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EDUCACIÓN EMANCIPADORA

IV Congreso de Educación  
para o Desenvolvemento. 
Cambiar a educación para 
cambiar o mundo, por 
unha acción educativa 
emancipadora!

A Asociación Entrepobos participou de 
xeito activo en todos e cada un dos que se 
realizaron ata agora, tanto con propostas e 
experiencias, como na súa organización, a 
través do Comité estatal organizador.

O II Congreso Da transversalidade á 
Educación Global, realizouse no 1996, un 
debate en torno ao papel da transversali-
dade dentro da LOGSE e na educación, e 
tentar tender pontes entre os ámbitos da 
educación formal, non formal e informal 
mediante propostas en torno á Educación 
Global e trascender as prácticas da sensibi-
lización para chegar con mensaxes críticas 
aos espazos extraescolares e aos medios de 
comunicación.

O III Congreso A educación transforma-
dora diante dos desafíos da globalización, 
realizado en 2006, enfocouse como unha 
acción educativa para construír unha cida-
danía global.

Para traballar sobre experiencias con-
cretas e manter, así, o espazo de reflexión 
conxunta, desenvolvéronse, cada 2 anos, os 
Encontros de Experiencias Transformado-
ras: Córdoba en 2009 organizado por Cór-
doba Solidaria,  o segundo en Alburquerque 
en 2011 organizado por Cala e  o terceiro en 
Barcelona, en decembro de 2013, da man de 
Entrepobles. 

 Como sucedeu noutras ocasións, o IV 
Congreso, realizado o 9, 10 e 11 de outu-
bro en Vitoria-Gasteiz, organizado como 
sempre por Hegoa, convocou un Comité 
Organizador en dous grupos operativos: o 

Comité Organizador Estatal, formado pola 
Asociación Entrepueblos, a Universidade 
Politécnica de Valencia, a Federació Cata-
lana d’ONG per la Pau, els Drets Humans 
i el Desenvolupament, Colectivo de Apren-
dizaje Alternativo (Cala) de Extremadura, 
Intered, a Escola de Maxisterio de Vitoria- 
Gasteiz e Hegoa. E o Comité Organizador 
Local de Euskadi, composto por: Ingeniería 
sin Fronteras, SETEM, Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, CEAR, Desazkundea, 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, e 
Mugarik Gabe.

Os obxectivos trataron de identificar 
colectivamente, apoiándose en reflexións e 
experiencias anteriores, as claves para facer 
da acción pedagóxica, unha práctica de 
transformación social; partindo da premi-
sa de que queremos conseguir un mundo 
máis xusto no que se poida vivir unha vida 
que pague a pena,  dende a comprensión de 
que somos seres que dependemos uns dos 
otros e da natureza que nos alberga, e que 
esta comprensión debería revalorizar os 
coidados como centro das nosas accións e 
confrontar a cultura mercantil e patriarcal 
hexemónica. Tamén se trataba de artellar un 
punto de encontro no que, ante a hostilida-
de do contexto actual a nivel local/mundial, 
axentes diferentes do norte e do sur, puide-
ran imaxinar estratexias educativas e tecer 
alianzas. 

A conferencia inaugural de Isabel Rauber 
foi emblemática neste sentido Descoloniza-
ción, liberación e educación para o cambio 

José Antonio Antón Valero – membro do Comité Organizador

Os Congresos de Educación para o Desenvolvemento comezaron nos inicios da cooperación. 
O primeiro, realizado no 1990, intentou clarificar o propio enfoque da Educación para o 
Desenvolvemento, identificar os axentes da ED e intercambiar experiencias prácticas. 
Os participantes teñen sido sempre, en menor ou maior medida, o conxunto de axentes 
sociais que participan no educativo e cultural como profesorado, ONGD, movementos de 
renovación pedagóxica e o mundo da comunicación e a cultura. 

http://www.cordobasolidaria.org/medias/file/ACTA ENCUENTRO.pdf
http://www.cordobasolidaria.org/
http://www.cordobasolidaria.org/
http://www.nodo50.org/cala/101/conclusiones-del-2-encuentro-de-buenas-prcticas/
http://www.nodo50.org/cala/101/conclusiones-del-2-encuentro-de-buenas-prcticas/
http://www.nodo50.org/cala/
http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/es/
http://entrepoblescatalunya.wordpress.com/
http://entrepoblescatalunya.wordpress.com/
http://www.entrepueblos.org/
http://confederacio.org/
http://confederacio.org/
http://confederacio.org/
http://www.nodo50.org/cala/
http://www.nodo50.org/cala/
http://www.intered.org/
https://euskadi.isf.es/home/index.php
https://euskadi.isf.es/home/index.php
http://www.setem.org/site/es/euskadi/
http://www.ongdeuskadi.org/
http://www.ongdeuskadi.org/
http://www.cear.es/proyectos-2/cear-euskadi
http://www.desazkundea.org/
http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/
http://www.mugarikgabe.org/
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Cambiar a 

educación para 

cambiar  

o mundo...

Por unha acción 

educativa 

emancipadora! 

civilizatorio. Claves sociais, políticas, econó-
micas e culturais dende Latinoamérica. 

Os debates organizáronse en Liñas Temá-
ticas:
1. Construción do Suxeito Político que 

debe protagonizar o proceso de transfor-
mación 

2. Comunicación para a Transformación 
que contribúe a esa construción  do Suxei-
to sobre os elementos que nos fan máis 
conscientes da realidade. 

3. Cuestionamento das Relacións de 
Poder.

4. Análise de Procesos na construción dun 
suxeito político, colectivo, empoderado, 
que se apropia do coñecemento, que o usa 
para cambiar as relacións de poder que 
están xerando inxustizas.
Os plenarios tentaron servir para presentar 

algúns temas xeradores de debate colectivo e 
facilitar a participación. As Comunicacións 
só se presentaron por escrito para favorecer 
ao máximo o debate.

Mediante os Grupos de traballo debaté-
ronse simultaneamente as Liñas Temáticas.

Outros espazos de reflexión/acción foron 
os Talleres nos que se pretendeu traballar 
vivencialmente sobre aspectos máis espe-
cíficos de cada Liña. Para os monográficos 
elixíronse dúas problemáticas cun espazo 
de traballo propio: 1. Defensa da educación 
pública e 2. Políticas culturais. Os Tratados 
de Libre Comercio (TLC) e as estratexias de 
mercantilización.

No Laboratorio de Proyxectos tentouse 
coñecer mellor e partillar ideas, experiencias 
e iniciativas que nos gustaría pór en marcha 
e pretendeu ser un espazo destinado a que 
persoas ou grupos poidan sumar a outros 
colectivos a súa proposta.

O debate sobre a substitución do térmi-
no Educación para o Desenvolvemento foi 
formulado explicitamente no Congreso para 
reflexionar de cara ao futuro ata que punto 
reflicte a complexidade dunha aposta no 

educativo e cultural que parece, a criterio 
do Comité Organizador, moito máis ampla 
dende unha perspectiva transformadora. 

O Comité Organizador conxunto do IV 
Congreso, reunido de emerxencia, suspen-
deu a súa última sesión para solidarizarse e 
participar na manifestación a nivel de toda 
Euskadi, pola Escola Pública e contra a Lei 
Wert (LOMCE) que se convocara en Vito-
ria-Gasteiz.

Finalizado o IV Congreso de Educación 
para o Desenvolvemento, editarase unha 
publicación on line que recollerá as conclu-
sións do evento. n

Para ver as Actas, Relatorías, aportacións, 
documentos de debate previos ao Congre-
so e aportados para os Grupos de traballo e 
discusión www.congresoed.org

As comunicacións estarán dispoñibles na 
web do congreso e na nosa Biblioteca Dixital 
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/ 
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www.congresoed.org
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/


4

COMERCIO INTERNACIONAL

Por que o TTIP é coma  
un vampiro?
Courtenay Lewis – Responsable do «Programa de Comercio del Sierra Club» (EEUU)

Dentro deste importante evento organiza-
do pola Campaña Catalá contra o TTIP, 
representei ao Sierra Club para levar unha 
perspectiva dende os EEUU e dende os 
impactos medioambientais. O Sierra Club 
é a maior e máis influínte organización 
medioambiental de base en Estados Unidos, 
con 2,4 millóns de persoas asociadas. Como 
en Europa, moitas comunidades en EEUU, 
están preocupadas por varios aspectos pro-
postos no acordo. Aquí vos presento algúns 
exemplos das críticas clave a este acordo 
comercial:

1. O TTIP é coma un vampiro. En 
Barcelona, a experta en política comercial 
Susan George comentou que, coma os vam-
piros, o TTIP no podería sobrevivir á luz do 
día. A pesar de que o acordo ten consecuen-
cias inmensas sobre moitas cousas, dende 
o que comemos ata a enerxía que utiliza-
mos, a Comisión Europea e a Oficina do 
Representante de Comercio de EEUU están 
negociando o TTIP en completo secreto. 
O público, a prensa, os cargos electos dos 
EEUU e a UE non teñen acceso aos textos 
que se están a negociar.

Ao mesmo tempo, en EEUU, centos «de 
asesores comerciais», practicamente todos 
representando grandes empresas, teñen 
acceso a documentos claves e están influen-
ciando activamente o acordo. O Sierra 
Club, sindicatos, grupos medioambientais 
e outros, opinan que o público, polo menos, 
debería ter o mesmo acceso aos textos que 
o xigante da enerxía Halliburton. E como 
expresou a Senadora Elizabeth Warren: «Se 
se cre que a transparencia levaría a unha 
gran oposición pública ao acordo comercial, 
entón iso significa que este acordo comer-
cial non é unha boa política para a xente de 
EEUU».

