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A guerra silenciosa  
do extractivismo*

Ambos os dous asasinatos, a un e outro 
extremo do Pacífico, reflicten nidiamente 
unha guerra silenciosa1 global, que enfronta 
en diferentes continentes a centos de alian-
zas comunitarias locais en defensa do seu 
territorio e os seus bens naturais, con entra-
mados económico-financeiros de corpora-
cións transnacionais, aos que os estados de 
turno ofrecen os seus servizos de seguridade 
e protección legal.

Estamos diante da sombra alongada do 
metabolismo do capitalismo financeiro do 
século xxi, no que o 1% da poboación mun-
dial posee tanto diñeiro, líquido ou inves-
tido, como o 99% restante da poboación 
mundial. E no que o valor nominal dos 
derivados financeiros supera en 10 veces o 
valor do PIB mundial.

O devandito metabolismo demanda con-
tinua e crecentemente toda clase de materias 
primas, algunhas cada vez máis escasas, e a 
presión sobre os territorios que as alber-
gan faise cada vez máis irrefreable. Neste 
contexto, o mundo vive cada vez máis 
complexos conflitos bélicos declarados, co 
trasfondo da pugna polo control de diferen-
tes «recursos naturais».

Pero ademais existe esa outra guerra, máis 
dispersa e silenciosa, de centos de conflitos 
locais, cunha serie de trazos sistematica-
mente repetidos e cun contador constante 
de vítimas mortais e de moitísimas outras 
vítimas feridas na súa integridade física, psi-
colóxica, nos seus dereitos, criminalizadas, 
desposuídas dos seus territorios e medios 
de vida. É unha guerra declarada polos 
grandes poderes financeiros e executada 
por empresas transnacionais, encargadas de 

1. Este termo foi acuñado polo novelista peruano 
Manuel Scorza para describir os conflitos 
que enfrontaron a comunidades andinas con 
facendeiros e empresas mineiras nos 60.

xerar beneficios a partir da extracción masi-
va de bens naturais para a súa transforma-
ción industrial en «bens de consumo», pero, 
en moitas ocasións, simplemente para a súa 
especulación nos mercados financeiros.

As vítimas dos conflitos ambientais
A organización británica Global Witness 
ofrécenos cada ano, a principios do verán, 
un informe que poderíamos considerar en 
boa medida como unha parte desta guerra 
silenciosa. No Informe de 2015, presentado 
o xuño pasado baixo o título de En terreo 
perigoso,2 apuntaba algúns datos e ten-
dencias clave comúns a estoutra guerra en 
diferentes continentes e en diversidade de 
contextos locais:
• «185 activistas ambientais foron asasina-

dos no ano 2015, a cifra anual máis alta 
que se ten rexistrado, cunha media de 
máis de tres por semana. Esa lamentable 
cifra representa un aumento dun 59% res-
pecto a 2014, que, á súa vez, aumentara 
un 20% respecto a 2013». Practicamen-
te 2/3 partes dos asasinatos ocorreron en 
Centroamérica e Sudamérica: Brasil (50), 
Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), 
Guatemala (10), Honduras (8) e México 
(4). Fóra desta área, Filipinas (33), Repú-
blica do Congo (11), India (6) e Indone-
sia (3) son os países que rexistraron máis 
casos.

• «A mineiría é o sector máis relacionado 
con asasinatos de defensores da terra e o 
medio ambiente, con 42 casos. A agroin-
dustria, as presas hidroeléctricas e a tala 
son outras das principais causas».

• «Neste informe sácase á luz a inmensa 
vulnerabilidade dos pobos indíxenas. Casi 
un 40 % das vítimas de 2015».

2. En terreno peligroso, Informe Global Witness, 
Londres, 2015.

Àlex Guillamón

O pasado mes de xullo, con menos dunha semana de intervalo, foron asasinadas Gloria 
Capitán, en Filipinas e Lesbia Yaneth en Honduras. Ambas as dúas tiñan en común ser 
activistas destacadas en defensa da súa comunidad fronte a proxectos extractivos. As 
dúas se enfrontaban a intereses empresariais que no dubidan en incluír a violencia na súa 
estratexia e que contan coa protección e cobertura dos seus respectivos gobernos.

