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DEREITOS E XUSTIZA

Agora é a quenda do recorte, 
se aínda se pode máis, das 
liberdades e da democracia
“España será máis segura e, polo tanto, máis 
libre”  aseguraba, enfaticamente,  o diputa-
do do PP Conrado Escobar na súa defensa 
da Lei de Seguridade Cidadá na sesión do 
presente 26 de marzo. Sesión na que un PP 
arrogante  e asoballador coa  súa maioría 
«solitaria» aprobaba a lei de Seguridade 
Cidadá, a reforma do Código Penal e o pacto 
antiterrorista  asinado , este si, co PSOE. 
Que entrarán en vigor o 1 de xullo do pre-
sente  ano. Desoíndo as voces da sociedade 
civil e plataformas de DDHH;  desoíndo as 
observacións, informes e críticas de instan-
cias tan  cualificadas como o Consello  do 
Poder Xudicial, o Consello Fiscal a nivel 

español , o Consello de DDHH da ONU, 
a Eurocámara e  tantos outros organismos e 
asociacións internacionais, o Partido Popular 
atrincheirouse no ataque ás liberdades, no 
retroceso democrático e na aberración xurí-
dica, términos todos eles vertidos na sesión 
de aprobación no Congreso de deputados.  

Nese marco de restrición de liberdades, 
reproducimos integramente o certeiro e 
rigoroso  manifesto asinado por 65 catedrá-
ticos penalistas de máis de 30 universidades 
españolas. Léano. Sobra calquera comenta-
rio en relación á “vontade” das recén apro-
badas medidas lexislativas, para garantir  esa  
España máis segura e máis libre. 

Os abaixo asinantes, todos Catedráticos 
de Dereito Penal de trinta e tres Univer-
sidades Públicas españolas, ante a grave 
situación que atravesa a lexislación 
sancionadora penal e administrativa en 
España, queren pór de manifesto e facer 
públicas as seguintes consideracións.

O Goberno, abusando dunha maioría 
absoluta obtida lexitimamente nas últimas 
eleccións, está impulsando unhas refor-
mas penais que padecen, alomenos, dos 
seguintes defectos:
a) En primeiro termo evidencia unha 

enorme pobreza técnica,  que se puxo 
de relevo polos xuristas que infor-
maron ante a Comisión de Xustiza 
do Congreso dos Deputados. Así, e 
paradoxalmente, nuns tempos nos que 
a calidade da doctrina penal española 
está nun dos seus mellores momentos 
históricos, o Goberno dá a luz unha 
pésima lexislación da man de ignotos 
asesores. O anterior é o que, segura-
mente, explica que se introduciran no 
texto da reforma preceptos que supe-
ran a Constitución, pero non soamen-
te polas súas propostas de fondo senón 
tamén polo deliberado e constante uso 
de termos ambiguos na redacción das 
normas, o que compromete seriamente 
esixencias básicas do principio de lega-
lidade penal;

b) Na elaboración das anteditas reformas 
o Goberno, ademais, prescindiu da tra-
dición xurídica española, esquecendo as 
esforzadas elaboracións  xurispruden-
ciais e doctrinais que permitiron nos 
últimos decenios superar problemas 
que nos perseguían dende hai séculos. 
Pois ben, cando boa parte das dificul-
tades xa estaban solucionadas coas últi-
mas reformas penais e as aportacións da 
doctrina e Xurisprudencia, o Goberno 
volve a botarnos nos brazos da insegu-
ridade e da incertidume;

c) As reformas propostas, ademais, beben 
política e criminalmente das peores 
fontes do século xx, das correntes 
máis reaccionarias, máis autoritarias, 
de aportacións en suma que foron por 
todos denostadas;

d) Algunhas das iniciativas lexislativas 
levadas ao texto da reforma, profun-
dizan nunha liña dirixida consciente-
mente a afastar os cidadáns do servizo 
público da Xustiza, “privatizando” non 
poucas infraccións actualmente consi-
deradas faltas e nas que se ven invo-
lucrados anualmente decenas de miles 
de cidadáns: é o caso dos accidentes de 
tráfico. Esa privatización vai provocar 
que o cidadán cargue co pagamento de 
taxas, custes e peritaxes, o que o levará 
en non poucas ocasións a renunciar a 
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A reforma 

profundizan 

nunha liña 

dirixida 

conscientemente 

a afastar os 

cidadáns do 

servizo público 

da Xustiza

reclamacións para maior beneficio das 
compañías de seguros;

e) Prodúcese un indesexado incremento 
da gravidade de bastantes condutas, 
especialmente pola conversión de faltas 
en delictos, ao que se suma o aumento 
dunhas penas de prisión que xa son de 
por si demasiado al tas (poden che-
gar ata os corenta anos) e a previsión 
dunha inxustificable pena de cadea 
perpetua. Con todo iso o único efec-
to seguro vai ser o do aumento dunha 
poboación penitenciaria xa suficiente-
mente elevada, o que por outra parte 
non se traducirá nunha maior segu-
ridade cidadá. Pero, quizais, o máis 
grave desta iniciativa lexislativa –por 
se o anteriormente exposto non fose xa 
suficiente- é o claro abandono que se 
produce do principio de culpabilidade 
e a súa substitución por criterios de 
perigosidade: a dignidade humana vai 
resultar pisoteada en aras dun defensis-
mo a ultranza, e os cidadáns vanse ver 
entregados non á seguridade da norma 
senón á indeterminación dos criterios 
persoais cos que se vai “administrar” a 
perigosidade.

O Goberno decidiu privatizar, tamén, 
a seguridade, prescindindo do modelo de 

seguridade pública que permitiu manter  
España como un dos países menos vio-
lentos do mundo. Para iso reduciu dras-
ticamente os cadros de persoal da Garda 
Civil y Policía Nacional e entregou a 
empresas privadas ámbitos enteiros da 
seguridade –comezando polas prisións-, 
e habilitando a estas entidades para que 
mediante as oportunas comisións pro-
vinciais, autonómicas e nacionais decidan 
en cada momento o modelo de segurida-
de e as iniciativas a tomar a ese respecto. 
Este novo paradigma resulta reforzado 
por modificacións como as contidas no 
Proxecto de reforma do Código Penal, 
mediante as que se equiparan, a efectos 
penais, os vixiantes privados de segurida-
de cos funcionarios públicos.

Mediante o Proxecto de Lei de Segu-
ridade Cidadá que nestes momentos se 
está tramitando no Congreso, o Goberno 
pretende restrinxir o dereito de reunión e 
manifestación: eleva a concepto de refe-
rencia non o de “orde pública” entendi-
do como normalidade nas manifestacións 
colectivas da vida cidadá (que obviamente 
comprende as manifestacións e reunións e 
outro tipo de expresións coas que se quere 
pór en relevancia un certo estado de opi-
nión), senón o de simple “orde nas vías 
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públicas” que nas opcións do Proxecto 
de Lei resulta sempre alterado polo exer-
cicio de dereitos fundamentais. De aí as 
fortísimas sancións coas que se ameaza os 
participantes nas manifestacións e os exor-
bitantes poderes recoñecidos ás forzas de 
seguridade (que poderán estar apoiadas, 
que non se esqueza, por membros das 
policías privadas). Trátase, en definitiva, 
dun intento de pór sordina ás protestas 
cidadás indignadas ante o constante recor-
te do Estado de Benestar. Trátase dunha 
lei claramente regresiva, coa que se pre-
tende converter en papel mollado boa 
parte da declaración de dereitos contida 
na Constitución.

