
18

COOPERACIÓN: POBOS INDÍXENAS

V Encontro Internacional  
de Escolas Indíxenas de 
Formación Política
Esther Oliver – AlterNativa Intercambio cosPobos Indíxenas

Os Encontros reúnen a organizacións de 
solidariedade internacional do Estado espa-
ñol e a 9 organizacións indíxenas de Abya 
Yala1. 

A xornada inicial estivo marcada pola 
análise de coxuntura de cada un dos países 
participantes. Unha realidade compartida é 
a presenza de empresas extractivas en terri-
torios indíxenas que evocan a proxectos 
económicos capitalistas abusivos: minei-
ría a grande escala, monocultivo de cana, 
palma, expansión da fronteira petroleira, 
hidroeléctricas, entre outros. Esta realida-
de xeralizada no continente activou dife-
rentes formas de resistencia por parte da 
poboación indíxena e campesiña, co cal 
tamén se xeralizaron diferentes formas de 
represión, criminalización e novas maneiras 
de violencia estatal.

Aínda que cada país ten as súas particu-
laridades, nos casos de Ecuador e Bolivia 
atópanse varias similitudes. Ambos os dous 
reaccionaron ás medidas de austeridade 
impostas polos gobernos neoliberais a tra-
vés de mobilizacións sociais. Neses países 
o descontento social encamiñouse a tra-
vés da vía electoral levando á presidencia 
a gobernos de carácter progresista cunha 
axenda común: fortalecemento do Estado, 
aplicación de políticas sociais e realización 
de grandes obras de infraestrutura. Na prác-
tica as diferenzas entre os gobernos andinos 
reduciríanse unicamente ao diferente xeito 
de relacionarse o goberno cos movementos 

1. Centro de Formación e Realización Cinematográ-
fica (Bolivia); Asociación de Cabildos Indíxenas do 
Norte do Cauca e Organización Indíxena de Antio-
quia (Colombia); Asociación de Servizos Comu-
nitarios de Saúde e Asociación Maya Uk�u�x B�e 
e Cooperación Indíxena para o Desenvolvemento 
Integral (Guatemala) e Confederación de Naciona-
lidades Indíxenas de Ecuador (CONAIE), Instituto 
Científico de Culturas Indíxenas (ICCI), Pluridi-
versidade Amawtay Wasi e Universidade da Terra 
(Ecuador).

sociais. Nin o goberno ecuatoriano nin o 
boliviano foron quen de ofrecer unha alter-
nativa ao desenvolvemento capitalista, aínda 
máis, proxectos como a estrada do TIPNIS, 
que se inserta dentro do IIRSA (Infraestru-
tura para a Integración Rexional Surameri-
cana) evidencian a vontade de favorecer o 
expolio dos territorios por parte de poten-
cias extranxeiras.

No caso de Ecuador, a Coordinadora 
Nacional de Obreiros e Indíxenas condu-
ciu as principais mobilizacións no país. O 
mes de agosto de 2015 tivo lugar a prin-
cipal manifestación que sufriu unha forte 
represión e criminalización que deixou en 
proceso de xudicialización a máis de 40 per-
soas. Hoxe en día, Ecuador persegue politi-
camente a máis de 700 persoas. O goberno 
está debilitando as organizacións sociais a 
cambio de robustecer o Estado.

Por outra banda, a día de hoxe, o goberno 
de Evo Morales permite maiores posibili-
dades de incidencia política e unha maior 
proximidade do goberno aos sectores 
sociais organizados, hai unha forte reflexión 
post referéndum e non se experimentan en 
Bolivia os niveis de criminalización que 
ocorren noutros países latinoamericanos. 