2. O TTIP ameazaría a soberanía dos paí-
ses para regular o fracking. EEUU propón 

que o TTIP contemple normas que permitan 
ás grandes empresas levar a xuizo os gober-
nos -ante tribunais comerciais privados- 
por cualquera lei que poida afectar even-
tuais beneficios futuros. Regras similares 
no NAFTA (o TLCAN, Tratado de Libre 
Comercio de América do Norte) permitiron 
a empresas petroleiras e de gas de Estados 
Unidos levar ante os tribunais a Canadá 
por 250 millóns de dólares, pola moratoria 
sobre o fracking en Quebec, demostrando 
os perigos que este tipo de regras «estado-
inversor» representan para a capacidade de 
decisión soberana dos países.

Como en Norte América, algúns estados 
e rexións europeas están implementan-
do moratorias e restricións ao fracking, 
frustrando as expectativas de negocios de 
grandes compañías. Por exemplo, cando o 
movemento anti-fracking francés conseguiu 
que o Goberno implantara unha moratoria 
a esta técnica extractiva en 2011, a compañía 
estadounidense Schuepbach Energy deman-
dou esta decisión nos tribunais e perdeu. O 
Consello Constitucional francés, na súa 
resolución, consideraba que os intereses da 
sociedade francesa están por riba dos dun 
particular. Agora as grandes empresas están 
empurrando para que o TTIP dea máis pro-
teccións ás compañías petroleiras e de gas. 
Baseándose no precedente de NAFTA, o 
TTIP permitiría a compañías extranxeiras 
esquivar a gobernos e tribunais sobre polí-
ticas enerxéticas naquelas políticas que con-
sideran molestas. E tendo en conta a conta-
minación da auga e do aire e as emisións de 
efecto invernadoiro, asociadas ao fracking, 
o último que a xente necesita son regras que 
impidan ás comunidades a capacidade de 
regular nesta materia.

3. O TTIP afectaría aos estándares de 
seguridade alimentaria, entre eles os dos 
transxénicos. Dentro da UE, as salvagar-

Que teñen en común os vampiros e o Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP)? Activistas, expertos e representantes de organizacións internacionais 
discutimos este tema e outros relacionados os pasados 10 e 11 de outubro nun 
encontro en Barcelona, revelando as moitas razóns polas que a cidadanía, tanto de 
Estados Unidos como de Europa, ten que temer este masivo tratado de libre comercio 
entre EEUU-UE.
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das en torno aos organismos xeneticamente 
modificados (OXM) son das máis fortes 
no mundo. A UE prohíbe ou restrinxe a 
importación de produtos OXM e reclama 
o seu etiquetado. Porén, en EEUU non hai 
leis nacionais que requiran o etiquetado dos 
produtos OXM, anque as enquisas din que 
máis dun 90 % da poboación apoiaría esta 
medida. Como resposta a esta preocupa-
ción, máis de vinte estados xa introduciron 
máis de sesenta regulamentacións que requi-
ren introducir o etiquetado destes produ-
tos -regulamentos aos que as agroempresas 
produtoras de OXM se opoñen vehemen-
temente. O TTIP daría á industria un novo 
mecanismo para ameazar estas políticas, xa 
que o acordo comercial identificaría as regu-
lamentacións de etiquetado de OXM como 
«barreiras comerciais», que porían trabas 
aos esforzos polo etiquetado en EEUU e 
ameazarían as regulamentacións de OXM 
na UE.

E iso non é todo. Estes exemplos son un 
pequeno resumo de diferentes impactos que 
tería o TTIP nas nosas sociedades. Como 
di o informe do Sierra Club1 publicado en 
xuño de 2013, xusto un mes antes do ini-
cio das negociacións do tratado, en EEUU 

1. The Transatlantic Free Trade Agreement: What’s 
at Stake for Communities and the Environment 
(O acordo transatlántico de Libre Comercio: Que 
está en xogo para as comunidades e o medio 
ambiente), Sierra Club, Washington, xuño 2013.

tamén existe a preocupación de que o TTIP 
abriría a porta ao Departamento de Enerxía 
de EEUU para exportar gas natural líqui-
do na UE sen revisar os seus impactos, e 
a harmonización das regras reduciría as 
leis a ámbolos dous lados do Atlántico e 
faríaas máis favorables ás empresas. Dende 
os sindicatos existe a preocupación de que 
o TTIP reducirá os dereitos laborais, ás 
organizacións sobre seguridade química 
preocúpalles que se relaxen as regras sobre 
o control de tóxicos, e unha longa e diversa 
listaxe de grupos e persoas en EEUU teñen 
moitos e xustificados temores sobre este 
acordo.

Por sorte, a xente de EEUU e Europa 
está a traballar conxuntamente para resal-
tar os riscos deste pacto. Xuntos estamos 
pedindo transparencia dentro do proceso 
de negociación, reclamando un incremen-
to das oportunidades para que o público 
poida influír nas negociacións. Con sufi-
ciente presión, tal vez a Comisión Europea 
ou o Goberno dos Estados Unidos poderá 
finalmente desvelar os textos que se están 
negociando. E entón veremos se o TTIP 
sobrevivirá, ou coma un vampiro, desapa-
recerá ao ver a luz do día. n
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TTIP: CRÓNICAS DUNHA CONSPIRACIÓN  
CONTRA A CIDADANÍA

FOBIA Á PARTICIPACIÓN CIDADÁ

A coalición Stop TTIP, formada por 314 organizacións da 
sociedade civil de toda Europa –entre elas Entrepobos-, 
presentou unha demanda en contra da Comisión Europea 
ante oTribunal de Xustiza de Luxemburgo, contra a decisión 
de bloquear unha «Iniciativa Cidadá Europea (ECI)» sobre o 
controvertido acordo comercial entre a UE e EEUU, coñecido 
como TTIP e un acordo similar con Canadá (CETA). Esta 
Iniciativa Cidadá tiña por obxectivo obrigar á Comisión a 
revisar a súa política sobre tratados comerciais e debatela  
nunha sesión pública no Parlamento Europeo.

A pesar do rexeitamento da Comisión á Iniciativa Cida-
dá Europea, Stop TTIP e varios sindicatos lanzaron unha 
segunda petición auto-organizada que propón á Comisión 
desestimar o TTIP. 

Esperamos reunir moitas máis sinaturas que o 
millón que requería a ECI. Para iso contamos con 
que sumedes as vosas e que o difundades a través 
da web da campaña: http://stop-ttip.org/firmar/

O DEREITO AO LUCRO POR RIBA 
DE TODO

O Financial Times publicou o pasado 23 de outubro unha 
carta filtrada na que o Goberno español, xunto a outros 
13 membros da UE, exhortaban á Comisión Europea a 
acelerar as negociacións do TTIP e reclamar que este tra-
tado inclúa o Mecanismo de Solución de Controversias 
Inversor Estado (ISDS). Estes tribunais privados asociados 
aos Tratados de Libre Comercio, garanten ás empresas 
o dereito a demandar e reclamar indemnizacións aos 
estados pola frustración de expectativas de negocios 
ante decisións que estes poidan tomar en contra dos 

seus intereses e en favor dos dereitos sociais, laborais, 
medioambientais, á saúde, á privacidade, etc. da súa 
cidadanía.

Ante as presións sociais crecentes, nalgúns medios polí-
ticos da UE empezábase a cuestionar a inclusión do ISDS, 
sen dúbida un dos aspectos máis escandalosos dos Trata-
dos de Libre Comercio. Este tipo de mecanismos constitúen 
unha merma importante na soberanía dos países e na súa 
capacidade lexítima, ou máis ben deber, de protexer os 
dereitos e a seguridade da súa cidadanía.

OPACIDADE

Só os responsables da Comisión de Economía dos grupos 
parlamentarios (sete europarlamentarios) teñen acceso 
ao cuarto no que se custodian os documentos oficiais da 
Comisión negociadora do TTIP. Dese cuarto non poden saír 
fotos nin fotocopias. Este é o máximo exercizo de transpa-
rencia que as autoridades europeas foron quen de facer 
ata agora, nun tema da magnitude e trascendencia para 

toda a cidadanía como este. Todo un augurio sobre o que 
nos espera co tratado.

O pasado 17 de novembro, na sede da Comisión en Madrid, 
o Parlamento Europeo organizou un seminario sobre o TTIP, 
no que se deu participación só aos partidos «maioritarios», PP 
e PSOE, partidarios da alianza comercial, como forma elegan-
te de eludir a participación dos grupos críticos ao tratado.

DESINTEGRACIÓN, DESEMPREGO 
E INEQUIDADE

Desmentindo as previsións publicadas pola propaganda 
oficial sobre os supostos beneficios socioeconómicos do 
TTIP, a Universidade de Tufts (Massachusetts), acaba de 
publicar un estudo que prevé que a súa aplicación compor-
tará perdas netas no PIB, perdas nos ingresos do traballo, 
perdas de postos de traballo - calcúlanse aproximadamente 

600.000 en Europa-, redución da participación das rendas 
do traballo no PIB, perda nos ingresos públicos dos gober-
nos e unha maior inestabilidade financeira e acumulación 
de desequilibrios. Pódese consultar un resumo executivo 
en castelán en: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP_ES_Spanish.pdf
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http://stop-ttip.org/firmar/
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_ES_Spanish.pdf
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_ES_Spanish.pdf
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DEREITOS DAS MULLERES

Acción Global pola 
despenalización do aborto e pola 
Defensa dos Dereitos Sexuais 
Comisión Feminismos de Entrepobos

Este ano 2014, como temos feito ano tras 
ano, o 28 de setembro millóns de mulleres 
en diferentes partes do mundo saímos á 
rúa esixindo a despenalización do abor-
to. Son miles as mulleres que morren no 
mundo, 47.000 ao ano segundo a OMS, por 
abortos clandestinos. As mulleres temos 
dereito a decidir e a desobedecer ante 
calquera retroceso no recoñecemento da 
autodeterminación sobre as nosas vidas e 
os nosos corpos. 

Pola despenalización do aborto en 
España: Fóra do código penal!!

O Día de Acción Global pola despenaliza-
ción do aborto celebrouse de xeito especial 
en España, xa que o día 24 de setembro o 
goberno retirou o anteproxecto de «Lei 

Orgánica para a protección da vida do 
concebido e dos dereitos da muller emba-
razada». Esta medida provocou a dimisión 
do Ministro de Xustiza, que non entendía 
como as expectativas electorais podían 
acabar co Proxecto de Lei doaborto que o 
Consello de Ministros aprobara en 2013 e 
que, finalmente, non sería enviado ao Par-
lamento.