* Artigo publicado na revista Pueblos, nº 71.
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• «De entre os casos ben documentados, 
atopamos 16 relacionados con grupos 
paramilitares, 13 co exército, 11 coa poli-
cía e 11 con gardas de seguridade privados, 
o que implica claramente que o Estado ou 
as empresas están relacionados cos asasi-
natos».
Unha das obxeccións que se poden pór aos 

informes de Global Witness é a súa «cegueira 
de xénero». Non atopamos datos segregados, 
nin valoracións sobre o impacto diferencial, 
nin os fenómenos concretos de violencia (e 
as súas implicacións) dos que son obxecto 
as mulleres defensoras da vida e o territo-
rio. Polo tanto, déixannos sen a observación 
dunha importante parte desta realidade.

A este respecto outras organizacións 
como a Asociación para os Dereitos das 
Mujeres e o Desenvolvemento ou a Inicia-
tiva Mesoamericana de Defensoras chaman 
a atención sobre aspectos que non poden 
ser obviados:

«As defensoras de Dereitos Humanos 
son atacadas polo que son, a súa identida-
de de xénero, e polo que fan. Enfrontan o 
mesmo tipo de riscos que o resto de acti-
vistas. Porén, como mulleres, tamén están 
expostas á violencia e aos riscos específicos 
relacionados co seu xénero, e son obxecto 
de violencia porque desafían as normas e os 
estereótipos existentes.

A criminalización das súas loitas, o 
aumento dos poderes fácticos de actores 
non estatais, os ataques virtuais derivados 

do uso de novas tecnoloxías e as violencias e 
discriminación no interior dos seus propios 
movementos e familias, colócanas nunha 
situación de risco que afecta á súa segurida-
de e ao seu dereito a defender».

E definen como «compoñente de xénero» 
estes fenómenos característicos e engadidos 
na violencia cara as mulleres en contextos 
de conflitos polo territorio, fenómenos tan 
reais e necesarios de ser abordados, como 
os que describe Global Witness nos seus 
informes.

O extractivismo na base  
do capitalismo global
Eduardo Gudynas3 define o extractivismo 
como a «extracción de recursos naturais, 
en gran volume ou alta intensidade, orien-
tados esencialmente a ser exportados como 
materias primas sen procesar». «Indepen-
dentemente da súa extensión, polo xeral, 
o extractivismo exprésase nos nosos países 
baixo as chamadas economías de enclave. 
Éstas aseméllanse a unha illa, con escasas 
relacións e vinculacións co resto da econo-
mía nacional. Isto débese a que boa parte dos 
seus insumos e tecnoloxías son importados, 
unha proporción significativa do seu persoal 
técnico tamén é extranxeiro e, á súa vez, non 
nutren cadeas industriais nacionais».

3. Gudynas, E. (2013): Extracciones, extractivismos 
y extrahecciones. Observatorio del Desarrollo 
(CLAES), Montevideo.
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A Unión 

Europea é 

unha rexión 

extremadamente 

dependente de 

todo tipo de bens 

naturais. Ten a 

peor proporción 

entre demanda 

de materias 

primas e 

dispoñibilidade 

delas no seu 

propio territorio

«Redes de produción e comercialización 
internacional, con entramados de fluxos, 
nodos e interconexións internacionais onde 
se procesan os recursos naturais, se manu-
facturan bens intermedios e finais, e comer-
cialízanse ata o seu consumo final».

A Unión Europea é unha rexión extre-
madamente dependente de todo tipo de 
bens naturais. Ten a peor proporción entre 
demanda de materias primas e dispoñibi-
lidade delas no seu propio territorio. Por 
iso, nos últimos anos, a Comisión Europea 

aprobou diferentes informes e estratexias 
para a protección dos seus intereses ao res-
pecto en todo o mundo.

«Europa importa o 100% de moitas das 
materias primas que necesita a súa industria, 
xa que a produción interna, por exemplo de 
metais, se limita a tan só un 3% aproximado 
da produción mundial».4

Ademais, «agárdase que a extracción glo-
bal de recursos se incremente de 58 billóns 
de toneladas en 2005 a máis de 100 billóns 
de toneladas en 2030, un 75% en 25 anos».5

Un dos medios máis eficaces para defen-
der o «dereito» da Unión Europea a extraer 
materias primas e despoxar as comunida-
des de diferentes continentes, teñen sido 
os sistemas de protección dos investimen-
tos transnacionais, que garantan os acor-

4. Rubio, G. (2011): Saca el metal y corre. Los países 
emergentes, la Unión Europea y las materias 
primas no energéticas del Sur global. Salva la 
Selva.

5. The raw materials initiative – meeting our critical 
needs for growth and jobs in Europe, Comission 
of European Communities, Bruxelas, 2008.

dos comerciais ou Tratados (chamados) de 
Libre Comercio. Polo tanto, os TLC son 
ferramentas esenciais na dinámica do extrac-
tivismo global.

