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DEREITOS HUMANOS

Fuxindo da violencia

Temos que lembrar que, antes do verán, as 
noticias de afogados no Mediterráneo non 
xeraron excesivos espaventos na socieda-
de, nos medios de comunicación ou nas 
institucións. Ao contrario: cando en Euro-
pa se discutía sobre o posible número de 
refuxiados a acoller, tivemos que soportar 
un regateo noxento dos líderes europeos 
que consistía en asumir o menor compro-
miso posible. Certamente, a extrema dereita 
xenófoba tirou proveito co tema e políticos 
como Cameron, Rajoy ou a mesma Merkel, 
inicialmente, tamén adoptaron unha actitu-
de fría e distante.

Pero, no medio de todo isto, apareceu 
unha foto: Aylan, un neno kurdo-sirio 
atopado morto na costa turca. Esa imaxe 
estendeuse e, en poucas horas, converteuse 
nunha icona mundial da traxedia. E provo-
cou un cambio na mirada sobre o drama dos 
refuxiados. Do pasotismo, da indiferenza e, 
mesmo, do cinismo, pasouse a unha expre-
sión pública de solidariedade.

Por toda Europa moita xente amosou a 
súa indignación e reclamou unha reacción. 
Algúns concellos fixéronse eco da deman-
da e   deron un paso adiante, reivindicando 
o papel de acolledores. O tema estendeuse. 
Finalmente, boa parte dos líderes europeos 
acabaron tirándose fotos e facendo declara-
cións no sentido de que era necesario adop-
tar unha actitude humanitaria.

Pero ao pouco tempo, xa nos esque-
céramos de Aylan. E as políticas oficiais 
continuaron ignorando unha realidade, 
evitando coordinarse e tentando non 
implicarse excesivamente. E, para alén 
diso: a onda de refuxiados non se pode 
reducir a un caso emblemático dun neno. 
Son millóns, de todas as idades, de moitos 
lugares, de xeitos de facer e de vivir ben 
diferentes.

E non son algo puntual. Ano tras ano 
medra o número de persoas que queren che-
gar a Europa. E se non cambia a realidade 
que os empuxa a irse da casa, a tendencia 
crecente continuará.

Fuxir da violencia para protexer  
a vida
Se as persoas refuxiadas e desprazadas que 
hai no mundo constituíran un estado, serían 
o 24º estado máis grande do mundo. Un 
simple dato que nos sitúa, de súpeto, diante 
dun problema de primeira magnitude.

As persoas nacemos nun lugar determi-
nado e, por circunstancias persoais, fami-
liares ou laborais podemos ir vivir a outro 
lado. Pero, en xeral, quedaremos no lugar 
de nacemento ou no lugar que, por estas 
circunstancias, acabamos escollendo como 
nova casa.

A miúdo, a pobreza, a fame e a falla de 
expectativas materiais, provocan que moita 
xente acabe marchando do seu país. Son as 
migracións que coñecemos.

Por veces, porén, o feito de partir non é 
para cambiar de vida, senón para preserva-
la. Vivir baixo as bombas ou as matanzas, 
as vulneracións sistemáticas dos dereitos 
humanos ou a persecución por ser dunha 
etnia, unha confesión relixiosa ou unha 
opción sexual determinada, é malvivir. E 
moita xente foxe, coa esperanza de atopar 
unha nova contorna: os desprazados (os 
que deixan a súa casa pero que se reasentan 
dentro da mesma fronteira do Estado) e os 
refuxiados (que foxen da casa para tratar de 
buscar acollida noutro Estado).

Se alguén pensaba que isto do despraza-
mento era algo do pasado, nada máis lonxe 
da realidade: o número de persoas que se 
ven forzadas a marchar, chegou ao seu nivel 
máximo dende que se teñen datos precisos. 
Segundo o Alto Comisionado das Nacións 
Unidas para os Refuxiados (UNCHR 
en inglés, ACNUR en castelán) en 2014 
rexistrouse unha cifra récord: 59,5 millóns 
de persoas desprazadas e refuxiadas. Oito 
millóns máis que en 2013, 22 millóns máis 
que as cifras de 10 anos antes. Destes 59,5 
millóns, case 40 son desprazados internos e 
case 20 son refuxiados.

E, a pesar de que o dereito de asilo é un 
dereito humano básico e fundamental, reco-

Jordi Armadans – director FundiPau (Fundación para a Paz)

Entre a primavera e o verán deste ano, asistimos a unha auténtica traxedia humanitaria 
no Mediterráneo. Ducias de miles de persoas que fuxían da violencia intentaban cruzar o 
mar –a cotío en condicións moi penosas e perigosas– cara a Europa para poder encamiñar 
a súa vida con máis seguridade.
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llido na Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (‘en caso de persecución toda per-
soa ten dereito a disfrutar de asilo político 
en calquera país’), temos visto como a mei-
rande parte de estados europeos buscaron 
a maneira de evitar comprometerse e non 
atender os centos de miles de persoas que 
buscaban asilo en Europa.

Pero, para valorar o penoso papel euro-
peo, debemos volver a mirada atrás: o pri-
meiro instrumento xurídico internacional 
especificamente dedicado a este tema foi a 
Convención sobre o Estatuto dos Refuxia-
dos de 1951 que, precisamente, foi pensada 
para regular os fluxos poboacionais forza-
dos ocurridos durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Se o mundo «inventou» a protección 
dos refuxiados polo sufrimento vivido por 
millóns de persoas europeas, agora, Euro-
pa, limítaa, regatéaa e restrínxea. Toda unha 
absoluta derrota moral.

Sen dúbida, é necesario que os gobernos 
se comprometan e practiquen os princi-
pios humanitarios máis fundamentais. Que 
reaccionen ante esta traxedia. Pero o mellor 
humanitarismo, e o máis efectivo, non é o 
que pon a tirita, senón o que se pregunta o 
por que da ferida e trata de evitala.

O incremento brutal de refuxiados débe-
se, en boa parte, a un novo brote dos con-
flitos armados. Despois de moitos anos nos 
que o nivel de conflitividade ía á baixa, nos 
últimos anos volveu subir. E non só polo 
número de conflitos, senón polo impacto 
profundo en número de feridos, mortos 
e desprazados que algúns destes conflitos 
recentes provocaron.

Como o caso de Siria, por exemplo, o 
principal país do mundo polo que se refire 
a xeración de refuxiados.

En só catro anos, Siria converteuse nun 
país roto e sen sangue. Tres niveis de con-
flitividade, realimentados e superpostos, 
arrasaron cidades enteiras. Nun primeiro 
momento, ao abeiro da primavera árabe, 
ducias de miles de mozos e mozas saíron 
pacificamente á rúa para protestar contra 
o réxime e reclamar máis acceso, xustiza 
e liberdades. A reacción gubernamental 
foi brutalmente represiva e violenta. Unha 
parte da oposición armouse e a espiral de 
violencia continuou incrementándose.

Neste punto, as potencias rexionais con 
intereses no país activáronse: Irán apoiou 

loxística e militarmente o réxime e Arabia 
Saudita e outras monarquías petroleiras 
tentaron reforzar os seus aliados con armas 
e apoio económico coa fin de apuntalalos 
para que quedaran ben posicionados en caso 
de que o réxime caera. Entre algúns destes 
actores armados promocionados, ou que 
prosperaron no medio do caos, fixo acto de 
presencia o yihadismo.

Por último, o nivel internacional: Rusia, 
por lazos tradicionais co réxime e por xes-
tión de intereses xeoestratégicos e económi-
cos, dá apoio explícito ao goberno. Por outra 
parte, os Estados Unidos, Francia e Gran 
Bretaña, con diferentes niveis de implicación 
e decisión, reforzan a oposición armada e 
pensan en ter un aliado de futuro.