A cidadanía, por outra parte, mantíñase 
alerta, consciente da influencia que o fun-
damentalismo católico ten sobre o gober-
no, coa súa idea represora da sexualidade, 
que pretende anular o dereito das mulleres 
a decidir sobre o seu corpo.

As mulleres volvémonos sentir suxeito de 
dereitos grazas á loita reivindicativa na rúa 
das plataformas feministas polo dereito ao 
aborto e doutros axentes sociais. O 94% 

O 28 de setembro converteuse en 1990 no Día de Acción Global pola despenalización 
do aborto. Dita proposta é unha das Conclusións do Encontro de Feministas 
Latinoamericanas celebrado en Bos Aires, co obxectivo de lograr que o aborto sexa 
regulamentado como dereito para frear a mortalidade materna, os riscos para a saúde 
das mulleres, asociados aos abortos clandestinos e evitar os procesamentos de mulleres e 
profesionais sanitarios por esta causa. (Fonte: www.feministas.org)
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das mulleres que aborten xa non terán que 
converterse en delincuentes e 90.000 mulle-
res non terán que saír do país para abortar. 

Pero a reivindicación ten que continuar 
insistindo en:

Sacar o aborto do Código penal•	 . Que 
o aborto se garante como prestación na 
rede de saúde pública e se regulamente a 
obxección de conciencia do persoal sani-
tario.
Parar •	 a anunciada intención do Gober-
no do PP de reformar aspectos da «Lei 
de saúde sexual e reprodutiva e de inte-
rrupción voluntaria do embarazo» de 
2010, aínda en vigor, como que as mozas 
de 16 e 17 anos conten con autorización 
paterna ou materna para abortar dentro 
dun Plan de Protección da Familia, que 
podería ver a luz antes de final de ano. 
Recordemos que a actual lei supuxo un 
avance importante verbo da situación 
anterior, pero no rematan aí os nosos 
dereitos e seguimos a esixir e denunciar 
os incumprimentos da lei por parte das 
institucións públicas.
Fomentar e garantir unha educación •	
afectivo-sexual libre de estereotipos 
sexistas e homófobos. Lograr que medi-
das para a educación sexual e reprodutiva, 
a igualdade e contra a violencia de xénero 
se introduzan no recente Plan Estratéxi-
co de Igualdade de Oportunidades (PEIO 
2014-2016), así como na Estratexia Nacio-
nal para a Erradicación da Violencia con-
tra as mulleres (2013-2016).

ACCIÓN FEMINISTA EN LATINOAMÉRICA 
CONTRA A PENALIZACIÓN DO ABORTO

II Encontro Mesoamericano de DDSS  
e DDRR, Managua (Nicaragua)

Os días 10, 11 e 12 de setembro de 2014, 
en alusión ao 28 de setembro, Día pola des-
penalización do aborto en América Latina 
e Caribe», en Managua, celebrouse o II 
Encontro Mesoamericano de Dereitos 
Sexuais e Reprodutivos. O equipo orga-
nizador estivo integrado polas seguintes 
redes, movementos, organizacións e colec-
tivos de mulleres: a Campaña 28 de Set-
embro pola Despenalización do Aborto 
en América Latina e o Caribe; CLADEM 
Capítulo Nicaragua; Colectivo de Mulle-
res 8 de Marzo; Colectivo de Mulleres de 
Esquipulas; Colectiva de Mulleres de Masa-
ya; Confluencia Feminista Mesoamericana 
Petateras; Grupo Venancia de Matagalpa; 
Grupo Estratéxico pola Despenalización 
do Aborto Terapéutico-GEDAT, Move-
mento Feminista de Nicaragua; Movemento 
Autónomo de Mulleres de Nicaragua; Rede 
pola Saúde das Mulleres Latinoamericanas e 
do Caribe-RSMLAC e a Rede de Mulleres 
Afrodescendentes e da Diáspora.

As participantes procedían de Cuba, Hon-
duras, Costa Rica, O Salvador, Guatemala, 
México e Nicaragua. As xentes de Entre-
pobos estivemos presentes no II Encon-
tro e destacamos entre as súas conclusións 
o seguinte:

Imponse a 
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• O panorama latinoamericano é diverso 
en relación á situación do aborto. Catro paí-
ses (Uruguai, Porto Rico, Cuba e o D. F. de 
México, non teñen ningún tipo de restric-
ción causal, senón que restrinxen por tempo 
de xestación. Once países restrinxen a inte-
rrupción dos embarazos por diversas causas 
relacionadas con riscos de saúde e de vida, 
por razóns psicolóxicas, cando o embarazo 
é o resultado dunha violación e, polo tanto, 
embarazo forzado ou cando se detectan 
anomalías conxénitas no feto incompati-
bles coa vida extrauterina. Son Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Arxentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Paraguai, Panamá, Guatemala 
e Venezuela. Noutros sete países penalíza-
se totalmente o aborto: Chile, Honduras, 
O Salvador, Nicaragua, Haití, República 
Dominicana e Surinam.

• Seguimos, pois, enfrontando medidas 
que sancionan as mulleres que se sometron 
a abortos e seguimos enfrontando a vulnera-
ción dos Dereitos Humanos das mulleres. A 
penalización do aborto condena as mulleres 
que teñen maiores dificultades para o exer-
cicio dos seus dereitos, como parte das prác-
ticas que tratan de controlar a sexualidade 
das persoas. Imponse a visión dunha sexua-
lidade que estea aceptada e bendecida pola 
igrexa na lexislación e no deseño de políticas 
públicas. 

• A penalización do aborto está con-
tribuíndo ao aumento de embarazos non 
desexados. Así, os índices de embarazo e 
mortalidade das mulleres disparouse, en 
especial as mortes que ocorren por com-
plicación durante e despois do aborto. 
Tamén se elevou a taxa de suicidios de 
adolescentes. As mulleres que deciden 
interromper un embarazo eatopan enor-
mes limitacións e barreiras, que van dende 
a visión fundamentalista instalada ata os 
estereotipos dominantes no funcionaria-
do público e nos aparatos de poder. Isto 
debería ser reemplazado por unha ollada 
centrada no dereito a decidir e no abor-
to como unha opción liberadora para as 
mulleres. 

• Os principais retos fronte a esta situa-
ción inclúen a aplicación e acceso aos ser-
vizos de interrupción do embarazo nos 
países nos que está legalizado nalgunha das 
súas maneiras; o pulo de novas iniciativas 
legais que contrarresten o fundamentalismo; 
a necesidade de fortalecer o carácter laico 
dos Estados; a eliminación do estigma como 
obstáculo no uso dos servizos públicos de 

interrupción do embarazo e a promoción da 
despenalización social.

Nicaragua: «Como nos eliminaron  
o aborto terapéutico»

O 26 de outubro de 2006, en plena campa-
ña electoral, os diputados do FSLN, PLC e 
ALN na Asamblea Nacional, votaron pola 
eliminación do aborto terapéutico, que é 
a  interrupción do embarazo por indica-
ción médica cando está en perigo a vida 
das mulleres. Non pensaron que eliminar 
o aborto terapéutico contradí os dereitos 
humanos, principios constitucionais e com-
promisos internacionais adquiridos polo 
Estado. Os lexisladores non tomaron en 
conta as protestas e propostas das mulleres 
en defensa das súas vidas fóra da Asamblea 
nin os múltiples estudos existentes sobre 
a problemática do aborto e a mortalidade 
materna en Nicaragua. 

Tampouco consultaron nin escoitaron os 
argumentos científicos a favor do aborto 
terapéutico que foron expostos tanto por 
médicos individualmente como por asocia-
cións médicas maioritarias como a Sociedade 
Nicaraguana de Xinecoloxía e Obstetricia 
(SONIGOB). Ademais, fixeron caso omiso 
das preocupacións expresadas pola comuni-
dad internacional ao respecto.

A Igrexa Católica presentouse como a 
principal opositora da despenalización e 
como un actor clave na decisión final previo 
acordo cos partidos políticos maioritarios.

A eliminación do aborto terapéutico afec-
ta tanto ás mulleres en particular, como á 
familia e á sociedade en xeral. A perda da 
vida das mulleres é a primeira e máis grave. 
Afecta ao desenvolvemento do país, pois 
aumentan os gastos en saúde ao tratar 
de salvar as vidas das mulleres no último 
minuto.

Despois das diferentes protestas e argu-
mentos para que se mantivera o aborto 
terapéutico como hai máis de 100 anos, o 
9 de xullo de 2008 entrou en vigor o novo 
Código Penal de Nicaragua. O 15 de xullo 
o Grupo Estratéxico pola Despenaliza-
ción do Aborto Terapéutico interpuxo un 
Recurso por Inconstitucionalidade Parcial 
contra a Lei 641 que penaliza o Aborto 
Terapéutico. 

Os Movementos de mulleres seguen a 
facer marchas, foros, programas de radio, 
concentracións cada xoves, están nunha 
campaña permanente pola restitución do 
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aborto terapéutico, son as que denuncian 
o abuso e neglixencia do poder e, por iso, 
están no punto de mira do goberno o cal 
significou persecucións do Estado a mulle-
res e ONG’S.

Os diferentes grupos de mulleres seguen 
traballando polo recoñecemento dos derei-
tos das mulleres cos que o Estado Nicara-
guano se comprometeu, asinou e ratificou 
nas diferentes convencións para mellorar 
a calidade de vida das mulleres e que está 
obrigado a garantir o acceso a estes derei-
tos.

Plataformas e accións a favor da 
despenalización do aborto:  
O Salvador

O Salvador: neste país o aborto está penali-
zado en todos os casos, a partir dunha refor-
ma do Código penal levada a cabo en 1998 
e outra da Constitución da República en 
1999. Dende entón, aproximadamente 129 
mulleres foron criminalizadas e procesadas 
penalmente, sendo condenadas nalgúns 
casos ata con 40 anos de prisión. Por iso, a 
loita das organizacións feministas foi moi 
forte a nivel educativo (con mozos, adoles-
centes, docentes, con familias), informati-
vo, de denuncia e apoio legal, para esixir a 
despenalización do aborto, comezando polo 
chamado aborto terapéutico. 