«É chamativo que a estratexia prevé que 
tres actores traballen conxuntamente para 
o desenvolvemento destes piares: a Comi-
sión, os «Estados Membros» (é dicir, os 
seus gobernos) e a industria. Non desexan 
os incómodos controis dos parlamentos ou 
–peor aínda– da sociedade civil e das aso-
ciacións non gubernamentais que dende 

hai anos traballan para unhas relacións 
comerciais xustas entre países ricos e países 
empobrecidos. O seu obxectivo é garantir o 
acceso aos mercados de países emerxentes ás 
empresas da UE, a través de tratados comer-
ciais bilaterais orientados á protección dos 
seus intereses».6

Solidariedade internacional e defensa 
da sustentabilidade da vida
O caso de Berta Cáceres, a dirixente do 
COPINH asasinada o pasado 3 de marzo en 
Honduras, serviu, polo menos, para sacudir 
conciencias e para atraer a atención cara a 
guerra silenciosa e cara algunhas destas 
características que a definen. Serviu tamén 
para pór á luz os entramados de intereses 
que existen detrás destes episodios de vio-
lencia. Uns entramados con ramificacións 
que nos son moi próximas.

6. Guainazzi. M. (2009): La Unión Europea, ¡a por 
los pobres!. Observatorio de Servicios Públicos de 
ATTAC-Madrid.
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Deberiamos ser 

quen de gañar 

grandes maiorías 

para un cambio 

de modelo 

económico, 

enerxético, social 

e cultural

Máis alá do foco de atención inicial sobre 
a empresa local DESA, que estaba impon-
do o seu proxecto de represa hidroeléctrica 
Agua Zarca no río Gualcarque, fronte ás 
comunidades indíxenas lencas que levaban 
case unha década de persistente defensa do 
seu territorio ancestral, atopámonos con 
fondos de investimento holandeses e fin-
landeses, ambos os dous con participación 
pública, ou coa empresa alemá Siemens.

Un aspecto clave para a solidariedade 
internacional e para a defensa dos DDHH 

é a capacidade por establecer esta trazabili-
dade das responsabilidades nas vulneracións 
de DDHH e no despoxo de comunidades 
en calquera lugar do mundo.

Estender a conciencia de que estamos ante 
un fenómeno global, non soamente porque 
sucede en diferentes continentes á vez e 
cunhas pautas claramente comúns, senón 
porque os episodios de violencia que esper-
tan a nosa solidariedade, forman parte dun 
fenómeno sistémico, o extractivismo, cuns 
entramados globais e ramificacións de acto-
res e intereses, que nos apelan directamente.

Polo tanto, a solidariedade internacional 
diante destes fenómenos graves e crecen-
tes de vulneración de DD.HH. implica a 
denuncia de actores transnacionais privados 
(en moitos casos con investimento público 
directo ou mediante a protección xurídica 
dos TLC). Supón abrir o foco público cara 
a estes entramados e a súa dinámica que, 
por suposto, prefiren sempre permanecer 
na penumbra. 

Trátase, pois, dunha estratexia solidaria 
cun dobre horizonte:

En primeiro plano a protección das 
persoas criminalizadas, perseguidas, 
ameazadas por exercer os seus lexítimos 
dereitos a defender os seus territorios e as 
súas comunidades, e a denuncia de todo 
o entramado do extractivismo ata chegar 
ás súas orixes (que a cotío son os mesmos 
actores que presionan para a vulneración e 
os recortes de dereitos nos nosos propios 
países).

En segundo plano, un traballo máis de 
fondo para deixar claro que non soamente 

«outro mundo é posible», senón impres-
cindible. En termos do que formulaba o 
manifesto «Última chamada», que agora fai 
xustamente dous anos: 

«É fundamental que os proxectos alterna-
tivos tomen conciencia das implicacións que 
supoñen os límites do crecemento e deseñen 
propostas de cambio moito máis audaces. 
Non bastan políticas que volvan ás receitas 
do capitalismo keynesiano. Un novo ciclo 
de expansión é inviable: non hai base mate-
rial, nin espazo ecolóxico e recursos natu-
rais que poidan sustentalo. 

Deberiamos ser quen de gañar grandes 
maiorías para un cambio de modelo econó-
mico, enerxético, social e cultural. Ademais 
de combater as inxustizas orixinadas polo 
exercicio da dominación e a acumulación de 
riqueza, falamos dun modelo que asuma a 
realidade, que faga as paces coa natureza e 
posibilite a vida boa dentro dos límites eco-
lóxicos da Terra».7 n

7. «Manifiesto última llamada», VV.AA., 2014.
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