O caos na rexión fixo o resto, retroali-
mentando e complicando máis a situación 
do conflito sirio. O Irak post-ocupación, 
con toda a ladaíña de atrocidades cometi-
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das polas forzas de ocupación, os agravios 
e as vinganzas comunitarias mal resoltas, e 
a lóxica da cultura da violencia, viu como o 
Estado Islámico, a cara máis extremista do 
yihadismo, campaba a pracer.

Durante estes catro anos, estes tres niveis 
reforzaron a lóxica militar e propiciaron 
todo tipo de ‘solucións’ armadas (envío de 
armas, de máis combatentes, capacitación 
militar, bombardeos, etc.). Uns escasísimos 
intentos de negociación política, sen unha 
auténtica presión e implicación da comuni-
dade internacional, fixeron fracasar estrepi-
tosamente as opcións de paz.

Resultado, o principal drama humanitario 
do século XXI: nun país de 20 millóns de 
persoas, máis de 300.000 muertos e máis de 
10 millóns de persoas desprazadas e refuxia-
das. A maior parte destas últimas, por certo, 
acollidas por países con situacións económi-
cas e sociais moito máis complexas e difíci-
les que as de Europa.

Está claro: canto máis se eternizan os 
conflitos e os seus impactos, peor. Parte da 
xente que foi a Europa, non fuxiu de Siria, 
senón que foxe dos campos de refuxiados, 
ao ver que o conflito se eterniza e que a falla 
de expectativas é o pan de cada día.

Afganistán, Somalia, a República Demo-
crática do Congo, a República Centroafri-
cana, Sudán... Son outros lugares do planeta 
que expulsan ducias de miles de persoas.

Sabémolo: deixar podrecer os conflitos, 
participar irresponsablemente no apoio 
a réximes criminais ou oposicións crimi-
nais (e facelo por intereses inmediatistas 
sen valorar o impacto que isto ten sobre 
a poboación), proporcionar armas a zonas 
conflitivas e explosivas, xerar resentimentos 
a base de vulneracións de dereitos huma-
nos, ter un sistema económico no que a cri-
minalidade (de empresas, actores, grupos 
terroristas, estados autoritarios, etc.) ten 
porta de entrada. Todo iso son elementos 
que fan un mundo máis inseguro, máis 
inxusto, máis explosivo. Que xeran e axu-
dan a perpetuar conflitos armados, mor-
tes, destrución e, por suposto, refuxiados 
e desprazados.

Diante da avalancha de refuxiados, hai 
unha política humanitaria de choque e aco-
llida. Pero a auténtica política humanitaria é 
fomentar a paz, favorecer a resolución dos 
conflitos, promover a garantía dos dereitos 
humanos (todos, os civiles e os políticos e 
tamén os económicos e sociais), exercitar 
a democracia e consolidar instrumentos e 
mecanismos de gobernabilidade rexional e 
global máis democrática e justa.

Mentres permitamos ou, directamen-
te fomentemos, a inxustiza, a barbarie e a 
violencia, a onda de refuxiados será unha, 
entre moitas outras, das consecuencias que 
teremos que administrar. n

Principais estados de orixe  
das persoas refuxiadas 2014 

1. Siria 3.880.000

2. Afganistán 2.590.000

3. Somalia 1.110.000

4. Sudán 666.000

5. Sudán do Sur 616.000

6. República Democrática 
do Congo 516.000

7. Birmania 479.000

8. República 
Centroafricana 412.000

9. Iraq 369.000

10. Eritrea 363.000
Fonte: UNCHR-ACNUR

Estados que máis persoas  
refuxiadas acollen no 2014 

1. Turquía 1.590.000

2. Paquistán 1.510.000

3. Líbano 1.150.000

4. Irán 982.000

5. Etiopía 659.000

6. Xordania 654.000

7. Kenia 551.000

8. Chad 452.000

9. Ucraína 385.000

10. China 301.000
Fonte: UNCHR-ACNUR
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CAMBIO CLIMÁTICO

Moratoria petroleira e cambio 
climático: as alternativas  
outra vez baixo ataque
Eduardo Gudynas – Centro Latino Americano de Ecoloxía Social (CLAES), Montevideo

Esta mensaxe, dunha moratoria global 
sobre o 80% dos hidrocarburos, é a que 
presentaron centos de personalidades inter-
nacionais, comezando polo Nobel arxen-
tino, Adolfo Pérez Esquivel.1 A moitos 
parecerá unha medida extrema, pero a súa 
fundamentación é aplastante: é necesario 
reducir drasticamente a queima de com-
bustibles fósiles para evitar un agravamen-
to do cambio climático global. Non ten 
sentido extraer ese petróleo, porque non 
se pode queimar se é que queremos ir máis 
alá das temperaturas globais compatibles 
coas nosas vidas.

Aínda que esta chamada a unha mora-
toria petroleira recibiu o apoio de moitos 
latinoamericanos, tamén é certo que é unha 
medida rexeitada de cheo polos gobernos 
latinoamericanos, sexan conservadores ou 
progresistas. Por exemplo, en Perú, Ollan-
ta Humala busca expandir a explotación 
de hidrocarburos en zonas amazónicas, e 
para iso aprobouse o chamado «paquetazo 
ambiental» e limitáronse os mecanismos de 
consulta cidadá. Entretanto, en Ecuador, o 
goberno Correa avanza cos seus plans de 
explotación petroleira na rexión de Yasuní, 
en pleno corazón amazónico, desoíndo 
advertencias ecolóxicas e reclamos cida-
dáns.

É que ante a caída dos prezos dos hidro-
carburos, a reacción de case todos os gober-
nos foi acentuar aínda máis a exploración e 
extracción coa ilusión de que un aumento 
do número de barriles exportados permitirá 
recuperar parte dos ingresos por exporta-
cións. Pero eses son sendeiros perigosos, 
tanto a escala planetaria, polo agravamento 
do cambio climático, como a escala nacio-
nal, xa que a explotación petroleira causa un 
dano irreparable á biodiversidade e á calida-
de de vida das comunidades locais.  

1. «Dejemos los combustibles fósiles en el subsuelo 
para acabar con los crímenes climáticos». 350.org 
e ATTAC, agosto 2015.

Son xustamente este tipo de cuestións que 
se discuten con crecente intensidade ante a 
cimeira sobre o cambio climático que ha de 
se celebrar en París o vindeiro decembro. 
Os gobernos deberán aprobar medidas 
enérxicas se se quere superar en serio esta 
ameaza planetaria. Porén, os defensores do 
extractivismo rexeitan case todas as solu-
cións concretas, tales como as moratorias 
petroleiras.

En América do Sur, dende os gobernos 
conservadores respóstase que iso é propio 
de esaxeracións esquerdistas que impedirían 
o progreso nacional (como se escoita por 
exemplo en Lima), mentres que hai pro-
gresismos que denuncian que protexer o 
propio patrimonio natural é contrarrevo-
lucionario e funcional ao imperialismo glo-
bal (como se di en La Paz). Os percorridos 
ideolóxicos son diferentes, pero coinciden 
en defender a civilización petroleira e en 
impór o extractivismo con todo o poder 
doEstado. Isto fai que a discusión sudame-
ricana sobre cambio climático e ambiente 
estea moi mesturada, especialmente para 

Case todos os depósitos de petróleo e gas natural deben quedar onde están, baixo terra, 
sen extraerse. 
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os que nos observan dende outros conti-
nentes.

Esa problemática é moi evidente ante a 
convocatoria do goberno de Bolivia para 
unha segunda «cimeira dos pobos» sobre 
cambio climático, en Tiquipaya (Cocha-
bamba). A primeira reacción é de simpatía e 
apoio á posibilidade de que os movementos 
sociais poidan discutir sobre cambio climá-
tico e dereitos da Nai Terra.