O Goberno burla continuamente os 
trámites legalmente establecidos para a 
tramitación das leis que afectan a dereitos 
e liberdades fundamentais. En efecto, e 
valla como exemplo o que está sucedendo 
coa reforma do Código Penal, tras pre-
sentar un determinado texto a informe 
da Fiscalía Xeral do Estado e do Con-
sello Xeral do Poder Xudicial, remátase 
levando ás Cámaras Lexislativas un novo 
Proxecto que inclúe materias que non 
foron obxecto previamente de dictame; e 
mesmo, no seo do trámite parlamentario 
introdúcense -baixo a cobertura de emen-
das do Grupo Parlamentario que sostén 
ao Executivo- novas regulamentacións 
referidas a delictos que non foran some-
tidas tampouco a dictame previo. Todo 
isto constitúe un evidente fraude de ley 

do que advertiu xa o Consello de Esta-
do e a mesma Sala 3ª do Tribunal Supre-
mo. Desta maneira non só se conculca 
a legalidade vixente, senón que ao face-
lo fúrtanse as leis dos controis debidos: 
un xeito, pois, de auténtica utilización 
arbitraria do poder, só que no ámbito 
da produción lexislativa. Entendemos 
que nos atopamos diante dun verdadeiro 
estado de necesidade política provocado 
pola deslealdade democrática do actual 
Goberno, quen mediante as denunciadas 
iniciativas lexislativas está elaborando 
un tecido xurídico extraordinariamente 
afastado dun sistema democrático atento 
ás liberdades e dereitos fundamentais, e 
moito máis próximo a un sistema autori-
tario que francamente críamos xa esque-
cido. Por todo o anterior reclamamos á 
maioría parlamentaria que se constitúa 
tras as vindeiras eleccións xerais, que 
considere a necesidade de derogar, de 
raíz e sen excepcións, as leis de seguri-
dade privada, seguridade cidadá e a nova 
reforma penal; e que só posteriormente, 
e co consenso máis amplo posible e os 
mellores modos democráticos, pacten 
cos grupos parlamentarios as reformas 
penais, administrativas e procesais que 
verdadeiramente resulten necesarias para 
o mellor goberno da nación e a tutela de 
todos os cidadáns.

22 de Enero del 2015

Reclamamos que 
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FEMINISMO

Todas somos Máxima
Comisión Feminismos de Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

O día 8 de marzo, “Día Internacional das 
Mulleres” en todo o mundo, dende hai máis 
dun século, saímos á rúa para esixir e defen-
der os nosos dereitos. A pesar do tempo 
transcurrido, estes dereitos -mesmo os máis 
básicos en moitos países- son recortados e 
os que detentan o poder seguen decidindo 
sobre as nosas vidas como se estas lles per-
tencesen, sen ter en conta que os dereitos 
das mulleres son parte inalienable, íntegra 
e indivisible dos dereitos humanos univer-
sais.

Fronte a estes ataques saímos ás rúas para 
afirmar que “si hai alternativas”. Saímos coa 
seguridade de que o feminismo, en toda a 
súa riqueza e diversidade, segue moi vivo e 
nos dá forzas para seguir loitando, porque 
estamos convencidas de que temos a opor-
tunidade -aquí e agora- de construír outra 
proposta de sociedade.

Así, fronte a un modelo económico e 
social que só se basea en criterios de pro-
dutividade, que explota a natureza e que 
nos condena á pobreza e á exclusión social, 
esiximos pór no centro a sustentabilidade 
da vida.

Este 8 de marzo, nós, as mulleres de 
Entrepobos, queremos sentirnos cercanas 
aos procesos de loita das mulleres latinoa-
mericanas que, dende a pluralidade de femi-
nismos existente, establecen un diálogo para 

o recoñecemento e intercambio das diferen-
tes posicións, visións e reflexións feministas 
sobre os desafíos que teñen que afrontar.

Estas reflexións e aportacións foron leva-
das adiante por unha variedade de actoras 
feministas dende diferentes territorios: 
mozas feministas, feministas de “sabidu-
ría” acumulada, urbanas, rurais, campesi-
ñas, migrantes, indíxenas, negras, mestizas, 
lesbianas, trans, bisexuais, heterosexuais crí-
ticas, traballadoras sexuais, traballadoras do 
fogar... dende diferentes posicionamentos e 
cosmovisións.

Defendemos xunto a todas elas a impor-
tancia dun espazo común de diálogo e 
debate político, co convencemento de que a 
discrepancia nos nutre e o debate, se é reco-
ñecida e se acompaña de reflexión, fainos 
medrar como movemento e amplía os nosos 
horizontes de posibilidades.

As mulleres latinoamericanas sufriron, 
coma nós, as consecuencias do patriarcado, 
vivindo limitadas por estados que prohíben 
o exercicio do dereito a decidir sobre os seus 
corpos, así como pola militarización, que 
provoca medo, dor e represión, afectando 
así aos seus corpos-territorios.

Elas, sempre activas, traballaron sen cesar 
para que se produzan os cambios sociais 
e políticos que as liberen desa opresión e 
reivindican, entre outras estratexias, a edu-

“Este 8 de marzo todas somos Máxima, polo traballo digno, pola liberación dos nosos 
corpos e territorios”. Apoiamos a Campaña mundial en solidariedade con Máxima 
Acuña.

Fronte a 

estes ataques 

saímos ás rúas 

para afirmar 

que “si hai 

alternativas”. 

Saímos coa 

seguridade de 

que o feminismo, 

en toda a súa 

riqueza e 

diversidade, 

segue moi vivo 

e nos dá forzas 

para seguir 

loitando

An
dr

ea
 V

ale
nc

ia

ASÓCIATE E COLABORA
«É o momento  
da verdadeira  
solidariedade»

Boletín de 
subscrición ao dorso



6

cación como factor de prevención da vio-
lencia e da discriminación. Para elas, igual 
que para nós, é fundamental dar protago-
nismo ás vivencias das mozas e, á vez, recu-
perar como elemento primordial para a súa 
aprendizaxe, as experiencias e aportacións 
de tantas feministas ao longo da historia e 
no presente.

Aínda son moitos os problemas que 
todas as mulleres temos que afrontar e que 
nos impiden avanzar e construír, como 
a violencia de xénero, que nos países de 
Latinoamérica alcanza enormes e dramáti-
cas dimensións:

O feminicidio medrou ao abeiro da impu-• 
nidade, a indiferenza e a complicidade dos 
gobernos.
En moitos países de América Latina • 
aumentaron as agresións, as ameazas e a 
criminalización de defensoras de dereitos 
humanos de todos os movementos sociais, 
incluído o movemento feminista.
A utilización do corpo feminino como • 
territorio de guerra aínda está moi presen-
te, como o que se practica dende hai máis 
de 60 anos no curso do conflito armado 
en Colombia e ante o que non podemos 
quedar indiferentes.

Fronte a todo isto e cabo delas, esiximos 
pór freo á impunidade, asegurando o acce-
so á xustiza para todas as mulleres que son 
agredidas por defender os dereitos huma-
nos.

Compartimos e apoiamos a súa esixencia 
firme de ser protagonistas no proceso de 
diálogo e construción da paz. Compartimos 
e apoiamos o seu traballo, cando se manifes-
tan decididas a non desfalecer na súa loita 
contra o racismo, a colonización dos corpos 
e territorios e todas as formas de violencia.

Este ano especialmente queremos facer oír 
a voz das campesiñas e indíxenas crimina-
lizadas por defender o seu territorio, como 
Máxima Acuña. Apoiamos con elas as cam-
pañas contra os megaproxectos das empre-
sas mineiras, que atentan contra a vida das 
personas e o medio ambiente.

Finalmente manifestamos a nosa firme 
vontade de incrementar a capacidade dos 
movementos feministas para protexer a 
todas as mulleres da violencia, para fortale-
cer a solidariedade e para facer do coidado 
entre nós e as compañeiras noutros move-
mentos sociais un principio político fun-
damental para a sustentabilidade das nosas 
loitas. n
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FEMINISMO

Que poden esperar os 
feminismos do goberno  
de Syriza 
Hibai Arbide Aza – publicado en Píkara Magazine

Moitas feministas participan en Syriza e non son poucas as que celebraron a súa 
contundente vitoria. Pero a escasa atención mostrada pola coalición de esquerda cara 
a axenda de dereitos das mujeres e as persoas LGTBI en campaña fai prever que a 
mobilización feminista será imprescindible.

Alexis Tsipras sube ao escenario para cele-
brar a vitoria electoral. Nas primeiras filas 
da multitude que o espera ondean decenas 
de bandeiras moradas. Un pouco máis atrás, 
bandeiras vermellas, verdes, arcoíris e ban-
deiras de infinidade de partidos da esquer-
da europea. Vendo a posición privilexiada 
do violeta poderíase crer que a Coalición 
de Esquerda Radical (SYRIZA) reserva un 
lugar destacado ás reivindicacións feminis-
tas. Por desgraza, non é así.