Organizacións como ORMUSA, a con-
certación feminista «Prudencia Ayala», a 
Colectiva feminista para o desenvolvemento 
local, o Movemento por unha cultura laica, 
entre outros, xunto con organizacións de 
todo o continente, subscribiron en agosto 
de 2013 un posicionamento que demanda 
a despenalización do aborto, parar a crimi-
nalización de mulleres e nenas que abor-
taron, loitar contra as agresións sexuais, 
acceso libre a anticonceptivos e ofrecer 
información de calidade neste tema a toda 
a poboación («Preparándonos para Cairo 
+ 20»). É importante mencionar que xa no 
2010 o Comité de Dereitos Humanos da 
ONU, pediu a O Salvador que se despe-
nalice o aborto e que se deixe de perseguir 
xudicialmente as mulleres que interrompen 
o seu embarazo. 

As organizacións feministas tamén pre-
sentaron unha denuncia contra o Estado 
deste país, ante a Corte Interamericana de 
Dereitos Humanos, por violación de derei-
tos humanos contra mulleres como Bea-
triz, á que non se lle permitiu interromper 

o seu embarazo a pesar de que este era de 
tipo anencefálico (malformación cerebral 
conxénita caracterizada pola ausencia par-
cial o total do cerebro e cráneo, que provoca 
unha expectativa de vida ao nacer de moi 
poucos días).

A Agrupación Cidadá pola Despena-
lización do aborto formula como con-
clusións das súas últimas investigacións: 
que os casos polos que as mulleres foron 
denunciadas «en realidade non son abortos 
provocados, senón que se trata xeralmen-
te de partos sen asistencia médica», nos 
que as mulleres «teñen complicacións». 
Así mesmo sinala que en moitos casos de 
mulleres acusadas de aborto «a Fiscalía 
cambia o tipo de delito e terminan pro-
cesándoas por homicidio agravado contra 
o seu fillo», o que eleva as penas ata 30, 40 
ou 50 anos de prisión. 

A comezos de abril de 2014, a Agrupación 
Cidadá pola Despenalización do aborto co 
apoio doutras agrupacións feministas inicia-
ron a campaña «Unha flor para as 17. Non 
deixemos que as súas vidas murchen», 
coa finalidade de pedir ao Congreso salva-
doreño o indulto para 17 mulleres conde-
nadas por homicidio agravado despois de 
ter sido atendidas en hospitais públicos por 
embarazos interrumpidos. O pasado 17 de 
xuño cunha caravana que finalizou cunha 
concentración fronte a Asamblea Lexisla-
tiva, esixiuse «resolver de xeito inmediato 
as solicitudes de indulto que presentaron 
o 1 de abril pasado a favor das 17 mulle-
res condenadas por abortar». Esta campaña 
contou coa solidariedade de organizacións 
de varios países do mundo.

Iniciativas dende organizacións 
feministas. Situación do aborto  
en Perú

Estado da cuestión e temas pendentes.
O aborto está penalizado en todos os 
supostos, excepto por razóns terapéuticas 
que é legal dende 1924, pero no se elabora-
ra o protocolo respectivo para a súa aplica-
ción nos hospitais públicos do país. 

Por esixencias do Comité para a Elimi-
nación da Discriminación contra a Mujer, 
CEDAW, e do Comité de Dereitos Huma-
nos, o Estado peruano, despois de 90 anos 
aprobou o protocolo de aborto terapéuti-
co o pasado 28 de xuño de 2014, chamado 
«Guía Técnica Nacional para a estandariza-
ción do procedemento da Atención Integral 
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da xestante na interrupción voluntaria por 
indicación terapéutica do Embarazo menor 
de 22 semanas con consentimento informa-
do no marco do disposto no artículo 119º do 
Código Penal». http://goo.gl/WpuF2L

Esta norma establece tres requisitos para 
o seu uso: 1.- Que sexa a única maneira de 
salvar a vida da muller xestante ou para pre-
vir danos severos ou permanentes na súa 
saúde. 2.- Que o embarazo sexa menor de 
22 semanas e 3.- Que se conte co consenti-
mento informado da muller xestante sobre 

o seu diagnóstico, prognóstico e o risco para 
a súa saúde e vida.

Tamén as expertas do Comité CEDAW 
pediron que este protocolo se aplicara cunha 
interpretación non restritiva que contem-
ple a saúde física e emocional das mulleres. 
Tamén recomenda que se legalice o abor-
to en casos de violacións sexuais, incesto e 
malformacións graves no feto.

Tras a aprobación do protocolo dende 
algúns sectores conservadores, como a 
Igrexa, criticouse a decisión e atacouse a 
organizacións feministas. Como reacción, 
elaborouse un manifesto no que se insiste 
en que o Estado debe garantir unha mater-
nidade voluntaria, libre e segura. 
Outras Iniciativas feministas
A despenalización do aborto é unha 
demanda histórica das feministas peruanas 
e como medida urxente piden a despenali-
zación do aborto en caso de violación, xa 
que cada día 20 mulleres son violadas en 

Perú, unha de cada 10 mulleres maiores de 
15 anos.

Ante esta situación as seis principais 
organizacións feministas do país: Centro 
da Muller Peruana Flora Tristán, Manuela 
Ramos, Demus, Católicas polo Dereito a 
Decidir-Perú, Cladem e Promsex, uníron-
se, no marco do 28 de setembro, Día pola 
despenalización do aborto», para anunciar o 
inicio da campaña nacional para a recollida 
de sinaturas co propósito de presentar un 
proxecto de lei para despenalizar o aborto 

en casos de violación. O lema da campaña é: 
«Non lle quitemos o seu dereito a decidir, 
asinemos a súa liberdade». 

Outra iniciativa a destacar é a impulsada 
pola Colectiva pola libre información para 
as mulleres, un espazo activista, autóno-
mo e feminista, conformado por mulleres, 
homes e disidentes sexuais, con distintas 
experiencias políticas, profesionais e de 
vida. Dende o ano 2009 traballan de manei-
ra voluntaria e comprometida na democra-
tización do acceso á información científica 
sobre o aborto e no manexo comunitario 
da saúde tanto con organizacións sociais 
de base, mozas e público en xeral. O ano 
2010 lanzaron publicamente a «Liña Abor-
to Información Segura 945-411-951», que 
vén informando de maneira ininterrompida 
e gratuita a mulleres maiores de idade, de 
todo o país, sobre o aborto. Pódese descar-
gar o seu blog en: http://abortoinfosegura.
com/blog/. n
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Quen forma as YPJ e cal é o seu rol no 
conflito?
As YPJ son as forzas de defensa das mulleres, 
pero hai unha loita moito máis ampla que 
vai máis alá do campo de batalla. Yekîtiya 
Star é a organización- paraugas do move-
mento de mulleres en Rojava (Kurdistán 
occidental/norte de Siria). Nos tres cantóns 
de Rojava -no medio da guerra- cúmpren-
se as normas de co-presidencia [todos os 
cargos se compoñen por unha muller e un 
home], de cotas e creáronse unidades de 
defensa das mulleres, consellos de mulleres, 
academias, tribunais e cooperativas. As leis 
teñen como obxectivo eliminar a discrimi-
nación de xénero. Por exemplo, os homes 
que exercen violencia contra as mulleres 
non poden formar parte da administración. 
Un dos primeiros actos do goberno foi a 
criminalización dos matrimonios forzosos, 
a violencia doméstica, os asasinatos por 
honor, a poligamia, o matrimonio infantil 
e o «prezo da noiva». Non é sorprendente 
o feito de que moitas mulleres árabes, tur-
cas, armenias e asirias se unan ás milicias e 
ás administracións a Rojava. O obxectivo é 
asegurar que a sociedade internalice o feito 
de que a liberación das mulleres é un prin-
cipio básico para a liberación e a democra-
cia, en vez de ser só responsabilidade das 
mulleres. A revolución ten que cambiar a 
mentalidade patriarcal da sociedade. En caso 
contrario, a historia repetirase e as mulleres, 
que participaron activamente na revolución, 
perderano todo unha vez que se consiga a 
«liberación». Isto é o que lles pasou a moi-
tas mulleres noutros lugares do mundo. Por 
iso, o concepto de revolución debe incluír 
activamente o 50% da poboación se preten-
de conseguir unha liberdade verdadeira.

Cales son as consecuencias dos ataques 
actuais para a construción do proxec-
to político en Rojava? E, especialmente, 
para as mulleres e a loita pola liberación 
de xénero?
Por desgraza, debido á intensidade da gue-
rra, moitos dos proxectos non poden fun-
cionar como deberían. A revolución en 
Rojava é ideoloxicamente próxima ao PKK 
e o sistema que se está establecendo alí fun-
daméntase no concepto do «Confederalismo 
Democrático», que promove un autogober-
no local radical e de base, con igualdade de 
xénero e ecolóxico, que cuestiona as fron-
teiras arbitrarias existentes. Pero agora en 
Kobanê toda a cidade está mobilizada para 
a defensa.

Porén, no cantón de Cizîre, que é o maior 
e máis seguro, a pesar da guerra creáron-
se moitas cooperativas, escolas, consellos, 
academias e estruturas autónomas de mulle-
res. Por exemplo, en setembro de 2014 en 
Qamishli, creouse a Academia de Ciencias 
Sociais de Mesopotamia.