Lembremos que o primeiro cumio, tamén 
convocado por Evo Morales, tivo lugar 
nesa mesma cidade en 2010. Os resultados 
daquel encontro foron agridoces. Aínda que 
participaron moitas organizacións cidadás, 
e os debates foron intensos, xeraron moi-
tas tensións os controis gubernamentais 
sobre unha axenda que debería ter estado 
en mans dos propios movementos. O caso 
máis coñecido foi a prohibición de instalar 
unha mesa para discutir os impactos dentro 
de Bolivia das actividades que contribúen ao 
cambio climático. En efecto, aquela famosa 
«mesa 18» quería abordar cuestións como as 
consecuencias da expansión petroleira ou os 
cambios no uso do solo pola expansión de 
monocultivos de soia. O goberno Morales 
insistiu nunha actitude dual, por un lado 
cuestionando o capitalismo, pero a nivel 
global, e por outro lado, rexeitando deba-
ter os efectos locais das súas estratexias de 
desenvolvemento.

Agora, cinco anos despois, o mesmo 
goberno chama a un novo encontro da 
sociedade civil, e pouco antes da cimeira 
da Convención en Cambio Climático en 
París. Cambiou a situación nestes últimos 
cinco anos? Ata onde se pode ver aquela 
dualidade persiste: critícanse duramente os 
países industrializados e as raíces do cam-
bio climático no capitalismo, pero evítase 
analizar e atender graves problemas dentro 
de Bolivia.

Pero súmanse outros compoñentes que 
non pasan desapercibidos. O primeiro é que 
fronte á caída dos prezos internacionais do 
petróleo, a administración Morales lanzou 
un programa de apoios ao sector petrolei-
ro. Este inclúe un megapaquete de $ 3 556 
millóns de dólares en incentivos á explo-
ración de hidrocarburos. É un mecanismo 
impactante non só polo enorme volume de 
diñeiro, senón porque eses fondos provirán 
non só do goberno central, senón tamén de 
gobernos locais e ata das universidades.2 
Dito doutra maneira, espérase que amplos 
sectores da sociedade subsidien o avance da 
fronteira petroleira. Entretanto mantéñen-
se grandes subsidios aos combustibles, esti-
mados en US$ 867 millóns en 2014 (aínda 
que se anuncian reducións), que seguen 
a ser moi superiores a outros apoios, por 
exemplo á alimentación (US$ 122 millóns 
en 2014).3 Estamos fronte ás típicas distor-
sións das economías petroleiras, repletas de 
subsidios explícitos ou ocultos dende os 
gobiernos e a sociedade.

As demandas da sociedade civil en case 
todo o mundo van en sentido contrario, 
xa que consideran que ese tipo de subsi-
dios petroleiros son incompatibles cunha 
redución do cambio climático. Da mesma 
maneira, reclámase que o diñeiro público 
teña outros destinos, tales como a recon-
versión enerxética cara a fontes de enerxías 
renovables e de baixo impacto.

Un segundo asunto, é que o goberno de 
Bolivia aprobou, a inicios de 2015, medidas 
para favorecer a exploración de hidrocarbu-
ros dentro de áreas protexidas. É unha deci-

2. «Alcaldías darán dinero para fondo de incentivos 
al sector petrolero», La Razón (La Paz),  
22 agosto 2015.

3. «En 2015, subsidio a carburantes bajará 54%  
y sumará US$ 300 MM». La Razón (La Paz),  
1 setembro 2015.
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sión con graves implicacións, ante o risco de 
severos impactos ambientais dentro de áreas 
de enorme valor ecolóxico, moitas das cales 
albergan pobos indíxenas. Son todas medi-
das que van en contra do que reclama boa 
parte da sociedade civil en moitos países.

Unha terceira problemática reside nas 
condicións para levar adiante estas discu-
sións. Así como noutros países, as ONGs 
por exemplo denuncian os plans de Barack 
Obama de explotar petróleo no Ártico ou 
a mineiría de carbón en Europa do Leste, 
tamén alertarán sobre todas estas medidas 
de promoción petroleira que está tomando 
Evo Morales.

A dúbida é se esa discusión poderá ter 
lugar na Bolivia actual. Neste país, as 
ONGs que recentemente alertaron sobre os 
impactos do ingreso das petroleiras a áreas 

protexidas ou territorios indíxenas, foron 
severamente criticadas e acosadas polo 
goberno. As novas normativas obrigan ás 
ONGs a adherirse aos plans gubernamen-
tais de desenvolvemento (como pode ser a 
expansión mineira ou petroleira). Profun-
dizando nesa actitude, o goberno declarou 
«irregulares» a 38 ONGs, e anuncia que 
outras 290 poderán entrar nesa condición.4 
Moitas organizacións cidadás, se militan 
para deter o cambio climático, alertando por 

4. «Gobierno declara “irregulares” a 38 ONGs, 
entre ellas el CEDIB y la Cinemateca», Agencia 
Noticias Fides (La Paz), 6 setembro 2015.

exemplo sobre os impactos de «petrolizar» a 
Naturaleza, poderían caer na ilegalidade.

Polo tanto, convídannos a un «cumio dos 
pobos», pero no que hai enormes diverxen-
cias sobre temas e ademais condicionamen-
tos sobre a participación de organizacións 
bolivianas amigas. É como se antes do 
cumio climático de París, o goberno fran-
cés comezara a declarar como irregulares a 
ONGs ambientalistas francesas. Que faría-
mos se hai organizacións cidadás que poden 
ser silenciadas?

Ideas como a moratoria petroleira, expre-
sada na carta internacional citada ao inicio 
deste artículo, xa foron duramente atacadas 
en Bolivia (aínda que no caso dese manifes-
to público, asinado entre outros por Adolfo 
Pérez Esquivel, será moi difícil acusalo de 
imperialista ou trotskista verde, como acaba 

de ocorrer en Bolivia). Que diríamos se nun 
encontro dos pobos se nos impide propoñer 
e debater sobre moratorias petroleiras?

Todos estes interrogantes e tensións 
deben ser sopesados. Debe quedar claro 
que a maior parte de todas as organizacións 
e movementos cidadáns preocupados polo 
cambio climático demandan aos gobernos, 
estean no norte ou no sur, sexan conserva-
dores ou progresistas, un cambio radical 
nos seus afáns de extraer e usar hidrocar-
buros. É inaceptable que se acalen esas ou 
outras alternativas, senón que, pola contra, 
é da máxima necesidade e urxencia buscar 
opcións postpetroleiras. n
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FEMINISMO

«Os nosos corpos, as nosas 
vidas». Una ollada feminista  
no debate polo dereito á  
saúde integral
Montse Carrillo

Hoxe sabemos que a saúde e a calidade de vida son un resultado social directamente 
relacionado coas condicións xerais da vida das personas e co xeito de vivir. Neste sentido 
téñense feito notables esforzos nas últimas décadas para comprender como interactúan os 
determinantes sociais e que resultados comportan na nosa saúde, por exemplo, que efecto 
ten sobre a nosa saúde o non poder pagar a hipoteca e estar en ameaza de desaloxo.

A saúde das mulleres tamén se ve clara-
mente afectada por estes factores psicoso-
ciais e socioeconómicos, pero tamén polas 
desigualdades de xénero que tan presentes 
están en todas as sociedades –non hai nin-
gún país no que non sufran algún tipo de 
discriminación, se ben varía na maneira de 
manifestarse– tendo un efecto directo en 
cada unha de nós. O mesmo Programa de 
Nacións Unidas para o Desenvolvemento 
recoñecía que o nivel de desigualdade entre 
homes e mulleres, da mesma maneira que 
o fai o nivel de desenvolvemento dun país, 
afecta directamente á saúde das mulleres.

Hai que corrixir, denunciando e inter-
vindo, o nesgo de xénero que hai en toda a 
medicina e, en xeral, cambiar o modelo de 
asistencia sanitaria que existe actualmente. 
A saúde das mulleres debe ser concebida 
tanto física como mentalmente, e en rela-

ción co medio –urbano ou rural–, a clase 
social, a contorna ambiental, tendo en 
conta todos os condicionantes, visibles e 
invisibles, como as desigualdades de xéne-
ro, e a violencia machista (como máxima 
expresión) repercuten na muller de xeito 
diferencial.