De feito, tal e como destacaba o editorial 
da publicación feminista To mov, hai temas 

dos que non se oíu falar na campaña electo-
ral: a violencia machista, o traballo domés-
tico non remunerado. Nin sequera oímos 
promesas de cambio sobre estes temas.

Na súa proposta de goberno durante 
a campaña, Syriza só incidiu en propór 
igualdade salarial entre homes e mulleres e 
en reformar a constitución para garantir a 
separación Igrexa-Estado

Hai uns días, este artigo resaltaba que nos 
seus spots electorais os candidatos dos par-
tidos conservadores gregos só se dirixen a 
homes. Afirmaba que, ao parecer, as gregas 
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Os recortes 
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suicidios de 

mulleres…

non merecen que os políticos lles expliquen 
nada. Non era totalmente preciso. Roge, un 
asturiano residente en Grecia, facía unha 
interesante observación: hai un partido que 
no seu anuncio electoral si se dirixiu espe-
cificamente ás mozas… Cun resultado igual 
ou máis machista que os anteriores.

To Potami -17 escanos conseguidos- non 
tivo outra ocorrencia que sexualizar ás 

novas votantes e referirse á cita electoral 
como “a primeira vez” reproducindo todos 
e cada un dos tópicos que o heteropatriar-
cado pretende impór á perda da virxinida-
de feminina: a primeira vez é memorable, 
el (non pode ser ela, claro, é El) debe ser un 
home de fiar, as súas intencións deben ser 
honestas, que non se aproveite de ti, debe 
demostrarche seguridade, debe respetarte, 
etcétera.

 “En Grecia, as cuestións de xénero e o 
feminismo están relegados, mesmo dentro 
dos partidos de esquerda e os movementos 
sociais” asegura Roge. A min sempre me 
resulta un pouco incómodo cando alguén 
di dende Madrid, Barcelona ou Bilbao algo 
como: “en Grecia queda moito por avanzar 
en temas de xénero”. Non porque non sexa 
certo, senón porque puidera dar a sensación 
de que no Estado español hai motivos para 
presumir. Pero Roge dío dende Thessaloniki 
e ten razón: en Grecia sempre hai temas aos 
que se lles dá maior importancia.

“As principais vítimas da crise somos as 
mulleres”, di tallante Vasilakaki, unha pro-

fesora de adultos ateniense. “Os índices 
de pobreza son maiores nas mujeres que 
nos homes, igual que o paro. Os recortes 
sociais implican un aumento dos traballos 
de coidados que recae en nós. Hai moitos 
suicidios de mulleres… Por se fose pouco, 
a crise está tendo efectos colaterais dos que 
ninguén fala. Moitos homes en paro non 
son quen de asumir a súa situación. Están 

educados para ser os que traen a comida á 
casa; a falla de ingresos provócalles frustra-
ción e iso tradúcese nun aumento da violen-
cia de xénero”. Dende 1986, a interrupción 
voluntaria do embarazo é libre durante as 
primeiras 12 semanas e cúbrea a seguridade 
social. O problema é que, coa crise, millóns 
de persoas quedaron sen cobertura sanita-
ria, o que ocasionou un repunte de abortos 
inseguros.

Bolota, tamén ateniense, militante de 
Syriza e participante dende hai moitos 
anos en movementos sociais, asente e enga-
de: “As mulleres están tendo que buscar-
se a vida e tomar as rédeas da casa. Fano 
a través das asociacións de apoio mutuo 
nos seus barrios como Solidariedade Para 
Todos”. Solidarity 4 All é unha rede que 
coordina asembleas de barrio, clínicas 
sociais, comedores, bancos de alimentos, 
iniciativas para garantir o acceso á viven-
da os subministros básicos. Está formada 
maioritariamente por mulleres e exténdese 
por toda Grecia, contando con máis de 400 
nodos.
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En realidade, 

en Grecia non 

existe só ese tipo 

de asociacións 

de mulleres; 

tamén hai 

organizacións, 

colectivos e 

grupos que 

compaxinan 

a infinidade 

de matices 

das diferentes 

correntes 

feministas

Outro dos exem-
plos de dignidade é 
a coordinadora de 
limpadoras en loita. 
A súa mobilización 
converteuse  nun 
símbolo contra a 
austeridade, un dos 
poucos que esperta 
simpatías unitarias 
d e n d e  a  e n o r m e 
mobilización indig-
nada vivida nos anos 
2011 e 2012. Son 
parte das 595 mulle-
res que limpaban as oficinas do Ministerio 
de Hacienda, ata que foron despedidas en 
setembro de 2013 por orde da Troika e 
substituídas por unha subcontrata. 11500 
funcionarias foron despedidas en total.

Evangelia Alexaki, unha das súas vocei-
ras, explica que levan 266 días acampadas 
na entrada do Ministerio. “A Troika levou 
a Grecia a unha crise humanitaria. A situa-
ción é dramática, non hai marxe para máis 
recortes: hai fame, millón e medio de des-
empregados, un alarmante paro xuvenil, 
7.500 suicidios dos que ninguén fala… É un 
problema de toda Europa, polo que debe-
mos responder xuntas. Debemos intentar 
unirnos contra os programas de axustes e 
crear unha nova Europa fraternal oposta á 
Europa de Merkel e os bancos”.

“O curioso é que en Grecia hai moitas 
mulleres que teñen prácticas feministas pero 
que, se lles preguntas, dinche que elas non 
son feministas” di Vasilakaki. “Son mulleres 
que practican a solidariedade mutua, que se 
rebelan consciente ou inconscientemente 
contra os roles asignados, que están empo-
deradas pero que, lamentablemente, non se 
definen como feministas. Asocian a palabra 
feminismo a determinadas asociacións de 
mulleres de clase alta que non falan destes 
temas”.

En realidade, en Grecia non existe só ese 
tipo de asociacións de mulleres; tamén hai 
organizacións, colectivos e grupos que com-
paxinan a infinidade de matices das dife-
rentes correntes feministas. Dende as máis 
clásicas e maioritarias ata os feminismos 
autónomos máis radicais. Hai varias publi-
cacións periódicas e programas de radio, 
tanto en Atenas como noutras cidades. 
Expresións como o feminismo querer ou o 
transfeminismo son aínda moi incipientes. 
Para facernos unha idea, na manifestación 
convocada pola Coordinadora Trans de 

Atenas o pasado 25 de novembro non éra-
mos máis de 200 persoas -nunha cidade que 
roza os 7 millóns de habitantes-.

Tsipiras e os dereitos LGTB
Unha das cuestións máis criticadas duran-
te as últimas semanas de campaña foron as 
declaracións LGTBfóbicas de Tsipras, que 
calificou de “asunto científicamente contro-
vertido” a adopción de nenas por parte de 
parellas de gays e lesbianas. Moitas voces 
tanto dentro como fóra da formación de 
esquerdas recordaron que as ditas palabras 
son unha opinión persoal do candidato que 
atentan contra o sentido común e contra os 
estatutos do propio partido, que inclúen 
varias cláusulas para garantir a “non discri-
minación de gays, lesbianas e transexuais”.

Bolota teno claro: “Gañar as eleccións é 
difícil, pero a partir do 26 empeza o real-
mente importante. Non podemos crer que 
con estar no goberno xa está todo feito. 
Temos que ter claro que para que cumpra-
mos o noso programa e para que, como que-
remos nós, vaiamos máis alá del en cuestións 
como a lei de parellas de feito, a adopción, 
a prevención da violencia de xénero, etc. a 
mobilización será imprescindible”.

Debemos entender que Syriza é, ante 
todo, un instrumento para non pagar a 
débeda. Isto non significa que, como ten 
sido habitual tanto na esquerda como na 
derecha, as políticas de igualdade deban 
quedar relegadas a un segundo plano. Ao 
contrario, significa por un lado que o impa-
go é condición sine qua non para desenvol-
ver calquera política social e de igualdade. 
E por outro, que Syriza non é un espazo 
exento de contradicións e conflitos internos. 
Será, por iso mesmo, un goberno susceptible 
de ser presionado tanto dende dentro como 
dende fóra. Tras a vitoria electoral, queda 
todo por gañar. n
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COMERCIO INTERNACIONAL

O TTIP e o retorno  
do “primeiro estado”*

Àlex Guillamón – Entrepobos

Este ISDS é un dos puntos máis contro-
vertidos en torno ás negociacións do TTIP 
ou Tratado Transatlántico de Comercio 
e Investimentos entre a Unión Europea e 
os Estados Unidos. Outro punto polémico 
foi precisamente o absoluto secretismo que 
ata hai pouco rodeaba todo o que se refire 
ao TTIP. Naturalmente o secretismo debe 
entenderse respecto á cidadanía en xeral, 
porque, polo que se refire aos grandes gru-
pos empresariais e financeiros de ambos os 
lados do Atlántico, foron partícipes privi-
lexiados xa dende antes de xuño de 2013 
en que comezaron oficialmente as negocia-
cións.