Os embargos económicos e políticos 
puxeron en perigo algúns elementos sociais 
da revolución. Pero iso obriga á xente a ato-
par solucións creativas aos seus problemas. 
Cando nos enfrontamos aos embargos, a 
xente dedícase aínda máis á agricultura e ás 
cooperativas e comunas de traballo. Pero, 
por suposto, a crise dos refuxiados, a guerra, 
os desprazamentos, o trauma, e os embar-
gos fan que sexa moi difícil implementar as 
accións de autonomía democrática como se 
quixera.
Como cres que poderían axudar outros 
movementos políticos do mundo?
Os outros movementos poderían facer moi-
tas cousas. Por exemplo, poderían utilizar as 

MOVIMIENTO DE MULLERES

Resistencia e empoderamento 
das mulleres kurdas contra o 
ISIS en Rojava
Entrevista a Dilar Dirik (30 de outubro de 2014)
Marta Jorba e María Redondo – Gatamaula, colectivo de mulleres feministas, Barcelona)

Recentemente apareceron noticias nos medios de comunicación sobre o que está pasando 
en Kobanê, sobre a resistencia kurda contra ISIS. Temos visto imaxes das Unidades de 
Defensa de Mulleres (YPJ) loitando nesta rexión. A pesar da sorpresa que suscitaron 
as fotografías, no se prestou moita atención a analizar cómo ou de ónde xurden estes 
grupos.
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súas redes e contactos para mobilizar a xente 
a favor de Kobanê. Poden instar os seus par-
tidos políticos, medios de comunicación e 
gobernos a presionar Turquía, e á vez apoiar 
á administración de Rojava e a súa loita con-
tra ISIS. Aparte diso, a xente necesita axuda 
humanitaria urxente en forma de alimentos, 
roupa, mantas, libros, etc.

Tamén poden compartir as súas propias 
experiencias e perspectivas para axudar a que 
Rojava teña éxito a longo prazo. Poderían 
organizar delegacións para visitar a rexión e 
empezar a aproximarse ás propostas teóricas 
do sistema alternativo que se está estable-
cendo en Rojava.
Que cres que os feminismos poderían ou 
deberían aprender sobre a loita das mulle-
res kurdas?
Hai moitas cousas que se poden aprender 
da experiencia de Kobanê, de Rojava e da 
loita das mulleres kurdas. Para a esquerda 
debería ter sido un toque de atención sobre 
o feito de que non se mobiliza a tempo. A 
dereita foi moi rápida en apropiarse da loita 
lexítima en Kobanê e instrumentalizar a 
favor das súas axendas racistas, islamófobas 
ou imperialistas. Os debates ideolóxicos 
internos da esquerda supoñen unha carga 
moi pesada para a xente de Kobanê, que non 
tivo a oprtunidade de establecer un debate 
sobre a moralidade do comercio de armas 
porque foron acosados por asasinos radicais 
decididos a cometer un xenocidio.

Sobre todo para as feministas, esta resis-
tencia debe proporcionar novas perspec-
tivas sobre as diferentes maneiras en que 
as mulleres, especialmente nunha rexión 
tan feudal-patriarcal, poden emanciparse. 
As mulleres en Rojava non só levan a cabo 
unha guerra existencial contra ISIS senón 
tamén unha revolución social. Os medios 
de comunicación de masas caricaturizan a 
loita destas mulleres como unha fantasía 
sexy occidental e capitalista, pero a ver-
dade é que estas mulleres están liderando 
unha loita radical que pode desafiar o sta-
tus quo máis alá do estado de sitio imposto 
por ISIS. En moitos sentidos, esta loita das 
mulleres en Rojava rompeu os estereoti-
pos orientalistas das mulleres de Oriente 
Medio como pobres vítimas que están 
perdidas. Pero quizais o máis importan-
te é que o mundo aprendeu unha cousa: 
que hai esperanza incluso cando estás 
completamente rodeada pola escuridade 
da bandeira de ISIS. Que outro mundo é 
posible.

Esta fortaleza ten que reavivar a esperanza 
nun Oriente Medio desgarrado polas gue-
rras inxustas, as tensións étnicas e o sec-
tarismo. A democracia independente e a 
paz sostible son posibles. A liberdade non 
é unha utopía. E viuse que ter que elixir o 
‘menos malo’ non é a única opción, en con-
tra do que o contexto da Primavera Árabe 
facía pensar. n
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INMIGRACIÓN

Informe Melilla: Vulneracións 
de dereitos humanos na 
Fronteira Sur

Preocupa especialmente a deriva das prácti-
cas que se está a producir na Fronteira Sur, 
onde con frecuencia se incumpre a propia 
legalidade vixente, xa de por sí constituída 
sobre os piares da exclusión e a alteridade, 
así como a desproporción das medidas, da 
violencia e da cobertura mediática respecto á 
porcentaxe que supón de entrada de persoas 
migrantes respecto a outras rutas e entradas 
ao Estado español.

Por iso, valorouse dende a Campaña rea-
lizar unha Comisión de Observación de 
Dereitos Humanos (CODH) xunto coa 
Coordinadora Estatal para a Prevención e 
Denuncia da Tortura, o Grupo de Acción 
Comunitaria e o Observatorio do Sistema 

Penal e Dereitos Humanos da Universidade 
de Barcelona.

O principal obxectivo da misión foi coñe-
cer de primeira man e verificar as denuncias 
que se estaban a levar a cabo por parte de 
organizacións locais, outras organizacións 
de defensa de dereitos humanos a nivel esta-
tal, e institucións, que, a partir de sucesivos 
informes, seguen sinalando a realidade de 
vulneración de dereitos á que son sometidas 
as persoas migrantes, tales como APDHA 
(Dereitos Humanos na Fronteira Sur, 2014), 
CEAR (A situación das persoas refuxiadas 
en España. Informe 2014), Caminan-do 
Fronteras (Informe de análise de feitos e 
recopilación de testemuños da traxedia que 

Comisión de Observación de Dereitos Humanos (CODH) 

Dende Campaña Estatal polo peche dos CIE trabállase por visibilizar a vulneración de 
dereitos e liberdades fundamentais que sofren as persoas migrantes no Estado español. 
Para iso faise especial seguemento dos mecanismos actuais de represión e control das 
migracións, que sosteñen prácticas racistas e xenófobas, e que son fundamentalmente o 
peche, a externalización e a militarización das fronteiras; as redadas por perfil étnico; a 
burocratización da (des)cidadanía e a exclusión sistemática do acceso aos dereitos; os CIE 
e as deportacións e devolucións.
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tivo lugar o 6 de Febreiro de 2014), a Uni-
versidade Complutense de Madrid («Expul-
sións en quente»: cando o Estado actúa á 
marxe da lei), a CDTP (A tortura no Esta-
do español, 2013) ou a Defensoría do Pobo 
(Informe anual 2013 do Mecanismo Nacio-
nal de Prevención da Tortura).

Non son as migracións o que caracteri-
za a nosa época, senón a súa represión e a 
progresiva complexidade e tecnificación dos 
controis dos fluxos migratorios. Controis 
sobre as persoas que migran independente-
mente de cales sexan os seus motivos, ben 
sexan forzadas ou ben voluntarias. Unha das 
principais contradicións do actual mundo 
no que vivimos reside en que, téndose 
liberalizado a circulación de capitais, non 
sucedeu o mesmo coa libre circulación de 
persoas. Máis ben, asistimos a un recrude-
cemento do control e as violencias estatais, 
así como a un aumento de muros, valados e 
tecnoloxías de fronteira.

Aínda que na Declaración Univer-
sal dos Dereitos humanos se recoñece o 
dereito a migrar, finalmente vemos como 
as políticas estatais contraveñen o artículo 
13 de maneira sistemática. A orientación 
represiva das lexislacións e, en concreto, a 
negación dos dereitos humanos, termina 
«producindo o case imposible paradoxo 
dun humano que non é humano, ou dun 
humano que borra o humano tal e como 
se coñece polo demais». Debemos velar 
polo cumprimento dos dereitos humanos 
porque son patrimonio de toda a humani-
dade. A exclusión dunha parte da mesma é 
un problema que nos afecta como parte da 
propia humanidade. E consentir a vulnera-
ción dos dereitos humanos é consentir un 
dano irreparable, non só cara aos que son 
vítimas da exclusión, senón tamén para os 
que si teñen asegurado o dereito aos derei-
tos humanos.

Velar polos dereitos humanos no sécu-
lo XXI é cada vez máis necesario, xa que 
estamos asistindo a unha progresiva lexi-
timación de discursos radicalizados nos 
paradigmas militaristas e de seguridade, que 
elevan o incumprimento flagrante da legali-
dade vixente internacional e, especialmente, 
a que fai referencia aos dereitos humanos a 
necesidades de primeira orde.

Neste sentido, as fronteiras son demarca-
cións xeopolíticas que delimitan non tanto 
territorios, senón seres humanos, categori-
zando os que teñen dereito a vivir, os que 
teñen dereito a gozar de dereitos, mesmo 

eses dereitos humanos que dicimos que son 
universais, e os que non. 

Respecto á Fronteira Sur, non podemos 
deixar de esixir o estrito cumprimento dos 
dereitos humanos se queremos seguir velan-
do polos valores europeos propios de socie-
dades democráticas, ao igual que facemos 
no resto do territorio español.

A nosa intención respecto tanto á misión, 
como á elaboración do presente informe, é a 
de poder elevar a instancias internacionais a 
denuncia da vulneración de dereitos huma-
nos, da legalidade internacional así como 
outras situacións de violencia intolerables.

De igual xeito, queremos divulgar á cida-
danía en xeral unha visión axustada e enmar-
cada nos dereitos humanos da situación das 
persoas migrantes en Melilla e, por exten-
sión, na Fronteira Sur. Consideramos que 
a sobrerrepresentación do valo nos medios 
de comunicación non permite calibrar coa 
mesura adecuada o paso fronteirizo do valo 
respecto a outros pasos. Ademais, a visión 
desfigurada das persoas migrantes non se 
corresponde en absoluto co que son en rea-
lidade: vítimas atrapadas no seu traxecto 
migratorio e en ameaza constante de peri-
gos cara a súa integridade física e moral, e 
mesmo cara a súa propia vida.