Todo isto fixo que o movemento feminis-
ta, tanto mulleres profesionais da saúde e 
doutros ámbitos, como activistas, estean tra-
tando de abordar a saúde reformulando as 
bases da ciencia para coñecer os problemas 
de saúde de homes e mulleres, nun sistema 
no que as mulleres se fixeron invisibles, os 
seus síntomas son confundidos ou non son 
ben diagnosticados, son sobremedicalizadas 
ou ignoradas, diagnosticándolles unha etio-
loxía psicolóxica ou psicosomática.

O movemento feminista tivo un papel 
chave na defensa do dereito á saúde das 
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mulleres, sendo unha das loitas máis visibles 
do movemento, a loita contra a violencia 
machista e a defensa do dereito ao propio 
corpo, o que implica non só o dereito ao 
aborto, senón tamén a defensa da educación 
e a liberdade sexual; en definitiva, o dereito 
a decidir das mulleres, entendendo a sexua-
lidade da muller dende os seus propios des-
exos, máis alá da reprodución.

Neste marco para a loita feminista pola 
saúde sexual e reprodutiva, e por unha 
saúde integral para as mulleres, lesbianas e 
trans, Entrepobos organizou o pasado mes 
de outubro, unha serie de actividades, baixo 
o título «Os nosos corpos, as nosas vidas. 
As aportacións feministas á nosa saúde», en 
Sevilla, Valladolid e Barcelona,   conxunta-
mente co Centro de Análises e Programas 
Sanitarios e coa complicidade da Rede de 
Mulleres pola Saúde, Redcaps, a Revista 
MYS «Mulleres e Saúde» (en Barcelona), 
e Páxinas Violeta e o Foro Política Femi-
nista (en Sevilla), que concluíu nunhas xor-
nadas internacionais de debate, denuncia e 
intercambio entre profesionais, teóricas e 
activistas en defensa da sanidade pública e 
universal, mulleres feministas, profesionais 
da cooperación solidaria, interesadas na 
visión feminista da saúde.

Nos debates destes días abordáronse 
diversos temas, como os retos e propostas 
actuais en saúde reprodutiva, entre eles, o 
dereito ao aborto no noso país e en Améri-
ca Latina, a Axenda Post-2015 e O Cairo, 
os efectos sobre o noso corpo da vacina do 
Papiloma (e os intereses comerciais que 
hai detrás da súa implementación), os efec-
tos das hormonas ambientais e a violencia 
obstétrica no sistema sanitario; denuncian-
do como se quere facer negocio a costa da 
saúde das mulleres.

Tamén se debatiu sobre a defensa dunha 
saúde integral sen exclusións, centrando o 
debate no acceso das persoas inmigrantes e a 
necesidade de conseguir o seu recoñecemento 
dentro do sistema sanitario; as mulleres como 
suxeitos activos e non pasivos da súa saúde; 
o rexeitamento da patoloxización das mulle-
res; os efectos dos condicionantes sociais na 
saúde; a necesidade de fuxir da medicaliza-
ción do sufrimento social. As políticas de 
austeridade, a morte do sistema sanitario 
universal e as contrarreformas empeoraron 
as condicións de vida e aumentaron as des-
igualdades, xa existentes, de xénero.

As xornadas internacionais foron moi 
enriquecedoras grazas á participación de 
toda unha serie de colectivos nacionais e 
internacionais especializados na saúde dende 
unha visión feminista, como o Colectivo 
de Boston (EE.UU.), a RSMLAC, CAPS, 
Rede de Mulleres pola Saúde, O parto é 
noso, APFCIB, Ecoloxistas en Acción, Eu si 
saúde Universal, Rede de Migración, Xénero 
e Desenvolvemento, Prostitutas indignadas, 
entre outros, con profesionais e activistas 
como Sandra Castañeda, Rachel Breman, 
Carme Valls, Dolores Romano, Francis-
ca Fernández, Leonor García de Vinuesa, 
Esperanza Aguilà, Margarita López Carri-
llo, Ma José Fernandez, Enriqueta Bernaus, 
Ma Eugenia Blandón e Miquel Missé.

É esencial promover a análise dos diver-
sos factores que afectan á saúde das mulleres, 
fomentar as complicidades, os debates e as 
propostas e accións que xa se están a levar 
a cabo. A nosa boa saúde non comeza coa 
medicina, senón coa calidade das nosas vidas 
e relacións, o benestar en todas as dimensións 
das nosas vidas, tal como afirmaba, xa nos 
anos setenta, o Colectivo de Boston, no seu 
libro Os Nosos corpos, as nosas vidas. n

Podes atopar os audiovisuais, coas diversas poñencias e debates, no blog do encontro:
elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com
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FEMINISMO

Entrevista con  
Sandra Castañeda 
Rede de Saúde das Mulleres Latinoamericanas e do Caribe

Laura Fraile*

Nacida «por accidente» nos EE.UU., San-
dra viviu en Nova York ata os 10 anos. A 
esa idade trasladouse cos seus pais a Colom-
bia, onde máis adiante estudaría a carreira 
de Dereito. A súa militancia no feminismo 
comezou neses anos, xa que estando na uni-
versidade militou na asociación Muller e 
Desenvolvemento. Despois incorporaríase á 
ONG Viva a Cidadanía, ata que no ano 2000 
se instalou en Chile, onde entrou a formar 
parte da Rede de Saúde das Mulleres Lati-
noamericanas e do Caribe (RSMLAC). San-
dra, que actualmente vive en Quito, exerce 
como coordenadora xeral desta rede.

RSMLAC creouse no ano 1984 e conta 
co respaldo de 27 países, 580 organizacións 
e 200 persoas afiliadas. «Somos unha rede 
feminista que está recoñecida como unha 
das organizacións máis vangardistas no tema 
dos dereitos sexuais e reprodutivos. Dende 
esta rede abandeiramos a despenalización 
do aborto na rexión de América Latina e o 
Caribe, un tema que seguimos defendendo 
mesmo nas situacións máis difíciles, como 
ante os gobernos da dereita ou as persecu-
cións políticas e da Igrexa», comenta Sandra 
Castañeda.

A rede, segundo explica, está enfocada ao 
apoio técnico: «Somos unha organización 
de terceiro nivel. Iso significa que non face-
mos unha intervención directa nos países, 
senón que apoiamos a organizacións de base 
de mulleres indíxenas, afrodescendentes, 
asociacións que traballan pola diversidade 
sexual...».

A Rede de Saúde das Mulleres Latinoame-
ricanas e do Caribe compaxina a incidencia 
política ante organizacións internacionais 
como as Nacións Unidas co intercambio de 
experiencias e coñecementos entre as súas 
organizacións. Unha das súas principais 
loitas é a despenalización do aborto, unha 
práctica que está completamente prohibi-
da, aínda con risco da morte da nai, en sete 
países de América Latina. «O noso eixo de 
traballo é a saúde das mulleres. Incidimos 

na mortalidade materna, nos baixos orza-
mentos que os gobernos de América Latina 
e do Caribe destinan á saúde, xa que nin-
gún sobrepasa o 8% do seu PIB, e aposta-
mos pola educación sexual da mocidade», 
comenta esta avogada.

Dentro da área de formación, esta rede 
creou unha iniciativa chamada Universida-
de Itinerante, que ofrece unha formación 
política ás organizacións de mulleres. «Fun-
ciona dende hai uns vinte anos. Temos tres 
obxectivos: facilitar unha conceptualización 
en temas de xénero e igualdade, dar ferra-
mentas teóricas e prácticas para interpretar 
as políticas públicas de saúde e xerar proce-
sos de construción de axendas de incidencia 
política», explica Sandra.

Problemas e retos
Un dos principais problemas desta rede é o 
seu financiamento. «Os nosos recursos pro-
veñen da cooperación internacional, pero o 
grande recorte que se produciu levounos a 
ter que traballar co 15% do orzamentado 
que se destinaba á rede hai dez anos. Debi-
do ao noso posicionamento, tamén tive-
mos graves recortes. Durante o goberno de 
Bush, este aprobou unha lei mordaza que 
veu acompañada da prohibición de finan-
ciar calquera organización que defendera o 
aborto. 