Precisamente o intento de saír ao paso 
destas críticas crecentes na opinión pública 
de varios países, foi o motivo fundamental 
do lanzamento da enquisa sobre o ISDS, da 
que agora sabemos algo máis que os resul-
tados. Sabemos que, a pesar da formula-
ción extremadamente tecnicista da enquisa, 
rexistrou resultados récord de participación 
cidadá. A enquisa ía dirixida a diferentes 
niveis, tanto a institucións públicas, como a 
empresas ou organizacións empresariais, a 
entidades, como persoas a título individual. 
Rexistráronse case 150.000 respostas, o 97% 
delas expresando opinións críticas á inclu-
sión deste tipo de tribunais de arbitraxe.

Pero o máis inaudito de todo foi a con-
clusión que diso sacou a propia Comisión 
Europea: lánzase unha consulta pública 
para responder ás demandas de partici-
pación cidadá nun tema de tanta trascen-
dencia como este e, tras un resultado tan 
contundente, a conclusión é que de aquí en 
diante só se pedirá asesoramento a “axentes 
especializados”. E a segunda conclusión é, 
naturalmente, manter a creación do ISDS 
vinculado ao TTIP, iso si, velando por que 
todos os seus procedementos se ateñan á 

legalidade europea, desiderátum que nin-
guén sabe que significa exactamente.

Este “affaire” da enquisa fallida non tería 
máis interese, se non fose porque é unha 
auténtica metáfora do que se está a facer 
coas negociacións do TTIP e o que significa 
o TTIP en si mesmo.

Os sistemas políticos parlamentarios do 
século xxi son máis ben órganos de “defor-
mación” que de conformación da vontade 
popular. Hoxe é extremadamente difícil 
participar con posibilidades nunha campa-
ña electoral sen contar con grandes recursos 
económicos, nin cos medios de comunica-
ción, que, na súa maioría, están en mans 
dos mesmos grandes poderes económicos e 
financeiros. Os procesos de representación 
retórcense con sistemas electorais que favo-
recen a instauración de monopolios políti-
cos, clientelismo e corrupción. Ademais, 
o que facemos non é escoller persoas cun 
mandato por parte do seu electorado, senón 
que acabamos decidindo en quen confiamos 
máis -ou desconfiamos menos- para darlle 
un cheque en branco.

Todo iso abre un gran abano de posibili-
dades a estes grandes poderes para influír, 
moitísimo máis que o electorado, nas deci-
sións políticas. E, por se isto fóra pouco, 
hoxe en día, as liñas estratéxicas sobre a 
orientación da economía e a política foron 
derivando dos organismos saídos directa-
mente do sufraxio universal, a institucións 
electas en segundo, terceiro ou cuarto grao, 
a institucións directamente non electas ou a 
organismos mixtos.

Pero estes grandes poderes industriais e 
financeiros xa non teñen suficiente con isto. 
Os seus proxectos aínda non se trasladan ás 
decisións políticas coa nitidez e a celerida-
de que necesita o ritmo da competitividade 
nos grandes negocios globais do século xxi. 

O martes 13 de xaneiro a Comisión Europea fixo públicos os resultados dunha enquisa 
lanzada o pasado verán sobre o ISDS. Para quen non o coñeza, ISDS son as siglas en 
inglés do tribunal de arbitraxe previsto nos tratados internacionais de comercio para 
recoller e resolver demandas aos Estados por parte de investidores estranxeiros que 
consideren perxudicados os seus intereses polas súas decisións ou políticas.
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Non pode ser que unha empresa de Texas 
vexa entorpecidos durante anos os seus 
negocios porque o goberno francés, aten-
dendo as demandas da súa cidadanía, decide 
unha moratoria para o fracking. Non pode 
ser que a axenda da privatización da sanida-
de se “eternice”, porque haxa traballadoras 
e usuarios da sanidade que conseguen retra-
sala e a cidadanía aínda crea que a sanidade 
é un dereito. Non pode ser que Monsan-
to teña que sufrir un auténtico “calvario” 
de décadas de resistencia do campesiñado, 
ecoloxistas e consumidoras para implantar a 
produción e o consumo de transxénicos, co 
enorme “lucro cesante” que iso conleva.

E para solucionar todo isto, no que se está 
a pensar é no retorno do primeiro Estado. 
Como sabedes, na Francia do Antigo Réxi-
me, o rei convocaba os Estados Xerais para 
tomar as grandes decisións. O primeiro 
Estado era a nobreza, o segundo o clero e o 
terceiro a representación das cidades (a cida-
danía). Naturalmente o entendemento entre 
a monarquía e  os dous primeiros estados 
marcaba a normalidade do funcionamento 
deste réxime, ata que a Revolución acabou 
cos privilexios e consagrou o sufraxio uni-
versal e a soberanía popular, como bases da 
lexitimidade política.

A “nobreza” industrial e financeira do 
século xxi bota de menos aquel pasado e 
demanda cada vez máis un novo réxime 
post democrático, unha especie de “capi-
talismo barroco”. Non é necesario elimi-
nar as “vellas” institucións dependentes 
do sufraxio universal e da opinión pública, 
se se consegue sobrepoñerlles outras, que 

teñan capacidade para propoñer, controlar, 
influír, tutelar, disuadir, ameazar…, as súas 
decisións.

En palabras do Observatorio Europeo 
das Corporacións: “Observamos o intento 
de trasladar os temas máis controvertidos 
do TTIP a despois de finalizado o acordo, 
mentres se asegura un marco institucional 
que garanta o acceso privilexiado dos grupos 
dos lobbys empresariais á lexislación futura. 
Esta nova institución transnacional (o Con-
sello de Cooperación Reguladora), sen pre-
cedente histórico, engadiría un novo estrato 
no proceso de lexislación e regulación. Estes 
funcionarios terían unha influencia enorme, 
xa que poderían parar ou debilitar propostas 
lexislativas e, por outro lado, promover pro-
postas que debilitarían os requisitos para as 
compañías. Todo isto ocorrería antes de que 
calquera organismo elixido democratica-
mente, xa sexa un organismo nacional ou o 
Parlamento Europeo, tivera a oportunidade 
de darlle un vistazo ás propostas”.

O proxecto político do TTIP pode ser 
analizado do dereito e do revés. Pódese 
alertar, con razón, sobre cada un dos efectos 
que pode conlevar na rebaixa dos dereitos 
sociais, laborais, económicos, culturais, am-
bientais, etc. E o que todo isto ocasionará 
na configuración de sociedades de maior 
exclusión e inequidade. Pero do que trata 
esencialmente o TTIP, o que hai detrás da 
forma na que se está negociando, o que se 
desprende da lectura da Comisión Europea 
sobre a enquisa fallida sobre o ISDS, é xus-
tamente iso: a preparación do retorno do 
“primeiro estado”. n
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AMÉRICA LATINA. MOVEMENTOS SOCIAIS

Unha visita  a Cuba. 
Participación en “paradigmas 
emancipatorios”
Mª Dolores García – Entrepobos Sevilla

Alí fomos Elena Fraile de Valladolid, Ana 
Fornés de Valencia, Pepa e Dolo García 
de Sevilla, Sara Tuñí de Barcelona e Luis 
Miranda, representante rexional para Cen-
troamérica e Cuba

O encontro, celebrado entre os días 13 e 
16 de xaneiro de 2015, en El Sauce, espazo 
aberto a concertos musicais e eventos cul-
turais, acolleu a representantes e activistas 
sociais de 23 países de América Latina, con 
algúns representantes europeos, como Fran-
cia, Alemaña e do Estado Español, entre 
eles, o nutrido grupo  de Entrepueblos. 
Cunha mesma lingua e compromiso que nos 
une e fortalece, unha acollida inmellorable, 
por parte dos compañeiros/as cubanas, que 
é a mellor garantía de calidez e hospitalida-
de, para este debate aberto e honesto. 