A violencia e a vulneración de dereitos 
e liberdades na Fronteira Sur son parte da 
nosa propia realidade. Non nos deben ser 
algo alleo senón que nos atinxe en primeira 
instancia como organizacións sociais e como 
persoas. A esixencia no cumprimento dos 
dereitos humanos é improrrogable; son os 
valores da nosa sociedade os que están en 
xogo.

RECOMENDACIÓNS

Ao Goberno do Estado español

Que respecte os Convenios e Tratados • 
Internacionais dos que é parte en mate-
ria de Dereitos Humanos, que prohíben 
a práctica da tortura e os malos tratos, así 
como a devolución de persoas a estados 
dos que existen evidencias claras de que 
van ser torturados ou maltratados.
Que realice as investigacións internas • 
debidas e a depuración de responsabilida-
des ante as situacións de omisión do deber 
de socorro nas que forzas de seguridade 
españolas permitiron que as forzas de 
seguridade marroquíes maltraten a persoas 
migrantes en territorio español, e ante a 
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súa presenza. Así mesmo, solicitamos que 
colabore coa investigación xudicial aberta 
polos feitos do 18 de xuño de 2014.
Que realice as investigacións internas e a • 
depuración de responsabilidades debida 
ante as situacións de malos tratos exerci-
dos por forzas e corpos de seguridade do 
Estado en actuacións realizadas no perí-
metro fronteirizo sinaladas no presente 
informe.
Que deixe de realizar de maneira inme-• 
diata ìdevolucións en quenteî ilegais así 
como sexan cesadas no seu cargo todas 
as persoas que foron responsables de dita 
práctica contraria á lexislación europea e 
estatal. Así mesmo solicitamos que cola-
bore debidamente coas investigacións 
xudiciais en curso.
Que mellore os mecanismos de control • 
interno e de formación dos Corpos e For-
zas de seguridade que desempeñan o seu 
cargo en Melilla, a efectos de evitar que 
se produzan situacións de tortura, malos 
tratos ou vexacións.
Que realice un investimento económico • 
nas instalacións do CETI e arredores, en 
formación do persoal de xeito que evi-
te que se sigan vulnerando dereitos fun-
damentais. Neste sentido é necesario un 
persoal axustado ás necesidades especí-
ficas da poboación. Tamén corresponde 
ao Goberno a realización dos traslados á 
península coas garantías necesarias para 
evitar a saturación do centro e as situa-
cións derivadas desta.
Que aplique o protocolo de Asilo e • 
Refuxio conforme aos Convenios Inter-
nacionais reguladores da materia. En con-
creto, que cese na interpretación restritiva 
da Lei de Asilo 12/2009 en relación ao 
traslado á península dos solicitantes nas 
Cidades Autónomas. Ademais que cum-
pra a súa obriga de facilitar e chegar á UE 
en calidade de solicitantes de asilo aos que 
estean en condicións de solicitar a protec-
ción internacional.
Que aplique protocolos adecuados para • 
detectar casos e protexer a persoas con 
situacións de especial vulnerabilidade.
Que atenda as solicitudes de asilo por • 
situacións de trata con fins de explotación 
sexual en lugar de remitir as situacións ao 
mecanismo de protección do art. 59bis da 
Lei de Extranxeiría.
Que abra unha investigación sobre a • 
situación dos menores non acompaña-
dos. En concreto sobre os elementos ins-

titucionais que están fallando para que 
exista un circuíto irregular nas traxecto-
rias dos mozos, consistente na fuxida dos 
centros (onde se producen graves irregu-
laridades); a situación de rúa (sumidos en 
drogas e delincuencia menor) e os inten-
tos de acceso á península (pondo en risco 
as súas vidas).
Que abra unha investigación sobre a apli-• 
cación do RDL 16/2012 na Cidade Autó-
noma de Melilla. Son intolerables, ademais 
de ilegais, as situacións observadas na 
negación de asistencia médica. O minis-
terio de Sanidade ten que dar directrices 
nidias e protocolos de actuación para que 
se cumpra a lei e non se siga a negar sis-
tematicamente a asistencia sanitaria con 
consecuencias fatais para a integridade e 
a saúde das persoas. As prácticas de exclu-
sión están tan arraigadas que sería necesa-
rio un grupo de observadores ata que se 
asegure a atención sen condicións.

Ao Goberno de Marrocos

Que cesen as situacións de tortura e malos • 
tratos proferidas a persoas migrantes en 
tránsito, así como as redadas violentas nos 
campamentos do monte Gurugú.
Que deteña a construción do valo marro-• 
quí e, en todo caso, non instale concerti-
nas nas mesmas.

Ás Organizacións Internacionais e 
Estatais de Protección dos Dereitos 
Humanos

Ante a gravidade dos feitos denunciados • 
no presente informe, é imprescindible que 
se abran investigacións independentes con 
carácter urxente que analicen as situacións 
de vulneración dos Dereitos Humanos 
cometidas por axentes gubernamentais a 
ambos os dous lados da fronteira e, espe-
cialmente, nos procesos de expulsión.
Que se leven a cabo as accións legais opor-• 
tunas para evitar que as situacións denun-
ciadas se sigan levando a cabo.
Que conxuntamente presionen aos • 
Gobernos español e marroquí para que 
respecten os dereitos humanos e as lega-
lidades vixentes. n

Informe completo: http://www.sos-
racismomadrid.es/web/wp-content/
uploads/2014/07/Informe-MelillaDDHH_
difusion.pdf
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MUNDO RURAL

IX Foro por un mundo rural vivo
X Encontro europeo comités de 
amigos do MST

Tres días de intensas discusións, intercam-
bios e debates, tiveron lugar en Mondo-
ñedo, entre os días 24 e 26 de outubro, no 
marco do IX Foro por un Mundo Rural 
Vivo, organizado pola Plataforma Rural e o 
Sindicato Labrego Galego, que este ano se 
propuxo como lema «Bens comúns, loitas e 
resistencias para a defensa dos nosos territo-
rios. Afianzando a proposta campesiña coa 
mocidade no noso campo». Entre as princi-
pais resolucións ou retos para os vindeiros 
anos está o apoio á mocidade para a defensa 
do ben común e garantir a participación real 
das mulleres. 

En paralelo á celebración do Foro, tivo 
lugar o X Encontro Europeo de Comités 
de Amigos do MST, entre cuxas resolucións 
estivo a de aumentar a presenza de produ-
tos do MST en Europa, ou reforzar dende 
diferentes ámbitos a campaña de apoio á 
Escola Nacional Florestan Fernández, bus-
cando a confluencia con diferentes move-
mentos sociais. Os dous foros tiveron o seu 
momento de encontro, de gran valor sim-
bólico, durante a cea, realizada con alimen-
tos producidos e traídos pola propia xente, 
das súas pequenas explotacións campesiñas, 
froito da súa pesca artesanal, etc.

Un dos espazos de diálogo que queremos 
destacar é a participación de mulleres que 
medraron e desenvolveron a súa actividade 
profesional en mundos como o da agricul-
tura e o mundo rural, moi dominados polos 

homes, pero no que foron quen de conquis-
tar espazos de decisión e, a partir de aí coa 
constancia e o exemplo facilitaron a incor-
poración doutras mulleres. 

As conclusións e retos de futuro, arte-
lláronse en catro grandes bloques:

Xuventude: •	 Falouse de promoción de 
modelos alternativos, visibilizar propos-
tas en marcha que demostren que o mun-
do rural é sustentable para a xuventude, 
fíxose referencia ao financiamento alter-
nativo y ao acompañamento.
Bens comúns•	 : Necesidade de tomar con-
ciencia da importancia do fomento de 
bens comúns, creación de novas redes de 
acción, etc.
Xénero: •	 Temas como o cuestionamento 
dos modelos de liderádego, o cambio de 
espazos de poder, a creación de espazos de 
mulleres, ou revisión da agricultura cam-
pesiña dende unha perspectiva feminista, 
estiveron presentes 
Participación e democracia directa: •	 Pro-
moción da mesma a través da educación 
interxeneracional e multisectorial.
Tampouco faltou no foro a chamada á loi-• 
ta contra o Tratado Comercial UE-EEUU 
#NoalTTIP
O relevo para o vindeiroo ano tómano as 

compañeiras da Plataforma per la Sobirania 
Alimentària do País Valencià, e terá lugar na 
Venta de Contreras, comarca de Manchuela, 
no ano 2016. n
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MUNDO RURAL

MST: «Loitar, Construír 
Reforma Agraria Popular!»

O pasado mes de febreiro celebrouse na 
capital, Brasilia, o VI Congreso Nacional 
do Movemento dos traballadores rurais 
Sen Terra (MST), no que participaron máis 
de 16.000 persoas de vinte e tres estados e 
do Distrito Federal, e contou coa asisten-
cia dunhas 250 delegadas dos movementos 
sociais de todos os continentes, represen-
tando a uns 27 países e pobos do mundo.

O congreso supuxo unha celebración 
das conquistas obradas nos últimos anos, 
un espazo de análise crítica e de valoración 
de novas estratexias, un deseño de novos 
horizontes mediante a discusión teórica e 
práctica, un fito social-político ante a nova 
coxuntura que vive o país. Ademais, foi 
un encontro de convivencia humana, no 
seu sentido máis amplo, de místicas revo-
lucionarias que escenificaban o momento 
histórico de cada rexión na súa loita cotiá, 
un escaparate da produción protagonizada 
pola agricultura familiar, a oportunidade 
de gozar dun intercambio cultural a escala 
nacional e internacional, a escenificación 
dunha semente colectiva que impulsa o 
camiño cara a unha nova fase de organi-
zación social do movemento en Brasil, 
pero tamén da loita campesiña a escala 
mundial.

O movemento dos Sen Terra naceu en 
xaneiro de 1984 como froito das reivindi-
cacións populares e as diversas formas de 
resistencia ocurridas ao longo da historia 
brasileira. Preséntase como un movemento 
campesiño autónomo na loita pola terra, a 
reforma agraria e a transformación da socie-
dade.

Reforma agraria popular
O momento histórico que vive Brasil reafir-
ma a necesidade de superar a loita contra o 
latifundio tradicional e ampliar os obxecti-

vos xeoestratéxicos para facer fronte á ex-
pansión do modelo de agricultura capitalis-
ta: O Agribusiness.