O contexto colombiano está marcado 
polas negociacións de paz. Unha das prin-
cipais características dos Acordos de Paz 
é a exclusión dos pobos indíxenas, afros e 
campesiños. O Goberno e as FARC nego-
ciaron a implantación de zonas de reserva 
sobre os territorios a través da constitución 
de reservas campesiñas sobrepostas sobre 
territorios indíxenas e afro e a creación de 
organizacións novas, mesmo de carácter 
nacional, que fragmentan as organizacións 
tradicionais do movemento indíxena e 
campesiño. Como consecuencia á sinatu-
ra dos Acordos de Paz, as organizacións 
participantes amosan a súa preocupación 
pola época de post conflito. Ademais, exis-
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te pouca claridade verbo das vítimas, dos 
roubos territoriais e dos nenos e das nenas 
reclutadas. Por outra parte, a sinatura dos 
Acordos de Paz, negociada entre goberno 
e guerrillas, vén acompañada dunha maior 
presenza gubernamental na rexión, formas 
de penetración, clientelismo, cooptación de 
líderes e división da poboación. 

No caso de Guatemala, o país vive escena-
rios nos que o estado de excepción é a regra. 
Na memoria están presentes o masacre de 
2012 en Totonicapán e os violentos desaloxos 
do Val de Polochic un ano antes. As cifras 
de mortes violentas, arredor de 20 diarias, 
sitúan a Guatemala entre os países máis vio-
lentos do mundo, incluídos os que están en 
guerra. O conflito social non atopa unha vía 
electoral por medio da que expresarse. Pese 
aos numerosos intentos de manipulación e 
de redirección que contaron coa presenza 
de grandes medios de comunicación e das 
clases medias altas urbanas clamando contra 
a corrupción, os movementos sociais conse-
guiron superar as circunstancias e crearon a 
Asamblea Social e Popular en 2015, na que 
conflúen movementos campesiños, indíxe-
nas, feministas, de estudantes universitarios 
urbanos, entre outros, e que se encargou 
de manter en firme as demandas históricas. 
Conxuntamente con sectores politicamen-
te pouco aliñados, pero aglutinados nunha 
mobilización masiva, acadaron poñer fin 
ao goberno previo. Tamén é unha mostra 
disto a Marcha pola Auga realizada recen-
temente, na que diferentes pobos indíxenas 
marcharon dende a fronteira con México e 
dende o norte do país cara a sede do gober-
no en Cidade de Guatemala, denunciando 
o roubo e contaminación de fontes de auga 
e recollendo mostras de auga contaminada 

de todos os ríos que atopaban ao seu paso. 
Como antes sucedeu en Sudamérica, e como 
seguirá a suceder, a negación deste dereito 
fundamental atenta contra as bases que sus-
tentan a vida e, inevitablemente, desencadea 
a protesta social. En Guatemala recupéranse, 
dentro dos procesos de resistencia, diferen-
tes mecanismos pedagóxicos de mobilización 
social: entre eles as sentenzas indíxenas pro-
pias, con máis de 180 consultas comunitarias 
e a mobilización de máis de 1.000.000 de per-
soas que dixeron non á mineiría.

É importante mencionar a transversaliza-
ción do enfoque de xénero que realizaron 
as diferentes escolas, que consiste en sinalar 
as violencias que sofren e as resistencias nas 
que participan as mulleres indíxenas. Dende 
Guatemala a Bolivia, a resistencia contra o 
modelo extractivista está encabezada por 
mulleres e, polo tanto, son as primeiras en 
sufrir a represión sobre os seus territorios e 
corpos. Aínda que as taxas de feminicidios 
varían dun país a outro, sendo especialmen-
te altas en Guatemala, mantenese constante 
a falla de asunción de responsabilidades por 
parte dos gobernos á hora de abordar o que 
vén sendo un xenocidio contra a metade da 
humanidade.

Sobre a base destes elementos en común, a 
expansión da acumulación capitalista sobre 
territorios indíxenas e campesiños e a con-
secuente resistencia e criminalización, e o 
incremento da violencia cara a muller, ponse 
de manifesto a importancia dos procesos de 
formación política impulsados polas organi-
zacións indíxenas. n

Este articulo foi publicado a partir das 
aportacións de Luís Corral e Rolando 
Moran
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