Puidemos escoitarnos e compartir duran-
te esa semana as experienzas de moitos 
movementos e colectivos que, preocupa-
dos por un escenario de situacións graves 
de perda de dereitos humanos, enfronta-

mos as nosas loitas en distintos marcos 
políticos e sociales, nas nosas respectivas 
ubicacións territoriais, pero con vocación 
internacional, como é tamén a forza que 
nos oprime.

Son moitos puntos comúns que favorecen 
e fomentan estas agresións: individualismo, 
fundamentalismo, patriarcado, militaris-
mo, campaña mediática do medo e todo 
para reforzar o proxecto de dominación 
capitalista, en moitas ocasións en alianza 
coas igrexas, cun aumento da represión e 
da misoxinia.

Con motivo da celebración do Taller de “Movementos Sociais e Paradigmas 
Emancipatorios”, que cada dous anos  se vén celebrando na Habana, este ano fómonos 
animando unhas a outras e, finalmente, un nutrido grupo de xente de Entrepueblos 
decidimos acudir a Cuba para compartir esta experienza que agora, de xeito resumido, 
queremos trasladar aos compañeiros e compañeiras da organización, ás nosas amizades 
e simpatizantes.
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Moitas son tamén as respostas e resisten-
cia que alí expuxemos: coidar o noso mundo 
interior e colectivo tanto  emocional como  
espiritual, crear organizacións e redes, res-
catar o saber popular, fortalecer o coopera-
tivismo e a solidariedade, reclamar o criterio 
ético, desenvolver valores comunitarios 
fronte ao centralismo, redefinir a identidade 
latinoamericana, entre outros.

Puidemos escoitar voces claras, como a da 
compañeira, Berta Cáceres, coordinadora do 
Consello Cívico de organizacións populares 
e indíxenas de Honduras (COPINH), que 
nos expuxo como no seu país, tras o golpe 
de estado, se privatizaron bens comúns, 
medraron as desigualdades, perséguense e 
asesinan líderes defensores do territorio e 
dos recursos naturais. Coméntanos como 
máis do 30% do territorio hondureño se 
concedeu a 870 proxectos extractivos minei-
ros, 300 presas hidroeléctricas e 12 enclaves 
de megaproxectos turísticos, cunha militari-
zación crecente que se reflicte nos orzamen-
tos nacionais,  fronte a recortes drásticos en 
sanidade e educación. Pero tamén nos abre 
esperanza, como a exemplar loita do pobo 
Lenca: dende  a súa espiritualidade empren-
de novas formas lexítimas de loita, onde as 
mulleres non só son mencionadas, senón 
que se declaran protagonistas do proceso 
de confrontación co imperialismo.

Outro dos exemplos cóntanolo Ana 
Esther Ceceña, economista mexicana, de 

como o capitalismo nos intenta someter e, 
se non o consigue, nos extermina, empre-
gando varias estratexias simultaneamente, 
como a posesión do territorio en todas as 
súas potencialidades, a “disciplina” dende 
a educación, o empobrecemento da terra e 
da fertilidade humana dende a alimentación, 
co emprego de agroquímicos e transxénicos, 
a militarización sutil e difícil de controlar, 
xustificada polo medo ao outro, visto como 
inimigo. 

Todo sucede simultaneamente, como o 
avance do poder dos mercados financei-
ros, como a modelación do cuerpo dende 
a alimentación e os fármacos. E todo cunha 
impunidade progresiva, encabezada por 
multinacionais que saquean as vilas e gañan 
preitos aos gobernos e aos movementos 
sociais organizados. A violencia faise algo 
natural, di, e fronte a iso debemos ir á con-
frontación con tal forza, que non atope fór-
mulas para combatirnos. 

Temos un gran desafío, pero á vez moita 
sabedoría acumulada nunha longa histo-
ria. Temos a virtude da nosa vitalidade, o 
convencemento de que ninguén nolo pode 
impedir, actuando con intelixencia, pensan-
do no longo prazo e non resolver os proble-
mas do día a día, fronte a  como traballa o 
capitalismo para o inmediato. 

Segue expoñendo como temos abertos 
moitos escenarios de guerras: Colom-
bia, Honduras, Siria, Palestina, Ucrania…  

Temos un gran 

desafío, pero 

á vez moita 

sabedoría 

acumulada 

nunha longa 

historia

O capitalismo 

está danado e 

unha fera ferida 

é moi perigosa, 

polo tanto o 

que nos vén é 

forte, como forte 

debe ser a nosa 

resposta



13

A guerra xa empezou e non ten tempo nin 
lugar. É un novo cambio de era que irradia 
podredume. O capitalismo está danado e 
unha fera ferida é moi perigosa, polo tanto 
o que nos vén é forte, como forte debe ser a 
nosa resposta. 

Nalú Faria, psicóloga e integrante da 
coordinación nacional da Marcha Mundial 
das Mulleres (MMM) de Brasil, fálanos 
de novas propostas feministas das mozas, 
como o feminismo ecolóxico, de como o 
capitalismo reforza o patriarcado e, como 
un antídoto, o feminismo reforza a loita 
anticapitalista, en alianzas de organizacións 
de mulleres artellándose con grupos da 
esquerda. Hai que desmontar a falsa dicoto-
mía: Público-privado, traballo-reprodución, 
home-muller... Pensemos que o persoal é 
político e saquemos da invisibilidade as loi-
tas de resistencia das mulleres e expoñamos 
abertamente onde pomos a reprodución e 
os coidados da vida.

Tamén se falou da situación de Colombia 
e das negociacións de paz, do MST en Bra-
sil,  dos movementos do  ALBA, do Con-
greso dos Pobos, do caso de Ayotzinapa en 
México, entre outros.

Asimesmo falouse no encontro dos 56 
anos de socialismo do pobo cubano, que 
dignificado as súas xentes. Hoxe ten moitos 
retos e desafíos, que non poden acabar en 
fracaso, aínda que aumente o desprestixio 
exterior e custe manter o orgullo de perten-

za nas xeracións que non viviron o inicio da 
revolución. Hai que manter unha concien-
cia crítica e recoñecer que se reproduciron 
algúns defectos doutros réximes, como a 
división do traballo tradicionalmente femi-
nizado, e como a sanidade e educación son 
hoxe ameazadas coa diminución do emprego 
estatal. Tamén se observan desigualdades de 
xénero na aplicación das novas disposicións: 
como as concesións de terras agrarias a 
homes; aínda estando en igualdade de capa-
citación as mulleres ou as licenzas a negocios 
por conta propia, maioritariamente a homes. 
O socialismo, se non avanza retrocede.

Houbo moita aportación dos cubanos e 
cubanas no encontro, pero destacamos as 
propostas  por Mónica Baró, novísima xor-
nalista, educadora popular e investigadora  
que falou de maneira clarificadora e resu-
miunos algunhas premisas, como desafíos:

Todos estes debates, fixéronnos  reflexio-
nar,  aínda o estamos facendo e seguro que 
por moito tempo. Logo, nos días posteriores 
ao Encontro, tivemos varias entrevistas con 
amigos e amigas de Entrepueblos en Cuba. 
Seguimos con interese distintas posicións e 
posibles escenarios do futuro do País. Nós, 
dende Entrepobos, vimos convencidas de 
que o pobo cubano atopará a maneira de 
construír un futuro, que será exemplarizan-
te para o resto do mundo, como os 56 anos 
de revolución foron para os nosos move-
mentos sociais un referente. n
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Estas comisións son: a Comisión de Sobera-
nías, a Comisión de Xustizas e a Comisión 
de Feminismos.

O obxectivo é o encontro e o intercam-
bio entre as comisións, coa idea de debater 
propostas e poder realizar un traballo en 
común.  

En relación coa metodoloxía, Ana e 
Bea, do Colectivo de Mulleres de Mata-
galpa (Nicaragua), fixéronnos o camino 
máis sinxelo para o debate, facilitándonos 
o encontro, o intercambio, a visualización 
de puntos en común e a creación de pro-
postas. 