O aclamado Agribusiness ou Agronegocio 
converteu o país no maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo (5 litros por habi-
tante ao ano), fortalece a tradicional concen-
tración de terras (segundo país con maior 
concentración do mundo), e desenvolve un 
modelo de produción caracterizado pola 
monocultura, destinada principalmente á 
exportación. Trátase dunha produción es-
tandarizada e a grande escala de produtos 
transxénicos (millo soia, cana de azucre) e/
ou dunha potente actividade pecuaria (reses 
de vacún sobre todo).

Isto esixe a ocupación e apropiación de 
grandes extensións de terra, a xeración de 
commodities en mans de transnacionais, no-
vos grandes propietarios de terra, e require 
unha abusiva explotación de recursos natu-
rais e enerxéticos, a extracción, desmante-
lamento e queima de bosques, provocando 

Os Sen Terra queren «terra para quen a traballa», diríxense a «ocupar, resistir e 
producir», porque é unha «loita de todas pola reforma agraria» cara a «un Brasil sen 
latifundio», soñando «pola xustiza social e a soberanía popular»; os Sen Terra camiñan, 
loitan, forman, cooperan e conquistan soños para «Construír unha reforma agraria 
popular!» Estes lemas marcaron os trinta anos de historia da mobilización e organización 
campesiña no MST, considerado actualmente un dos movementos sociais máis populares 
do mundo.

Samuel Ortiz Pérez – Entrepobles Alacant / Comité de amigas e amigos do MST

30 ANOS DE LOITAS E CONQUISTAS

•	 Organizado	en	23	estados	(de	26)	e	no	Distrito	
Federal

•	 1.182	municipios	(21%)
•	 Máis	de	2.500	ocupacións	e	80	millóns	 

de hectáreas
•	 1,	5	millóns	de	persoas
•	 380.000	familias	asentadas	 

(máis de 900 asentamentos)
•	 150.000	familias	acampadas
•	 Un	cento	de	cooperativas	e	96	agroindustrias
•	 2.000	asociacións	de	produción	e	servizos
•	 2.500	escolas	e	centros	de	formación

Fonte: Elaboración propia. VI Congreso Nacional 

MST
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así a contaminación dos bens naturais como 
o solo, auga, alimentos e tamén das persoas. 
O empobrecemento do campesiñado é tes-
temuña de cotiáns conflitos e violencias, 
ameazas e asasinatos, así como de relacións 
sociais de explotación e escravitude no cam-
po brasileiro. 

Non obstante, a alternativa teórico-prác-
tica ao agronegocio é a construción colec-
tiva dunha reforma agraria popular. Unha 
reorganización da produción baseada nas 
experiencias agroecolóxicas, o traballo co-
operativo e as cooperativas, a alimentación 
sá e de calidade, a formación técnica e po-
lítica, que permitan garantir unhas condi-
cións de vida dignas para as familias que 
viven do seu traballo no campo, que viven 
da terra.

Ante esta desafiante perspectiva os assenta-
mentos do MST deben converterse na «carta 
de visita dunha nova agricultura», como afir-
mou Neuri Rosseto no Grupo de Estudos 
Agrarios do MST; é dicir, os asentamentos 
teñen de materializar unha agricultura 
fundamentada na produción cooperativa, 
solidaria, agroecolóxica e socialista.

O Programa Agrario aprobado polo 
MST no VI Congreso Nacional busca im-
pulsar transformacións estruturais na ma-
neira de relacionarse cos bens da natureza, 
en contra da privatización de ditos bens, 
que pertencen ao conxunto da socieda-
de. Preténdese así alterar completamente 
as relacións sociais do campo e construír 
conxuntamente unha sociedade xusta, igua-
litaria e fraterna. 

PROGRAMA AGRARIO DO MST 
(2014)

Democratización da terra e medio am-
biente: A terra e todos os bens da nature-
za deben estar baixo control social, para o 
pobo brasileiro e as xeracións futuras; non 
poden ser tratados como mercadorías nin 
ser obxecto de apropiación privada. Por 
iso, loitamos para democratizar o acceso 
á terra, as aguas e a biodiversidade, e ga-
rantir a función social do uso, posesión e 
propiedade da terra.

Agroecoloxía: A produción agrí-
cola debe fundamentarse nas técni-
cas agroecolóxicas, abolindo o uso de 
agrotóxicos e sementes transxénicas e 
promovendo as diversas formas de co-
operación agrícola, nunha relación de 
harmonía entre os seres humanos e a 
natureza. Debemos garantir a creación 
de agroindustrias propias, e a formación 
técnico-científica para o campesinado 
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brasileiro, coa finalidade de desenvolver 
un novo modelo de agricultura. 

Soberanía Alimentaria: O alimento é 
un dereito humano básico: todas as per-
soas deben ter acceso a unha alimenta-
ción saudable, nutritiva e adecuada á súa 
cultura. É o dereito das traballadoras a 
producir a súa propia comida e a decidir 
como e que producir sen o control do 
mercado capitalista.

Educación e Cultura: O coñecemento 
debe ser un proceso de concienciación, li-
beración e de permanente elevación cultu-
ral de todas as persoas que viven no cam-
po. Loitamos polo dereito á educación 
pública, gratuíta e de calidade, en todos 
os niveis e próxima ao lugar de residencia; 
e ao goce dos bens culturais e a comuni-
cación social. 

Xénero e Feminismos: A transfor-
mación da sociedade implica a práctica 
de novas relacións de xénero e a partici-

pación efectiva das mulleres en todas as 
cuestións da vida en común: formación 
política, produción, estudo, espazos que 
garanten colectivamente o coidado da fa-
milia e as tarefas de reprodución da vida, 
como as «cirandas» e cociñas colectivas. 
Actualmente temos, alomenos, un 50% 
de mulleres en espazos de coordinación 
e toma de decisións, protagonistas da 
produción e xeración de renta, e en di-
ferentes áreas como a educación, a saúde 
ou a cultura. 

Formación Política: Unha das prio-
ridades do MST é a formación política 
da súa base social. É un proceso amplo 
que se realiza integralmente, a través 
de cursos, reunións, encontros, accións 
colectivas, místicas, etc.; xunto coa crea-
ción de escolas do movemento. Agluti-
na diferentes momentos e constrúese 
no cotián das loitas emprendidas pola 
organización. 

A loita do campesinado brasileiro, homes, 
mulleres e «sem terrinhas», continúa vivo 
para garantir os dereitos sociais do pobo 
brasileiro: vivenda, escola e alimentación, e 
construír unha nova maneira de vivir e pro-
ducir no campo. 

Deste xeito espérase contribuír á cons-
trución dun futuro mellor para o pobo 
brasileiro, e posibilitar ás xeracións futuras 
unha sociedad socialmente xusta, iguali-
taria, democrática e fraterna, como todas 
soñamos. n

MST, a 
luta para 

valer!

Espérase 

contribuír a 

posibilitar ás 

xeracións futuras 

unha sociedad 

socialmente 

xusta, 

igualitaria, 

democrática e 

fraterna, como 

todas soñamos
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BANCA ETICA

Fiare Banca Etica xa está aquí

Entrepobos estivo atenta dende os primei-
ros momentos a estas iniciativas e apoiou, 
a través da OT de Valladolid, a creación 
dunha asociación para difundir a idea de 
banca ética. Dúass persoas de Entrepobos, 
polo menos, colaboraron permanentemente 
na xestación do proxecto e a organización 
aportou recursos económicos dende o ano 
2009. Finalmente, tamén aportou capital 
social, completando así o compromiso ao 
facerse socia da cooperativa Fiare.

A Asamblea estatal de Fiare do ano 2012 
aceptou o plan proposto para incorporarse 
a Banca Popolare Etica. Nacía así o embrión 
dunha banca ética europea, que xa é reali-
dade en España e en Italia, e é un proxecto 
que comeza a difundirse por outros países 
do contorno.

No mes de xullo de 2014, o Banco de 
España concedeu a Banca Popolare Etica 
a licenza para actuar en España coa marca 
Fiare Banca Etica. É a licenza número 
1550. Fiare, a quinta área de BpE, é unha 
filial autónoma e española, controlada polo 
Banco de España, axustada ás leis españolas 
e que ofrece produtos e servizos bancarios 
españois. Todo isto faise dende a oficina de 
Bilbao, que se abriu o primeiro de outu-
bro; e ten traballadoras en Barcelona e en 
Madrid, ademais de banqueiras itinerantes 
por todo o país. A actividade bancaria realí-
zase a través de internet, entrando na páxina 
www.fiarebancaetica.coop.

Ademais do banco, as persoas e aso-
ciacións que participamos no proceso de 
creación decidimos facer unha fundación, 
a Fundación Fiare, para que actúe como 
lugar de participación do movemento social 
e como espazo de reflexión e de crítica en 
torno ao dereito ao crédito. Os patronos 
da Fundación son as asociacións territo-
riais adheridas a Fiare e estas están forma-
das exclusivamente por persoas xurídicas. 

Entrepobos decidiu estar presente tamén 
aí a través da Asociación Fiare de Castela-
León.

Temos, polo tanto, un novo banco, naci-
do e formado polo movemento social da 
solidariedade: 500 asociacións en España 
e 5.000 en Italia forman parte desta banca 
ética, ás que hai que sumar 5.000 persoas 
físicas en España e 40.000 en Italia. Unha 
nova illa non capitalista, pois, ensamblada 
na economía solidaria e alternativa. 

Esta banca, por ser alternativa, continúa 
en proceso de construción. Todas as persoas 
solidarias seguen a estar convidadas a formar 
parte dela no só como clientes, senón como 
persoas socias. É moi importante adquirir 
capital social, porque a cantidade dispoñible 
do mesmo é a que posibilita a dimensión do 
crédito. Moita xente estaba esperando este 
momento para abrir unha libreta e facerse 
clientes da banca ética. Iso está moi ben, 
pero a demanda segue a ser dar un paso máis 
e mercar capital social, porque ese é o xesto 
verdadeiramente solidario, o que posibilita 
o dereito ao crédito e o seu acceso ás per-
soas que máis o necesitan.