Dun día para outro quitáronnos unha par-
tida de arredor de medio millón de dólares», 
explica Sandra Castañeda.

Nin sequera os gobernos da «nova esquer-
da latinoamericana» conseguiron mellorar 
a situación. «A presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, está establecendo alianzas cos 
evanxélicos. Rafael Correa chegou a facer 
declaracións nas que se refería ás feministas 
como esas «gordiñas feas que lle van con 
contos sobre os dereitos sexuais e reprodu-
tivos» e Daniel Ortega, presidente de Nica-
ragua, abusou sexualmente da súa fillastra 
e penaliza todo tipo de abortos», resume 
Sandra.

* Artículo publicado en Último Cero
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A Rede de Saúde das Mulleres Latinoa-
mericanas e do Caribe basea o seu traba-
llo no establecemento de alianzas entre o 
sur e o norte. No caso do Estado español, 
esta organización vinculouse con CAPS 
(Centro de Análises e Programas Sanita-
rios), Entrepobos, a Fundación Haurralde 
do País Vasco, o espazo Entre Mulleres da 
Fundación Atenea de Madrid, así como coa 
filósofa Amelia Valcárcel. Esta rede tamén 
estableceu alianzas con outros países euro-

peos como Holanda, coa rede Arrow de 
Asia, así como coas redes YWCA e IPPF 
de África.

Actualmente, segundo recoñece Sandra 
Castañeda, un dos principais retos aos que 
se enfrontan é o de incidir sobre a Axenda 
2030 para o Desenvolvemento Sustentable, 
un documento que foi adoptado durante o 
Cumio das Nacións Unidas que se celebrou 
dende o 25 ao 27 de setembro pasado en 
Nova York. «Trátase dunha axenda global 
que reemplaza os Obxectivos de Desen-
volvemento do Milenio. Nela hai propos-
tas para eliminar a pobreza, frear o cambio 

climático, favorecer a soberanía alimentaria 
ou garantir a equidade de xénero. O noso 
principal desafío ante esta Axenda 2030 é 
fortalecer a nosa capacidade de traballo en 
rede», explica Sandra.

Outro dos seus obxectivos é seguir facen-
do incidencia política. «Só nun contexto 
de estados laicos e de democracias fortes 
as mulleres teremos garantías de que se 
cumpran os nosos dereitos. Iso pasa por 
fortalecer a participación, xerar cidadanías 

máis vibrantes, repolitizarnos e potenciar o 
movemento feminista en América Latina, xa 
que este foi branco permanente dos ataques 
dos sectores conservadores e da Igrexa», 
comenta ao respecto esta avogada.

Sandra Castañeda, que o 29 de setembro 
viaxou a Sevilla para participar na mesa de 
debate «Os nosos corpos, as nosas vidas», 
estivo en Valladolid para impartir a charla 
«Tecendo redes para gozar da nosa saúde: 
retos e propostas» e finalizou a súa xira 
en Barcelona os días 2 e 3 de outubro, no 
encontro «Os nosos corpos, as nosas vidas. 
Aportacións feministas á saúde». n
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O contexto
A acumulación de riquezas a forza de explo-
tar a natureza, as persoas e en especial as 
mulleres, a defensa dun modelo de desen-
volvemento único baseado no crecemento 
económico, xera problemas globais que 
esixen respostas globais, pero responsabi-
lidades diferenciadas segundo os estados e 
segundo o tipo de actores.

Perú, cuxo rol na xeopolítica consiste en 
ser exportador de materias primas para o 
beneficio das elites económicas mundiais, 
sufriu unha desaceleración no seu crece-
mento económico do 7% en anos anterio-
res, ao 2.4%,1 en parte debido á baixada 
do prezo dos metais no mercado mundial. 
Ante esta situación, o goberno optou por 
incentivar a promoción do investimento pri-
vado, rebaixando aínda máis os estándares 
ambientais e laborais existentes no país, e os 
dereitos dos pobos indíxenas e comunidades 
campesiñas que ven afectados os seus terri-
torios pola entrada de tales investimentos. 
O pasado 5 de outubro pecháronse as nego-
ciacións do Acordo comercial de Asociación 
Transpacífico (TPP), que, en palabras do 
nobel de economía «é unha idea moi mala, 
pois o acordo implica un retroceso respecto ao 
TLC xa asinado con EE.UU. No caso parti-
cular das medicinas, Stiglitz afirma que o seu 
acceso será máis difícil e os prezos subirán». 

Neste contexto, hai poboacións que que-
ren ser consultadas sobre o destino dos 
seus territorios, que veñen organizándose 
nos seus lugares dende diferentes espazos 
(rondas campesiñas, frontes de defensa, 
organizacións indíxenas e de mulleres…), 
que reclaman información, poder de deci-

1. Segundo proxeccións presentadas polo FMI 
no seu informe de Perspectivas da Economía 
Mundial.

sión, así como un Estado que garante os 
seus dereitos e non sirva aos intereses dos 
grupos de poder. É aquí onde teñen lugar os 
chamados conflitos socio-ambientais. 

No seu Informe Anual do 2014, a Defen-
soría do Pobo sinala: que «A revisión dos 
tipos de conflito social que se veñen pre-
sentando no país nos últimos anos revela 
que a maioría deles xira arredor do inicio e 
desenvolvemento das industrias extractivas 
e a súa relación con comunidades, centros 
poboados, agricultores, principalmente». 
De acordo cunha investigación realizada no 
2012 polo PNUD, Perú, xunto con Bolivia 
e Arxentina, encabeza as cifras de conflitivi-
dade social a nivel latinoamericano. 

Na súa relación de conflitos sociais de set-
embro de 2015, a Defensoría dá conta de 214 
conflitos sociais, 150 activos e 64 latentes. 
Verbo da orixe dos conflitos, o 75,3% dos 
activos (114) son de tipo socio ambiental, tén-
dose rexistrado 4 conflitos socio-ambientais 
novos durante o mes de setembro, un deles 
en Cajamarca.2 Dos 143 conflitos socioam-
bientais activos e latentes rexistrados durante 
este mes, o 63,6% corresponde a conflitos 
relacionados coa actividade mineira; seguidos 
dos conflitos por actividades hidrocarburí-
feras co 16,1%. Do total dos conflitos, 22 
teñen lugar en Apurímac (sendo a rexión con 
maior número de conflitos), 16 en Cusco, 14 
en Cajamarca e 12 en Junín. 

Titulares de dereitos
As mulleres 
E como a nosa mirada non pode ser outra, 
nestes contextos atopamos mulleres que 

2. Informe de Conflitos Sociais n°139. Defensoría 
del Pueblo. Adjuntía para la Prevención de 
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Informe 
completo: http://www.defensoria.gob.pe/
conflictos-sociales/
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sofren especificamente neste tipo de con-
flitos, nos diferentes momentos nos que 
estes aparecen, tanto nos conflitos de resis-
tencia (antes de que as empresas empecen as 
súas actividades), como nos de convivencia 
(cando as actividades extractivas xa están en 
marcha). Nos nosos anos de traballo, temos 
visto cómo as mulleres cobran un protago-
nismo importante nas loitas, defenden a 
natureza e enriquecen as axendas das súas 
organizacónss coa súa experiencia e a súa 
mirada. Pero tamén temos coñecido graves 
casos de afectación da saúde de mulleres e 
nenos (cun alto índice de metais pesados 
no sangue, malformacións, esterilidade …), 
como o de Espinar o Choropampa, como 
se esgotan as fontes de auga necesarias para 
a vida humana, como aumentan os casos de 
trata nas zonas con presenza de empresas 
extractivas…etc. Estas son novas formas de 
violencia cara as mulleres, e é un aspecto no 
que queremos profundizar en relación ao 
dereito a unha vida libre de violencia. 