En cada comisión traballouse nun mapa 
sobre o que se reflectiu o traballo de Entre-
pobos no estado español e coas organiza-
cións aliadas nos diferentes países. A partir 
deste mapeo, cada Comisión traballou sobre 
propostas coa intención de socializalas e ver 
colectivamente onde poderían converxer as 
diferentes comisións.   

O traballo realizado por estas Comisións 
durante este ano foi o seguinte: 

Dende a Comisión de Soberanías, tra-
ballouse nas temáticas de TTIP, Límites do 
crecemento, Soberanía alimentaria e Econo-
mía Social. En concreto, estase dando segue-
mento á campaña contra o TTIP; fixéronse 
actividades de presentación e difusión da 
exposición “Os Límites do crecemento” 
e preparáronse materiais didácticos; deuse 
seguemento á Plataforma Rural e ao proce-
so de construción de FIARE e do Mercado 
Social das Illas Baleares. Tamén se elaborou 
un documento de definición dos ámbitos 
temáticos da Comisión.

Dende a Comisión de Xustizas, traballo-
use en torno a diferentes temas vinculados 
con Xustizas e Dereitos Humanos; Memo-
ria histórica, Xustiza e Impunidade; Exclu-
sión social; Migracións; Criminalización e 
Defensoras de Dereitos Humanos. A Comi-

sión colaborou na redacción do “Informe 
de Dereitos Humanos de Melilla. Vulne-
racións de Dereitos Humanos na frontei-
ra sur: Melilla” (elaborado pola Comisión 
de Observación de Dereitos Humanos, 
xullo 2014). Actualmente estase realizando 
un mapeo dos Dereitos Humanos, ante a 
situación dos mesmos e a das defensoras dos 
Dereitos Humanos, aquí e nos países cos 
que mantemos relacións solidarias. Tamén 
se redactaron varios artigos para os boletíns 
de Entrepobos e adherímonos á Campaña 
de boicot contra Aireuropa pola súa parti-
cipación nas deportacións. 

Dende a Comisión de Feminismos, tra-
ballouse sobre todo nos dereitos sexuais e 
reprodutivos, mirando cara a América Lati-
na e cara aquí e comezouse a abordar a cues-
tión do TTIP dende unha ollada feminista. 

Unha das preocupacións da Comisión é 
como fortalecer e tecer novas alianzas, coas 
organizacións feministas latinoamericanas 
e de aquí. Participamos e démoslle segue-
mento ao “II Encontro Mesoamericano 
de Dereitos Sexuais e Dereitos Reprodu-
tivos” (Nicaragua, setembro 2014) e ao 
“XIII Encontro feminista latinoamerica-
no e do Caribe” (Perú, novembro  2014).  
Dámoslle seguemento continuo ás diversas 
plataformas e alianzas ás que pertencen as 
organizacións feministas latinoamericanas. 
Dende aquí tamén estamos participando 
en diversos espazos feministas e apoiamos 
a construción colectiva da axenda política 
feminista. 

Por outra banda, iniciamos un esforzo 
xunto a outras organizacións do ámbito da 
cooperación, que baixo o nome de “Alian-
za por unha cooperación feminista global”, 
facemos unha aposta clara polo feminismo. 
Dende esta Alianza, durante este ano estive-
mos dando seguemento á Campaña “Unha 
flor polas 17” n’ O Salvador e á reforma da 

ENTREPOBOS

Traballo compartido e 
comprometido das comisións  
no encontro de Rivas
Carmen Sala e Alicia Rodríguez – Entrepobos

O pasado 31 de xaneiro, as xentes de Entrepobos reunímonos en Rivas para dar 
continuidade ao traballo das Comisións creadas xusto un ano antes nun encontro  
similar, tamén en Rivas, para reflexionar en torno á Estratexia de Entrepobos para os 
vindeiros anos.

O obxectivo 

é o encontro e 

o intercambio 

entre as 

comisións, coa 

idea de debater 

propostas e 

poder realizar 

un traballo en 

común



15

E dende as 

Comisións de 

Soberanías, 

Xustizas e 

Feminismos, 

animámoste a 

que continúes 

participando 

deste gran soño 

que segue sendo 

a construción 

colectiva de 

Entrepobos. 

Xuntas e xuntos 

farémolo 

posible! 

lei  do aborto 
de Gallardón. 
Te m o s  f e i t o 
comunicados 
públicos en rela-
ción a  ambos 
casos. Partici-
pamos tamén na 
Feira de Econo-
mía  f emin i s -
ta (Barcelona, 
2014), a partir 
da cal se creou 
unha Comisión 
de traballo da 
que formamos parte diversas feministas, 
que nos nomeamos “Feministas contra o 
TTIP”. Participamos tamén das accións que 
se desenvolven nos diferentes territorios do 
estado en torno ao 8 de Marzo e ao 25 de 
Novembro. 

Dende a Comisión tamén se lle deu 
seguemento a Dona’m cine: II Concurso 
Internacional de Curtametraxes realizadas 
por mulleres dende olladas feministas. 

No Plenario púxose en común o mapa 
das comisións e acordáronse propostas para 
traballar nos vindeiros meses e/ou levalas á 
asemblea estatal de socias e socios 2015 de 
Altafulla (Tarragona).

En primeiro lugar, acordouse que a 
Comisión de Xustizas organizara unhas 
Xornadas  internas de formación para o 
mes de xuño sobre como facer fronte á cri-
minalización das defensoras dos Dereitos 
Humanos. O tema enfocarase transversal-
mente coa comisión de feminismos e sobe-
ranías e o contido abarcará a cuestión tanto 
no estado español como coas organizacións 
amigas que apoiamos  nos países onde tra-
ballamos. 

En segundo lugar, creouse un grupo de 
traballo para elaborar unha proposta de 
“Escola de formación política” co obxecti-
vo de sistematizar a riqueza e experiencias 
acumuladas de Entrepobos. Proporanse 
módulos temáticos e guías de traballo, bus-
caranse alianzas con persoas “expertas” e 
tamén se propiciará o intercambio de expe-
rienzas con escolas de formación política de 
América Latina.

En terceiro lugar salientouse a necesida-
de de facer fincapé no tema da Comunica-
ción tanto interna como externa: definir a 
estratexia para fortalecer a organización, 
contratar a unha persoa para este traballo 
específico e organizar un encontro para 

formación interna en TIC. Tamén se asu-
miu o compromiso de difundir as activida-
des en Twitter, Facebook, Web e Blogs de 
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/
Herriarte.

Por último, comentouse que sería intere-
sante traballar sobre o contido do proxecto 
de Educación aprobado pola Generalitat 
Valenciana sobre Soberanías e Feminismos, 
e tamén o Convenio sobre Dereitos Huma-
nos e Feminismo aprobado pola AECID, 
co obxectivo de aproveitar a oportunidade 
destes proxectos e coa intención de parti-
cipar nas actividades e xornadas propostas.

E, para terminar, recolléronse as dúbidas e 
reflexións a ter en conta no noso quefacer:

Socializar os materiais entre as Organiza-• 
cións Territoriais
Reflexionar sobre a influencia que teñen • 
os proxectos na dinámica das comisións.
Articular, visualizar e compartir as acti-• 
vidades
Elaborar materiais sobre o posicionamen-• 
to en temas como a Cooperación solidaria 
e internacionalista, a inmigración, etc….
Aproveitar todas as oportunidades para • 
incluír nas axendas políticas os temas de 
Cooperación
Reflexionar se a participación nos espa-• 
zos, plataformas, etc… é persoal, como 
comisión ou como organización para esta-
blecer cómo se define, articula e comunica 
esta participación.
Constátase: un activismo comprometido, • 
o traballo voluntario e os ritmos  diver-
sos.
E dende as Comisións de Soberanías, 

Xustizas E Feminismos, animámoste a que 
continúes participando deste gran soño 
que segue sendo a construción colectiva 
de Entrepobos. Xuntas e xuntos farémolo 
posible! n
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A situación 

presenta maiores 

agravantes 

cando lle 

sumamos a 

venda de terras 

a empresas 

petroleiras 

e mineiras 

extranxeiras 

sen consulta 

previa aos 

pobos indíxenas, 

perdendo de 

vista o marco 

constitucional no 

que está prevista 

tal consulta

POBOS INDÍXENAS

Ecuador: a CONAIE e os  
retos do movemento indíxena
Zitouna Auryn 

No 2008, o goberno de Rafael Correa e 
o seu partido Alianza País, ratifican unha 
constitución que recoñece a plurinacio-
nalidade do país, os dereitos da natureza 
e defende o Ben Vivir. O contexto políti-
co ecuatoriano estase a transformar, nacen 
novos horizontes e esperanzas por parte dos 
pobos e nacionalidades indíxenas que histo-
ricamente foron explotadas e excluídas das 
dinámicas estatais, albíscase un camiño de 
maior participación política, coas expecta-
tivas de acadar o recoñecemento do dereito 
ao autogoberno e á autodeterminación.