Cando este boletín chegue ás vosas mans, 
xa estará en funcionamento a banca por 
internet e poderase abrir unha conta e soli-
citar diversos servizos: domiciliar nóminas 
e recibos, facer depósitos, etc. A partir de 
xaneiro, disporase tamén de tarxetas de cré-
dito e de débito. En fin, que a outra banca 
xa está aquí e temos que conseguir que 
sexa un instrumento para construír o outro 
mundo posible e cada día máis urxente. 
Que ninguén pense en obter intereses máis 
altos polo seu diñeiro nesta banca. Aquí 
non se ofrece especulación, senón dar un 
valor social ao aforro. Animádevos, pois, 
e a gozar das alegrías que aporta a solida-
riedade. Entre todas, teremos dado outro 
paso. n

O proxecto Fiare ten a súa orixe na reflexión dun grupo de xente relacionada coa 
Universidade en Bilbao no ano 2001, que decidiron impulsar a creación dunha banca ética. 
Fixeron unha Fundación no ano 2003 e elixiron á italiana Banca Popolare Etica (BpE) 
para comezar a actuar como axentes da mesma. Era o ano 2005. Dende ese momento 
intentouse difundir o proxecto por España, ademais de ensaiar a actividade bancaria.

Marcelino Flórez
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EDUCACIÓN EMANCIPADORA

Exposición sobre os Límites  
do Crecemento

A exposición xurdiu a raíz do curso de verán 
da Universidade de Valladolid Os Límites 
do Crecemento, recursos enerxéticos e mate-
riais (http://cursolimitescrecimiento.wor-
dpress.com/) que tivo lugar en setembro de 
2011 e no que se abordaron temas como o 
pico do petróleo, as enerxías renovables, os 
recursos minerais, a biomímesis e o decrece-
mento. Dado o interese que espertou aquel 
curso entre todos os participantes, decidiuse 
tentar dar un formato máis divulgativo aos 
seus contidos, de xeito que puideran chegar 
a amplos sectores da poboación. 

Con este proxecto buscamos xerar con-
ciencia social ante un problema que vemos 
especialmente importante neste principio 
de século. Os seres humanos atopámonos 
inmersos nun sistema capitalista neoliberal 
e globalizado baseado en ideais de crece-
mento sen límites que precisa mercantilizar 
e converter nunha cousa máis a natureza, os 
territorios e as persoas, e extraer os recursos 
a un ritmo cada vez máis acelerado. Aínda 
que poucas persoas son conscientes diso, 
esta civilización avanza inexorablemente 
cara ao esgotamento dos recursos naturais 
e, en consecuencia, a unha crise ecolóxica 
que conduce ao fin deste sistema. Estes pro-
blemas son moito máis urxentes do que a 
opinión pública pensa e algúns límites ao 
crecemento están empezando a manifestarse 
nesta mesma década. Por iso, consideramos 
a importancia de facer visible esta realida-
de, e ser conscientes da necesidade de actuar 
tanto a nivel individual como a nivel colecti-
vo. A crise ecolóxica pode conducirnos a un 
decrecemento máis ou menos controlado e 
organizado ou -se non sabemos reaccionar 
xa- ao colapso social máis caótico e xeno-
cida. Polo tanto é preciso cambiar a outro 
modelo de civilización e iniciar a transición 
cara a un mundo social e ecoloxicamente 
responsable, non baseado en enerxías fósi-

Ao longo deste ano 2014 unha exposición sobre os Límites do Crecemento realizada 
conxuntamente por Entrepobos, Ecoloxistas en Acción de Valladolid e o Grupo de 
Enerxía e Dinámica de Sistemas da UVa visitou diversos colexios, centros cívicos e outros 
espazos desta cidade. Os 12 paneis que a compoñen foron acompañados por un grupo de 
persoas que colaboraron na súa divulgación mediante visitas guiadas, charlas, dinámicas 
participativas e xogos. 

Elena Fraile – Entrepobos Valladolid
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les nin no crecemento material, moi afasta-
do deste imaxinario capitalista baseado nos 
mercados financeiros. 

O primeiro límite que estamos tocando é 
o pico ou cenit do petróleo, un fenómeno 
do que non se fala, é que a extracción de 
petróleo estase a facer cada vez máis lenta e 
custosa. A era de acelerado desenvolvemen-
to económico baseado no petróleo barato, 
acabou xa, queda pouco e de baixa calida-
de. As alternativas de explotación de gas e 
de petróleo extraídos mediante fracking, os 
petróleos de augas profundas, as areas bitu-
minosas do Canadá, os biocombustibles non 
son a solución debido ao seu baixo retorno 
enerxético e económico. Tampouco son 
alternativas as nucleares, o gas e o carbón, 
que tamén están chegando ao seu cenit. As 
contas económicas non poden saír se non 
saen as enerxéticas.

Queda a solución das enerxías renova-
bles, pero non hai que esquecer que estas 
tamén son limitadas e só poden ter éxito 
lonxe deste ritmo de crecemento continua-
do e dun xeito de vida baseado no usar e 
tirar. Debemos frear o consumo exacerbado 
que desbalde os bens naturais, nos envolve 
nunha dinámica de ansiedade e imponnos 
unha alimentación moi afastada da sobera-
nía alimentaria. 

A exposición está guiada por tres perso-
naxes que amosan tres actitudes ante a vida: 
a Cidadanía, consciente dos recursos limi-
tados e ávida de conciencia crítica; o Dor-
milón, que pasa de todo; e o Pensamento 
único, a mentalidade neoliberal. Estes per-

sonaxes acompáñannos ao longo dos 12 
paneis, que tratan os seguintes aspectos 
sobre Os límites do crecemento:
1. A verdadeira sustentabilidade
2. Colapsos: non vivimos sós, somos parte 

dun ecosistema
3. Que está pasando co petróleo?
4. Exprimindo as últimas pingas. Merece a 

pena?
5. Nuclear, gas, carbón, son a solución?
6. As renovables son o futuro... pero son 

limitadas
7. Adeus á cultura de usar e tirar
8. Que facemos co noso modelo de vida?
9. Da economía do crecemento...
10. ... á economía do «bo vivir»
11. Que podo facer eu?

Podedes ver os paneis na web de Entre-
pobos: http://www.entrepueblos.org/index.
php/publicaciones/2486-limites-crecimiento  
ou na de Ecoloxistas en Acción: http://
es.scribd.com/doc/186984514/Expo-12-
Paneles n

Se queres expór os paneis no teu colexio, instituto, 
universidade, centro de traballo, asociación...,  
podes solicitárnola por correo electrónico: 
educación@entrepueblos.org
info@entrepueblos.org

Temos dispoñibles copias da exposición en Sevilla 
e, en catalán, en Mallorca, Menorca, Barcelona e 
Alicante. 
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Podes atoparnos en:

DOMICILIO SOCIAL: Av. Meridiana 32, ent. 2a (esc. B) · 08018 Barcelona
T. 93 268 33 66 · F. 93 268 49 13 · www.entrepueblos.org · info@entrepueblos.org

ANDALUCÍA
• ep.andalucia@entrepueblos.org
• http://entrepueblosandalucia.wordpress.com
• Colectivo Diamantino García
 C/ Pozo 12 · 41657 Los Corrales

ASTURIES
• ep.asturies@entrepueblos.org

CASTELA-A MANCHA
• ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTELA-LEÓN
• ep.zamora@entrepueblos.org
• ep.burgos@entrepueblos.org
• ep.valladolid@entrepueblos.org
• http://entrepueblosburgos.wordpress.com
• http://entrepuebloszamora.wordpress.com
• http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com

CATALUNYA
• penedes@entrepobles.org
• http://entrepueblosbages.wordpress.com
• http://entrepoblespenedes.wordpress.com
• http://entrepoblesbarcelona.wordpress.com
• C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C/ Raiers 13
 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Av. Meridiana 32, ent. 2ª (esc. B)
 08018 Barcelona

COMUNIDADE DE MADRID
• ep.madrid@entrepueblos.org

EUSKAL HERRIA
• herriarte@gmail.com

ILLES BALEARS
• C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• entrepoblesmallorca@yahoo.es

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
• alacant@entrepobles.org
• http://entrepoblesalacant.wordpress.com
• http://entrepoblesvalencia.wordpress.com
• entrepobles.valencia@gmail.com
• C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C/ Eslava 123 · 03204 Elx
• C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)

REXIÓN DE MURCIA
• marcuba3@gmail.com

Se desexas facarte soci@ de     , rechea o seguiente boletín e envíao a: 
Prza.	da	II	República,	Edif.	Multiusos,	2	andar,	aula	16	•	36800	Redondela

* NIF imprescindible para a desgravación do IRPF.
Aviso legal: De conformidade co que establece a lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, e a Ley34/2002, do 11 de xullo, 
de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garante a confidencialidade e 
seguridade no tratamento dos datos de carácter persoal, necesarios para poder formalizar a inscrición como socio/a. Pódese exercer o dereito de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición mediante un correo electrónico á caixa de correo info@entrepueblos.org ou por medio dun escrito a: Asociación Entrepueblos, Av. Meridiana 
32, ent. 2a (esc. B), 08018 Barcelona.

Nome e apelidos 
Enderezo
C.P.     Poboación

Sinatura

Nome e apelidos
   NIF* 
Data de nacemento 
Enderezo

C.P.   Poboación
Teléfono    Profesión
E-mail

Banco / Caixa 

Prégolles que desde a presente pague os meus recibos que a
ONG lles presente ó cobro con cargo a miña conta

- BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN

Solicitude de ingreso coma socio/a Orde de pago para a Entidade Bancaria

Cota anual  75 e	 125 e	ou e

Se ten dificultades económicas pónase en contacto  
para flexibilizar tu contribución.

 recomenda fixala no 0,7% do salario.

NUMERO DE CUENTA - IBAN

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA
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