Máxima Chaupe Acuña, que se negou a 
vender a súa terra á empresa mineira Yana-
cocha para a construción de reservorios, 
acabando así coa lagoa de Perol en Conga, 
é unha destas mulleres que por defender a 
súa terra e o seu xeito de vida, sufriu todo 
tipo de ataques e acosos como defensora 
dos seus derechos e da lagoa. 

Ademais, para garantir que as mulleres 
poidan participar en igualdade de condi-
cións nos procesos de toma de decisións 
que afectan ás súas vidas, é necesario tra-

ballar e reforzar o dereito á participación 
das mulleres dentro das organizacións, así 
como tamén nos procesos de consulta a 
desenvolver nos seus territorios e noutros 
espazos de toma de decisións (orzamentos 
participativos…).

Os pobos indíxenas ou pobos 
orixinarios
Os pobos indíxenas ou orixinarios ven 
especialmente mermados os seus dereitos 
tanto individuais como colectivos coa pre-
senza de empresas extractivas. 

Segundo o INEI os Pobos Indíxenas 
representan o 20% da poboación. Pese ás 
cifras de diminución de pobreza a nivel 
nacional (INEI 2009), os indicadores por 
departamento demostran que a maioría 
de departamentos con poboación indíxe-
na aínda permanecen dentro do rango de 
maior pobreza. Esta situación viuse agra-
vada nos últimos anos por un incremento 
da presión das actividades extractivas sobre 
os territorios indíxenas, arriscando o que 
se considera o fundamento da sobreviven-
cia cultural, social e económica dos pobos 
indíxenas. Unha mostra disto é que xa no 
2012 o 84% da Amazonía peruana estaba 
concesionada para o desenvolvemento de 
actividades petroleiras. A iso súmanse as 
concesións mineiras e as actividades madei-
reiras e mineiras informais, entre outras. 

Ademais, a pesar de que aos pobos indíxe-
nas recoñecéuselles formalmente o seu 
dereito ao territorio e á consulta, tanto 
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polo Convenio 169 como pola Lei de Con-
sulta previa e o seu regulamento, aínda hai 
problemas en canto á súa aplicación práctica, 
xa que os procesos de información, debate e 
consulta previa libre e informada ás comuni-
dades seguen a estar moi lonxe de reunir as 
mínimas garantías. Tamén teñen dificultades 
para acceder á xustiza e reparación cando a 
vulneración de dereitos se produciu nas súas 
persoas, comunidades ou territorios. 

Durante o ano 2015 emitíronse unha serie 
de decretos3 que buscan promover o inves-
timento no país, flexibilizan e reducen os 
estándares ambientais e laborais, reducen as 
condicións para a venda de terras por parte 
de comunidades campesiñas,… etc, tendo 
graves efectos sobre os dereitos dos pobos 
indíxenas (de maior alcance que os decretos 
que provocaron os levantamentos indíxenas 
de Bagua no 2009). 

3. Decreto Supremo 054-2013-PCM; o Decreto 
Supremo 060-2013-PCM, co que se reduce o 
procedemento de aprobación de EIA de 120 
a 83 días; a Lei 30230 que reduce a capacidad 
sancionadora do Organismo de Avaliación e 
Fiscalización Ambiental (OEFA), limitando ao 
Ministerio do Ambiente a facultade de crear 
directamente zonas reservadas. Decreto Supremo 
001-2015-EM e a Lei 30327, que permite 
expropiación de terreos eriazos que pertencen ás 
comunidades campesiñas e nativas, entre outros.

Os/as defensores  
de dereitos humanos
Nélida Ayay, protagonista do documental 
de Guarango «Filla da lagoa» é unha moza 
valente que estuda dereito para poder 
defender os dereitos das persoas e a natu-
reza. A súa persoal relación espiritual coa 
natureza, inspirada na cosmovisión andina, 
e a súa decisión de ser testemuña e narrado-
ra dunha visión de desenvolvemento alter-

nativa, levárona a ser branco de numerosas 
críticas tanto no interior da súa comunida-
de como a nivel nacional. Atacar e dividir 
aos que rodean aos defensores/as, así como 
destruír o seu contorno máis íntimo, é unha 
das estratexias utilizadas polas empresas. 

As compañeiras e compañeiros de Celen-
dín e Espinar que, no exercicio do seu derei-
to á protesta, se mobilizaron para expresar 
o seu rexeitamento á entrada de empresas 
extractivas nos seus territorios, veñen sendo 
criminalizados, procesados en longos e cus-
tosos procesos xudiciais que os obrigan a 
desprazarse lonxe das súas localidades, 
enfrontándose a acusacións con penas de 
ata 33 anos de prisión. 

Cada vez máis persoas comprometidas 
coa defensa dos dereitos humanos veñen 
sendo perseguidas, difamadas en medios 
de comunicación ou acusadas falsa e inxus-
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tamente para amedrentalas e acalar as súas 
voces disidentes, expresadas no exercicio do 
dereito á liberdade de expresión. 

Por último, este acoso e desprestixio 
trasladouse tamén cara as ONG e organi-
zacións que acompañamos nos procesos de 
empoderamento de comunidades e pobos 
indíxenas en zonas con presenza de con-
flitos socio-ambientais. Algúns medios de 
comunicación fanse voceiros do discurso 
das grandes empresas extractivas acusándo-
nos de «terroristas-antimineiras», din que 
nos enriquecemos co conflito e que encirra-
mos á xente con fondos internacionais. 

As estratexias de traballo
Esta situación en la que se encuentran los 
colectivos descritos, con respecto a los dere-
chos vulnerados en situaciones de conflictos 
socio ambientales, exige esfuerzos de arti-
culación entre distintas organizaciones y 
movimientos, y entre sus agendas. 

Este é o reto ao que tratan de responder 
a Coordinadora Nacional de Dereitos 
Humanos xunto coas organizacións femi-
nistas Demus e Flora Tristán, mediante 
o convenio no que cooperamos AIETI e 
Entrepobos. O convenio, baseado nun enfo-
que de dereitos humanos, xénero e intercul-
turalidade propón diferentes estratexias.
1. Enriquecer, propór e promover políticas 

públicas, protocolos e leis que incorpo-
ren e favorezan o efectivo exercicio dos 
dereitos das mulleres, pobos indíxenas e 
defensoras de ddhh, cun importante rol 
de vixilancia do Estado no cumprimento 
das súas obrigas. Ademais das propostas 
técnicas, traballamos con funcionarios e 

funcionarias a nivel rexional, e realiza-
mos informes sombra para os organismos 
internacionais que velan polos dereitos 
humanos e os dereitos das mulleres.

2. Seguir co traballo de empoderamento e 
fortalecemento de capacidades de líderes 
e lideresas de organizacións de mulleres e 
mixtas para a defensa dos seus dereitos en 
contextos de conflitos socio-ambientais, 
poñendo énfase no rol e dificultades espe-
cíficas que sofren as mulleres á hora de 
exercer o dereito á participación e á non 
violencia. Faremos un esforzo especial en 
promover os espazos para a articulación 
de axendas entre movementos sociais. 
Ademais, acompañamos de maneira inte-
gral (con defensa legal, acompañamento 
psicolóxico e social etc), os casos de cri-
minalización e defensores/as ameazados 
que así o requiren.

3. Fortalecer as nosas alianzas como organi-
zacións Norte-Norte, Sur-Sur, Sur-Norte, 
medrar en capacidades, coñecementos e 
fortalezas de cara aos desafíos que nos 
veñen como organizacións da sociedade 
civil feministas e defensoras dos dereitos 
humanos, na axenda post-2015 e nos con-
textos nacionais e globais. 

4. Nun contexto no que os medios de comu-
nicación están copados polos intereses 
duns poucos, pretendemos ir contaxian-
do a opinión pública e a un público máis 
amplo doutras narrativas, outras maneiras 
de entender o desenvolvemento, onde a 
vida está no centro, onde a natureza e as 
mulleres cobran un especial protagonis-
mo, e onde todas e todos participamos e 
nos escoitamos por igual. n
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 «A acción deste Proxecto A nosa América 
rexeita o positivismo que divorcia o político 
do lúdico, o alegre, o cultural, o reflexivo, 
o místico, o estético e o pedagóxico. Apli-
camos o principio de facer pedagoxía na 
política e de politizar a pedagoxía, dende a 
concepción e a práctica da educación popu-
lar e outras concepcións afíns.»