Non obstante, e especialmente dende a 
reelección do actual presidente en 2012, 
rexístrase un forte proceso de reapertura 
de dinámicas económicas “desarrollistas”, 
entre elas o maior pulo á explotación a 
grande escala dos recursos naturais e o terri-
torio: ouro, cobre, petróleo, entre outros. 
Como temos visto noutros contextos, o 
extractivismo acaba xerando destrución 
da natureza e afectando ás comunidades 
indíxenas e ten como efectos colaterais o 
desprazamento de poboación, enfermida-
des e contaminación. A situación presen-
ta maiores agravantes cando lle sumamos 
a venda de terras a empresas petroleiras e 
mineiras extranxeiras sen consulta previa 
aos pobos indíxenas, perdendo de vista o 
marco constitucional no que está prevista 
tal consulta.

A CONAIE, protagonista durante déca-
das das loitas contra os gobernos neoliberais, 
polo recoñecemento da plurinacionalidade 
e a defensa do territorio como movemento 
indíxena, vese enfrontada a ataques directos 
e vivindo un dos momentos máis críticos 
ante as ameazas de desarticulación e perda 
de credibilidade no seu traballo político. 

Fronte a esas políticas os pobos indíxe-
nas mobilízanse e resisten para defender o 
seu territorio e os seus dereitos. Denuncian 
estes procesos antidemocráticos, esixindo 
a aplicación dos seus dereitos consagrados 
na constitución. Ante a falla de pontes de 
diálogo entenden que dende o goberno non 
se recoñecen os aportes democráticos signi-
ficativos dos pobos indíxenas, presentes por 
máis de 500 anos de loita contra o colonia-
lismo, senón que máis bien séguese a liña de 
contrarrestar a resistencia a través de estra-
texias que debilitan o movemento indíxena 
e criminalizan a protesta social. 

Un caso emblemático desta criminali-
zación das organizacións e líderes comu-
nitarios é o de Javier Ramírez, activista 
ecoloxista do val de Intag (Ibarra), acusado 
de terrorismo e sabotaxe, recluído por 10 
meses en prisión preventiva antes de ser 
levado a xuízo e, finalmente, exculpado gra-
zas á solidariedade e á mobilización social, 
e á campaña de denuncia contra a estratexia 
de criminalización.

Neste sentido interprétase a creación en 
decembro do 2014 dunha organización 
indíxena auspiciada dende as esferas guber-
namentais: a “Alianza Indíxena para a Revo-
lución Cidadá”, a través da que se percibe 
o intento de chegar ás bases do movemento 
indíxena, especialmente nas zonas de confli-
tos ambientais, para reducir a resistencia e 
retomar o control político nestes procesos e 
localidades, todo isto coas eleccións de 2017 
como telón de fondo.

A CONAIE tivo que facer fronte nos últi-
mos tempos a diversas presións e campañas 
mediáticas co obxectivo de dividir o move-
mento. Entre os argumentos utilizados sina-
laremos, por exemplo, as supostas alianzas 

Este artigo ten como propósito aportar elementos de análise sobre a situación política 
da Confederación Nacional dos Pobos Indíxenas de Ecuador –CONAIE-, os retos 
actuais en términos organizativos e políticos para poder enfrontar un novo panorama 
ameazante. En primeiro lugar nun contexto crítico das súas comunidades de base, polo 
asedio de diferentes modalidades de extractivismo nos seus territorios e bens naturais e, 
ao mesmo tempo, ante unha dura pugna co estado, cos intentos de debilitamento para 
limitar o protagonismo do movemento indíxena na construción do estado plurinacional 
e do Ben Vivir. Finalmente, preténdese visibilizar a limitación e control da participación 
política das organizacións sociais en Ecuador. 
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A CONAIE 

afronta o reto 

de crear novos 

mecanismos de 

loita axeitados 

ao novo contexto 

político do 

país, así como, 

conseguir 

integrar os novos 

suxeitos da 

loita indíxena 

sen perder de 

vista a súa loita 

ancestral contra 

as varias formas 

de colonialismo

entre dirixentes indíxenas e o goberno, alian-
zas coa dereita, disputas internas, incumpri-
mento de obrigas administrativas, etc. 

Pero quizais un dos golpes máis impor-
tantes, polo seu carácter simbólico, foi a 
orde de desaloxo da sé da CONAIE en dec-
embro de 2014 por parte do Ministerio de 
Inclusión Económica e Social (MIES), que 
pon fin ao acordo de arrendamento antes da 
data prevista. A antedita institución pública 
daba un prazo de “15 días laborables para 
desaloxar a sé ante a necesidade imprevista e 
urxente de contar con casas de acollida para 
drogaditos, que superaron a etapa de crise 
por desintoxicación”.

Diante deste intento de desafiuzamen-
to da súa sé, a CONAIE organizou unha 
asemblea de emerxencia na que declaraba a 
sé como “patrimonio ancestral dos pobos 
indíxenas”. Organizaron unha vixilia per-
manente no edificio e un equipo de defensa 
xurídica, e denunciaron ante os medios de 
comunicación, nacionais e internacionais o 
abuso xurídico que a orde significa. Fíxose 
un chamamento á solidariedade dos sec-
tores sociais e populares de Ecuador, que 
responderon congregándose en marchas, 
participando nas actividades de resistencia 
organizadas dende a casa e facendo público 
o apoyio á organización. Reclamouse tamén 
a solidariedade internacional na que atopa-
ron o apoio de 450 intelectuais do mundo, 
a través dunha misiva dirixida ao presidente 
Rafael Correa, na que reclamaban diálogo e 

respecto cara a loita ancestral da CONAIE 
por un país máis xusto e equitativo no que 
se erradique o colonialismo. 

A nivel interno, a orde de desaloxo com-
portou un proceso de reactivación da loita e 
resistencia na organización. Diversas orga-
nizacións de base suben á capital para apoiar 
a sé, a defensa pola casa, renomeada como 
“A Casa de Todos”, ten un poder de fede-
ración e mobilización impresionante nun 
momento no que a organización atopábase 
débil. 

Porén, a pesar desta capacidade de reac-
ción do movemento indíxena, a CONAIE 
enfróntase á dificultade de elaborar estra-

texias colectivas a longo prazo, adaptadas ao 
novo contexto político e á nova realidade do 
movemento indíxena. A organización debe 
afrontar a necesaria integración da diversi-
dade de novos suxeitos que integran a loita 
indíxena, xunto coas súas contradicións. 
Por exemplo, xa non son todos indíxenas 
rurais, senón tamén indíxenas das cidades, 
con novas aspiracións; tamén hai activistas 
do movemento indíxena que non se identi-
fican coa resistencia ante a mineiría e cren 
nas oportunidades que poden aportar as 
empresas mineiras e petroleiras.

A CONAIE afronta o reto de crear 
novos mecanismos de loita axeitados ao 
novo contexto político do país, así como, 
conseguir integrar os novos suxeitos da 
loita indíxena sen perder de vista a súa 
loita ancestral contra as varias formas de 
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EDUCACIÓN EMANCIPATORIA

Durmindo ao borde  
do abismo

Tivemos a sorte de poder contar coas per-
soas máis entendidas nesta cuestión, que 
xenerosamente aceptaron a nosa invitación: 
Carlos Taibo, Jorge Riechamann, Marta Pas-
cual e José Manuel Naredo. O curso incluíu 
tamén un taller concienciador, que dirixiron 
compañeiras do Colectivo de Mulleres de 
Matagalpa; e unha actuación teatral de La 
Huella, Teatro Crítico.

