são conhecidos de 
todos nós há já algum tempo e já foi 
gasta imensa energia a desenvolver 
conceitos. Não temos de reinventar 
a roda nem de ficar aflitos a pergun-
tar o que poderemos fazer, porque 
todos sabemos o que deveria ser feito. 
Podemos argumentar se deveríamos 
usar este ou aquele instrumento, há 
muitos pormenores que requerem 
grandes discussões, mas não estamos 
num ponto em que não sabemos o que 
fazer. Sabemos o que tem de ser feito 
e é preciso vontade política para pôr 
isso em ação. É exatamente disso que 
precisamos.

Os Verdes precisam de parceiros, 
mas quem são os vossos aliados mais 
próximos?

Claro que precisamos de aliados, 
porque não temos a maioria no PE, 
mas também não precisamos só deles 
dentro do Parlamento. Precisamos 
deles também fora do PE, porque, tal 
como vemos agora com a discussão 
da urgência na ação, só quando há um 
movimento público é que a urgência se 
equaciona. Os Verdes andam a pugnar 
por isto há 30 anos, mas é preciso um 
movimento de cidadãos para que isso 
se torne causa de outros espectros po-
líticos. É pena, mas é assim. Ter aliados 
fora do Parlamento é extremamente 
importante, e dentro são essenciais 
para conseguir ter maiorias. É isso que 
fazemos aqui todos os dias, procuramos 
formar maiorias para esta proposta, 
para aquela proposta, ver se consegui-
mos convencer este ou aquele. Claro 
que isso implica tomar compromissos, 
o que às vezes não é tão agradável, mas 
necessitamos das maiorias para conse-
guir realizar as coisas.

Os movimentos de rua estão muito 
ativos, sejam as Fridays for Future, 
Extinction Rebellion ou outros.  
Como vê esta onda de participação e 
como imagina que se irá desenvolver?
Acho que as Fridays for Future muda-
ram o jogo em toda a Europa, porque, 
para começar, mostraram que estão a 

SKA KELLER A ativista rapidamente passou das manifestações para o Parlamento Europeu. Aos 29 anos já era eurodeputada  