«No noso funcionamento como colecti-
vo guiámonos polos seguintes principios 
organizativos: decisións colectivas, respon-
sabilidade compartida e división de tarefas, 
coordinación rotativa e controlada, avalia-
ción grupal permanente. A posibilidade de 
que o espazo sexa efectivamente de todos, é 
que o camiño se faga co aporte de todos.»

A nosa América define deste xeito as súas 
liñas de traballo: Formación política; rescate 
da memoria histórica, análise de coxuntura, 
escolas de formación. Solidariedade inter-
nacionalista; accións de solidariedade con 
todas as causas nobles e contra toda inxus-
tiza cometida contra calquera en calquera 
parte do mundo. Traballo de base; promo-
ción de valores e prácticas solidarias nos 
barrios. 

«Hugo R. Chávez», a escola, foi un pro-
ceso evolutivo que alcanza madurez polo 
desafío á cordura de aglutinar diversas expe-
riencias e colectivos nacionais, rexionais e 
doutras latitudes comprendidas na mesma 
loita de emancipación económica, social, 
política, mediática, sexual, antirracista, anti-
patriarcal, cultural, ecolóxica e dos pobos. 

Entre os días 3 e 7 de agosto de 2015 tivo 
lugar o primeiro curso de verán da Escola 
de Formación Política, coa asistencia de 44 
participantes dunhas 13 organizacións cul-
turais e políticas1 vinculadas ao traballo en 
comunidades ou outros escenarios de trans-
formación social.

 O colectivo A nosa América decidiu 
apropiarse da escola, que ten a súa orixe 
nunha escola do MST na Universidade de 

1. Proxecto A nosa América, Malatesta, Rede 
Ambiental de Pinar del Río, Pinos Nuevos, 
Rede Ecuménica «Fe por Cuba», Rede de 
Afrodescendentes Latinoamericana e Caribeña, 
Escaramujo, Rede de Masculinidades, Proxecto 
«Pa’ labrar», Articulación de Mocidades de 
Esquerda, Payasas terapéuticas (organizacións 
cubanas), Xuventude Comunista Alemá, MST 
(foráneas).

COOPERACIÓN SOLIDARIA: CUBA

Proxecto «A Nosa América» e a 
Escola de Formación Política 
Proxecto «A Nosa América» – Cuba

No marco da nosa cooperación solidaria no contexto actual de Cuba, Entrepobos 
leva máis de dous anos estreitando lazos de amizade e colaboración co Proxecto A nosa 
América, un colectivo xuvenil xurdido inicialmente entre estudantes da Universidade de 
La Habana procedentes de diferentes países, que posteriormente se foi ampliando coa 
participación de mozos e mozas cubanos.
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La Habana, como unha escola de todas as 
experiencias representadas, e nesa dirección 
decidiuse conformar unha instancia de coor-
dinación durante o ano tanto para preparar 
e organizar a próxima edición, como para 
coordinar a articulación e acompañamen-
to das accións das diferentes experiencias 
representadas, así como a definición de ini-
ciativas comúns. Estamos moi felices con 
este resultado, que mesmo rebasa as nosas 
expectativas iniciais.

O deseño do curso centrou os seus obxec-
tivos en contribuír á formación política de 
activistas de diferentes experiencias de trans-
formación que están tendo lugar en Cuba e 
outros países da Nosa América e do mundo. 
Desta maneira podería converterse tamén en 
espazo de articulación e construción de uni-
dade para conformar un campo de esquerda 
xuvenil socialista crítica. Por iso foron segui-
dos como obxectivos específicos os de:
1.  Fortalecer o posicionamento ideolóxico 

das experiencias representadas mediante a 
análise dos mecanismos e formas de domi-
nación existentes nas nosas sociedades. 

2. Poñer en común as nosas lecturas do con-
texto sociopolítico latinoamericano. 

3. Profundizar en paradigmas e formas de 
organización popular que contribúan a 
fortalecer a noso acción.
En tal esquema os temas escollidos pre-

viamente circularon arredor do «Sistema 
de Dominación Múltiple» como punto de 
partida para entender o funcionamiento do 
capital e a conseguinte resposta a través do 
«Sistema de Emancipación Múltiple» dende 
o que debemos actuar. Asimesmo realiza-
mos a nosa propia análise do contexto polí-
tico latinoamericano (particularizando á vez 
Cuba) axudados por dous grupos de poñen-
tes que abordaron a súa visión de ámbolos 
dous escenarios. Por último, foron debati-
das diferentes formas organizativas de des-
envolver a política (Partidos, Movementos) 
para comprender os seus respectivos aportes 
e limitacións para actuar.

Enviámolles unha aperta agradecida aos 
nosos irmáns e irmás de Entrepobos. A súa 
loita solidaria está facendo unha contribu-
ción substancial ao noso crecemento como 
militantes, e á conformación dun novo 
campo de esquerda socialista en Cuba, que 
debe desenvolverse cada vez máis ante os 
desafíos vindeiros. n

O movemento zapatista foi unha das prin-
cipais inspiracións do Proxecto A Nosa 
América. Unha das principais ideas que 
defendemos é que os movementos sociais 
latinoamericanos das últimas tres décadas 
teñen moito que aportar á Revolución 
Cubana, e que ela necesita actualizarse en 
múltiples discusións, como as que teñen 
que ver coa relación entre democracia 
interna e unidade, o debate en torno ao 
carácter do Estado e a promoción dunha 
cultura de produción autoxestionaria e 
ecolóxica. Dicimos logo que estamos nun 
momento no que necesitamos aprender, e 
non só que aprendan de nós, e que a creati-
vidade antisistémica de movementos como 
o zapatismo, debe servirnos como faro para 
retomar e radicalizar o proxecto socialista 
cubano. 

Con estes antecedentes, é posible enten-
der o valor que tivo para nós a solidariedade 
de Entrepobos para poder visitar as terras 

zapatistas, de beber directamente da fonte 
ese zume, «estar en la caliente» como se di 
por acá e, sobre todo, «discutir» o zapatis-
mo nos seus aportes e contradicións, que é 
o mellor xeito de aprender. 

E así foi que, en representación do 
Proxecto Nuestra América, puiden partici-
par do 3 ao 9 de maio de 2015 no Semina-
rio «O Pensamento Crítico fronte á Hidra 
Capitalista». Pero déixenme que lles con-
fese algo: do que menos me lembro é das 
poñencias que se presentaron. As principais 
aprendizaxes estiveron nas palabras de Moi-
sés e de Marcos durante toda a semana, e 
na conversación cotiá con persoas que pui-
deron convivir nas comunidades rebeldes. 
Hai outro aspecto que non sei se chamarlle 
aprendizaxe, vivencia ou experiencia, que 
ten que ver co poder entrar na atmosfera 
do zapatismo, ver os seus rostros tapados, o 
seu porte digno, a súa maneira de falar, a súa 
sinxeleza, laboriosidade e organización. 

Reflexións dun mozo cubano  
en terras zapatistas
Luis Emilio Aybar Toledo – Proxecto «A Nosa América», Cuba
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Neste sentido destaca a conversación con 
Ernesto, compa zapatista que ao saber que 
había un cubano mandoume chamar para 
indagar sobre a situación do país. Creo que 

saín gañando no intercambio: el fixo unhas 
5 preguntas, eu fíxenlle unhas 30! Sorpren-
deume a súa serenidade, a súa absoluta con-
vición de que é posible resistir, aínda que 
iso implique vivir sen corrente eléctrica, con 
chan de terra e sen agua. «Sempre vivimos 
así», díxome, e non imos aceptar melloras 
que impliquen perder dignidade, abandonar 
a loita. Eu explicáballe o acumulado desgas-
te entre a poboación cubana polos anos de 
escaseza, que as reformas do goberno signi-
fican un pouco colgar as luvas, de todos os 
xeitos en calquera escenario fará falla algún 
grao de iniciativa privada e investimen-
to estranxeiro nas actuais condicións. E el 
preguntoume: «–Pero vostedes, non teñen 
terra?» – Si, díxenlle. «–E logo?».