As catro conferencias foron moi ben aco-
llidas polo público. En todos os casos que-
daron pequenos os salóns de actos que nos 
asignou a Universidade, cousa insólita nos 
tempos que corren. Ademais da alegría que 
supón ver a afluencia de moito público e 
con dominio pleno de xente nova, este feito 
aporta unha esperanza certa para o futuro. 
A conciencia da catástrofe ecolóxica vaise 
instalando na poboación e a loita contra o 
desastre gaña adeptos.

Carlos Taibo falou sobre o decrecemento, 
única opción viable xa no curto prazo, e fixo 
unha aportación que quero destacar: a con-

secución deste obxectivo require da coopera-
ción e federación das múltiples experiencias 
alternativas que se veñen ensaiando, como 
son as cooperativas integrais, os mercados 
sociais e as diversas experiencias de econo-
mía solidaria e de banca ética cooperativa.

Jorge Riechmann falou sobre O final das 
enerxías fósiles. Destacou, sobre todo, a 
rapidez coa que estamos destruíndo a natu-
reza, en contraste coa lentitude coa que 
avanzan as respostas a ese destrozo. Foi 
detallando algúns ámbitos da catástrofe e 
destacou como principal enemigo a “tecno-
latría”, esa esperanza inútil en que a ciencia 
ou o superhome serán quen de superar os 
límites naturais. Que ben cadra esta “tecno-
latría” co neoliberalismo! Jorge Riechamann 
propuxo unha estratexia dual para a loita: 
aliviar o choque que se nos aveciña, por 
unha parte, co desenvolvemento de políticas 
“conservadoras” (da natureza); e construír 
máis salvavidas, por outra, promovendo ini-
ciativas de reconstrución comunitaria por 

Marcelino Flórez – Entrepobos Valladolid

Formando parte do desenvolvemento do proxecto sobre Límites do Crecemento, apoiado 
pola Oficina de Cooperación da Universidade de Valladolid, Entrepobos programou o 
curso “Durmindo ao borde do abismo”. É un curso dirixido ao alumnado universitario e 
á poboación interesada en saber máis verbo da catástrofe ecolóxica na que estamos e que 
nos asexa. 

A conciencia 

da catástrofe 

ecolóxica vaise 

instalando na 

poboación e a 

loita contra o 

desastre gaña 

adeptos

colonialismo. Ademais, máis alá de resis-
tir os embates do estado e os intentos de 
desarticulación a CONAIE ten o desafío 
de resistir a dinámicas internacionais capi-
talistas que xa entraron nas súas propias 
comunidades. Debe ser quen de propór 
alternativas sociais, políticas e económicas 
sustentables para mobilizar e unir o move-
mento indíxena, sen caer na facilidade de 
copiar ou integrarse nun modelo dominan-
te estatal.

É un desafío non menor o que ten o 
movemento indíxena hoxe por hoxe. Defen-
der valores e modos de vida marxinalizados 
e estigmatizados polas tendencias aplastan-
tes dun modelo capitalista, instalado no 
país, pero cunhas forzas que veñen de moito 
máis alá das fronteiras de Ecuador, no que 

só prevalece o diñeiro, que transformou o 
ser humano en capital e a natureza en fonte 
de extracción.

Contrarrestar esta dinámica pode parecer 
utópico, non obstante, son xa séculos de 
loita e resistencia indíxena contra toda clase 
de colonialismos. As debilidades actuais 
deste modelo e a súa incompatibilidade 
coas bases sociais e naturais da vida, seguen 
a ser un poderoso estímulo para persistir na 
loita por construír un máis xusto e equitati-
vo, que valore o humano, o comunitario, o 
ancestral e que permita defender a nai terra 
dende a cosmovisión indíxena, no que cada 
quen atope o seu recoñecemento. Aspira-
cións moi comúns, por camiños diversos, 
as que inspiran aos movementos sociais en 
todos os continentes. n
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doquier: recuperar e potenciar os coidados 
domésticos, facer veciñanza, reaprender a 
subsistencia local, construír cooperación.

Marta Pascual, profesora e membro de 
Ecoloxistas en Acción, falou de Educación 
alternativa e bo vivir. A escola, dicíanos, 
non fala do que pasa (precariedade laboral, 
soidade dos anciáns, colapso ecolóxico), 
senón que transmite unha fe ilimitada no 
crecemento. Por iso, propuña “cambiar de 
lentes para mirar o mundo”, de xeito que, 
construíndo un currículo aberto, logremos 
aprender o necesario para vivir: o coidado 
das vidas, responsabilizarnos do territorio, a 
construción de vida comunitaria, recuperar 
os saberes sustentables ou politizar a activi-
dade humana. 

José Manuel Naredo comezou facendo 
unha matización do título da súa charla, 
que pasou a denominar “Vivir mellor sen 
a mitoloxía do crecemento económico”. 
Introduciu dúas palabras: mitoloxía, que 
non precisa aclaración, e económico, para 
non confundir co crecemento doutras cou-
sas. Iso serviulle para asentar a primeira tese: 
o crecemento é unha ideoloxía, que ten unha 
orixe. Esa orixe é a modernidade, cando 
aparece o concepto de economía para refe-
rirse aos mecanismos da produción, do tra-
ballo, do capital ou do diñeiro, e non como 
anteriormente, que se refería só aos asuntos 
da propia casa. Criticou a abstracción que 
supón o concepto de produción mediante 
o traballo, que prescinde doutros elemen-
tos, como a adquisición (os “produtos” 
naturais, en xeral, non se producen, senón 

que se adquiren. Así ocorre coa auga ou o 
aire, pero tamén co petróleo e, quizais, co 
solo, a vexetación e outras cousas) e como 
a redistribución. Esta abstracción ten o seu 
fundamento na dualidade interpretativa que 
fai a modernidade: home/natureza; razón/
emoción; economía/ecoloxía, etc.

Fronte a esa ideoloxía, que conduce ao 
desastre, como explicaría despois, propuxo 
unha alternativa: o enfoque ecointegrador 
ou falar de economía de sistemas fronte 
a sistema económico como cousa illada. 
Exemplificouno falando de tres sistemas: 
o sistema biosfera, onde o sol, que activa 
a fotosíntese, garante o ciclo da vida sen 
necesidade de ningún recurso e sen xerar 
residuos; o sistema industrial, que utiliza 

recursos infinitos e produce recursos infini-
tos, aniquilando progresivamente o Planeta; 
e o sistema industrial reconvertido, con base 
nas renovables e nunha actuación das insti-
tucións e de cambio de posicións ideolóxi-
cas, que sirvan para controlar o mercado, 
desenvolver a filosofía do ben común, pro-
texer a natureza, coidar a especie humana, 
reducir o uso de recursos naturais e garantir 
unha democracia participativa. 

O diálogo que seguiu á charla puxo en 
evidencia que imos amodo. Agardamos que 
iso sexa, como popularizou o 15-M, porque 
queremos ir lonxe.

Ningunha das conferencias defraudou ao 
numeroso público e a nosa tarefa será axu-
dar a seguir transformando a conciencia en 
acción, dende o local ata o global. Este curso 
aporta elementos e esperanza para iso. n
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o local ata o 

global
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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

www.entrepueblos.org
mailto:info@entrepueblos.org
mailto:ep.andalucia@entrepueblos.org
http://entrepueblosandalucia.wordpress.com
mailto:ep.asturies@entrepueblos.org
mailto:ep.castillalamancha@entrepueblos.org
mailto:ep.zamora@entrepueblos.org
mailto:ep.burgos@entrepueblos.org
mailto:ep.valladolid@entrepueblos.org
http://entrepueblosburgos.wordpress.com
http://entrepuebloszamora.wordpress.com
http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com
mailto:penedes@entrepobles.org
http://entrepueblosbages.wordpress.com
http://entrepoblespenedes.wordpress.com
http://entrepoblesbarcelona.wordpress.com
mailto:ep.madrid@entrepueblos.org
mailto:herriarte@gmail.com
mailto:entrepoblesmallorca@yahoo.es
mailto:alacant@entrepobles.org
http://entrepoblesalacant.wordpress.com
http://entrepoblesvalencia.wordpress.com
mailto:marcuba3@gmail.com