No noso diálogo, interactuaban universos 
culturais e sistemas de necesidades diferen-
tes. Pero o principio de pór a dignidade e 
os valores sempre por diante permitía crear 
unha ponte onde podiamos aprender un do 
outro. Nunca ninguén me puxera o listón 
tan alto. A súa natural afirmación era teste-
muño da posibilidade de resistir máis do que 
eu mesmo pensara. Claro que non se trata 
de renunciar a determinadas condicións de 
vida como un valor en si mesmo, senón de 
difundir a actitude política de «non deixar-
se», como adoitan dicir, de ser quen de mol-
dear as necesidades materiais e continuar o 
camiño elixido.

Agradoume descubrir a idea zapatista da 
resistencia: para eles resistir é crear. Resis-
tir non é só impedir que o goberno mande 
nas súss comunidades, lograr rexeitar unha 
determinada ameaza, senón manterse vivin-
do e organizándose da maneira que elixiron, 
unha maneira que prefigure a sociedade do 
futuro. Esta comprensión das cousas debe 
ser unha lección para a Revolución Cuba-
na, que a partir dun determinado momento 
postergou a creatividade en aras da resis-
tencia. 

A conversa con Ernesto continuou. 
Agora o meu abraio dirixíase á capacidade 
de facer camiñar a democracia con todos 
os seus obstáculos. «Como logran chegar 
a acordos entre tanta xente?», pregunteille, 
inquedo polas dificultades que temos a veces 
no noso colectivo para lograr o acordo sen 
cansarnos, ou sen que os dous ou tres máis 
rápidos terminen definindo. «Con calma, 
pois», díxome, «se é preciso estar 5 horas 
discutindo, estase 5 horas discutindo. A 
veces hai que volver outro día porque non 
se puido concluír. Non se trata de vencer o 
outro, senón de escoitarnos, facer camiñar 
a palabra e buscar o acordo. Ata os nenos 
poden falar nas nosas asembleas».

Estas simples palabras quedaron ecoando 
en min varios días. Son ideas que un manexa, 
pero que na práctica abandona. Fronte a 
fronte con Ernesto, aprendín que non pode 
ser unha idea, senón unha actitude.

Todas estas reflexións compartinas cos 
meus compañeiros ao regresar. Decidimos 
que a experiencia non podía quedar aí, senón 
que había que aproveitar a oportunidade 
para organizar un evento na Habana que 
contribuíra a difundir os aportes do zapa-
tismo por acá. Chamámolo «Aquí manda o 
pobo e o goberno obedece. Un achegamen-
to ao movemento zapatista dende Cuba». 
Utilizar a consigna zapatista como título foi 
á mantenta. Parecíanos que o poder popular 
debe constituír a pedra de toque do achega-
mento cubano ao zapatismo. Na actividade 
da Habana tamén participou Luis Miranda, 
compañeiro de Entrepobos (Nicaragua) co 
que partillei a estancia e a experiencia do 
Seminario organizado polo EZLN aqueles 
intensos días de maio no caracol de Oven-
tik e en San Cristóbal de Las Casas, e a 
quen consideramos xa como parte do noso 
proxecto.

Urxe atopar o xeito de que outros colecti-
vos poidan visitar Chiapas e acudir á chama-
da do «caracol» para andar polo mundo. n

Imaxe do encontro en San Cristobal (Chiapas)
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PUBLICACIÓNS DE ENTREPOBOS

«Cambiar a sociedade 
transformando o espazo»
Entrepobles Alacant

Esta edición, promovida principalmente por 
Entrepobos e o Grupo de Investigación en 
Cooperativismo, Desenvolvemento Rural 
e Emprendementos Solidarios en América 
Latina e a Unión Europea (Coodresuel), 
débese ao interese por parte de todas as 
persoas que atopan no cooperativismo com-
prometido, a solidariedade e a soberanía ali-
mentaria maneiras de camiñar cara a unha 
transformación social e espacial real. 

Este material supón o resultado de varios 
anos de estudo e acompañamento de loitas 
campesiñas e entidades cooperativas en paí-
ses como Cuba, Brasil, Francia e o propio 
estado español, co obxectivo de analizar 
un dos desafíos, quizais, máis importantes 
da historia da humanidade: a organización 
social e técnica do traballo; e máis particu-
larmente do traballo no campo.

O prólogo está presentado por unha 
compañeira do Movemento dos traballa-
dores rurais Sen Terra (MST-Brasil), Janai-
na Strozake e, ao longo do texto, debúllase, 
entre outras cousas, a dinámica espacial 
do sistema capitalista, a importancia das 
relacións de poder e identidade dos pobos 
para reconquistar un novo espazo social, 
así como a articulación dos movementos 
sociais do campo para tratar de superar e 
transformar a lóxica do capital mediante un 
traballo cooperativo e a solidariedade inter-
nacionalista. Ademais, analízanse as propos-
tas dos movementos sociais para construír 
unha soberanía alimentaria dos pobos. Este 
proxecto incorpora os valores da agroeco-
loxía e dos feminismos para o coidado do 
noso primeiro territorio (territorio-corpo) 
e o segundo territorio (territorio-terra), 
a autoxestión, a relevancia socioespacial 
dunha produción e consumo local, así como 
a transcendencia a medio e longo prazo 
das escolas impulsadas polos movementos 
campesiños, a formación técnica dunha base 
social organizada e politizada, a promoción 
dunha banca cooperativa, acompañadas 

todas elas, en definitiva, da intercooperación 
como práctica dunha organización coopera-
tiva e horizontal do traballo.

Como base teórica figuran autores de 
relevancia científica como o xeógrafo bra-
sileiro Milton Santos, David Harvey, xeó-
grafo británico, a economista e filósofa 
polaca Rosa Luxemburg, o sociólogo fran-
cés Henri Lefebvre ou o propio xeógrafo e 
filósofo ruso Piotr Kropotkin, entre outros, 
dos cales o lector pode acceder a unha ampla 
bibliografía.

Resumo
O espazo xeográfico, producido histórica 
e socialmente a partir da acción e organi-
zación do proceso de traballo, reprodú-
cese en esencia condicionado polo xeito 
de produción capitalista, a súa lóxica de 
acumulación e a súa vocación xeografica-
mente expansiva. A racionalidade espacial 
do capital imponse a través da materializa-
ción de territorios para a acumulación e de 
territorios empobrecidos, unha integración 
dialéctica do mesmo proceso de produción 
espacial.

De xeito contestatario, os movementos 
sociais campo-cidade proxectan a constru-
ción dunha alternativa social e espacial con 
base nos criterios dunha soberanía alimen-
taria dos pobos. É dicir, a restauración de 
novas relacións de poder, político e terri-
torial, así como a atención ás reivindica-
cións de identidade social, campesiña, que 
implican, entre outras accións, un cambio 
profundo nas pautas de traballo: primeiro, 
e fundamentalmente, na esfera da produ-
ción e, segundo, na esfera da distribución 
e o consumo.

A imbricación das diversas prácticas de 
axuda mutua e do traballo cooperativo no 
conxunto da cadea agroalimentaria presén-
tase como un factor xeográfico de primeira 
magnitude para a transformación do espazo 
e da sociedade. n

Dende Entrepobos queremos presentar a publicación do libro elaborado polo noso compa 
da Organización Territorial de Alicante, Samuel Ortiz, derivado da súa recente tese 
doutoral defendida a través do Departamento de Xeografía Humana da Universidade 
de Alicante. 
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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  73 e	 ó 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


