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HONDURAS

«Sufrimos as consecuencias 
do golpe de estado»

Cales son as maiores irregularidades que 
vostedes denuncian na investigación do 
asasinato da súa nai?
A máis grave é que as vítimas fomos 
excluídas do proceso de investigación: foi 
declarado secreto sen ningunha base legal. 
Enfrontar un asasinato violento e non saber 
nada da investigación supón incrementar a 
nosa condición de vítimas. Non entendemos 
por que o goberno non quere ter unha canle 
de interlocución con nós. Ademais, negóuse-
nos a participación dun médico forense ( a 
doutora que fixo a autopsia a miña nai non 
o era). A Gustavo Castro [ferido no ataque] 
non lle deron copia dos testemuños, dixo 
que había espazos en branco que podían 
alterarse despois. Temos medo de que todo 
sexa unha montaxe.

Que cambiaría se o goberno aceptara 
unha investigación por parte da Corte 
Interamericana de Dereitos Humanos 
(CIDH)?
Permitiría que a investigación fora indepen-
dente e fiable. A CIDH xa fixo pública a súa 
disposición a formar e custear un equipo de 
investigación. Incluso xa temos un perfil de 
persoas de diversas disciplinas que poderían 
participar e que están dispoñibles: o equipo 
forense guatemalteco, o equipo arxentino, 
algunhas persoas que estiveron en Ayotzi-
napa, mesmo a ex fiscal guatemalteca Clau-
dia Paz y Paz, que é unha persoa sumamente 
recoñecida.
 
Cren que o goberno é tan culpable como 
DESA?
Si. Nós responsabilizamos ao goberno, en 
primeiro lugar, porque tiña a obriga de pro-
texela. E esta neglixencia xa pode ser eleva-
da a unha corte internacional. Non o fixo. 

Mesmo o Secretario de Seguridade dixo que 
a miña nai non estaba en tanto perigo. Asig-
náronlle unhas medidas cautelares ridículas: 
rondas de patrullas tres veces á semana (o día 
que a asasinaron non lle correspondía); pro-
tección policial cando viaxaba ás comunida-
des afectadas ( por parte dos mesmos policías 
que protexeran a empresa e que declaraban 
importarlles moi pouco os dereitos huma-
nos); dúas cámaras para a súa oficina que 
non funcionaban... O goberno é cómplice da 
empresa, sempre resgardou os seus intereses. 
Obviamente a miña nai non confiaba nin na 
policía nin no goberno, que tendo denuncias 
sobre a empresa nunca fixo nada.

Que ten que ver todo isto co golpe de esta-
do de 2009?
Estamos sufrindo as consecuencias do golpe 
de estado. O primeiro que se impulsou tras 
o golpe foi a profundización dun modelo 
extractivista que ofrecía o país a empresas 
nacionais e internacionais: en setembro de 
2010, nun só decreto, outorgáronse 240 
concesións para hidroeléctricas e 850 para 
mineiría. Nós denunciamos 49 dos 51 
proxectos localizados na rexión lenca. O 
golpe tamén instala un sistema represivo 
que foi medrando cos anos e un clima de 
violencia que non se pode explicar só co 
narcotráfico. A violencia utilizouse para 
xustificar unha presenza militar moi impor-
tante en territorios en conflito, nos que os 
campesiños loitan fronte aos terratenentes 
e empresarios máis grandes de Honduras. 
E non só iso: co golpe tamén se destituíron 
fiscais incómodos, creouse a Lei de escoitas, 
modificouse a Lei de pesca...

A miúdo nos medios defínese a súa nai 
como «ambientalista», pero a súa loita ía 

Entrevista a Berta Zuñiga por Jordi de Miguel Capell para Directa

Impresiona a firmeza coa que fala. Ten só 25 anos, non durmiu nin catro horas, pero 
enumera con rotundidade as razóns polas que a súa nai foi asasinada despois dunha 
loita sen cuartel contra a empresa enerxética DESA. Imposible non pensar na herdanza. 
Berta Zúñiga Cáceres é, como a súa nai, membro do Consello Cívico de Organizacións 
Populares e Indíxenas de Honduras (COPINH), unha das organizacións máis perseguidas 
tras o golpe de estado do ano 2009. Está en Europa para denunciar a implicación de 
institucións e bancos europeos no proxecto hidroeléctrico de Agua Zarca e para reclamar 
unha investigación independente do caso.
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máis alá, xa estaba sinalada 
dende o mesmo golpe.
A miña nai tiña unha postura 
moi clara respecto á loita anti-
sistémica. Non é só un asunto 
medioambiental; ten que ver 
co territorio, cos bens comúns 
naturais, cunha cosmovisión 
diferente que cuestiona unha 
única maneira de vivir, feita 
a base de consumismo, des-
igualdade e empobrecemento. 
Os pobos indíxenas propoñen 
unha alternativa anticapitalis-
ta que entende que os recur-
sos naturais son básicos para a 
vida. Ela opúxose ao golpe de 
estado porque entendía o que 
realmente significaba. Non se 
trataba só de sacar a un pre-
sidente que lograra algúns 
avances. Dende o golpe empe-
za a funcionar un estado que 
garante o investimento privado, pero que 
non é quen de garantir dereitos sociais como 
a saúde, a educación e a vivenda. Honduras 
non parece un estado tan debilitado como 
din: fai as cousas moi ben para certos sec-
tores.

No proxecto hidroeléctrico de Agua 
Zarca, hai intereses particulares de mili-
tares?
Sabemos que entre os donos está a familia 
Atala, moi poderosa no país, e que o xerente 
da empresa, David Castillo, é un home da 
intelixencia • Intelixencia militar que estu-
dou en West Point, con vínculos coa insti-
tución militar e a secretaría de seguridade. 
Pero non sabemos nada máis con certeza. 
Unha semana e media antes do asasinato, 
a miña nai pediu á Cámara de Comercio a 
identidade dos accionistas de DESA, pero 
denegáronlle a solicitude.

Tras o posterior asasinato de Nelson Gar-
cía, tamén compañeiro do COPINH, os 
financiadores Finn Fund (Finlandia) e 
FMO (Holanda) comunicaron que sus-
pendían as operacións e os desembolsos 
no país. Como valoran estas medidas?
Tendo informes previos do conflito, paréce-
nos lamentable que teñan que morrer cinco 
persoas para anunciar unha suspensión tem-
poral do proxecto. Nós pedímoslles a sus-
pensión definitiva. Eles seguen a xustificar 
que fan as cousas ben, cando están traballan-
do cunha empresa vinculada á corrupción e 

á violencia. É inadmisible, deben retirarse. 
Son bancos con moitas accións do Estado, 
polo que os gobernos de Holanda e Fin-
landia tamén están sendo sinalados. Por iso 
nos recibiron os seus ministerios de exterio-
res, porque xa están vinculados de algunha 
maneira. Os gobernos deberían asumir as 
consecuencias das políticas dos seus bancos 
e de ter feito investimentos nun país onde 
practicamente non hai estado de dereito.

Que esperan dos movementos sociais e das 
institucións que visitaron estes días?
Chamamos á solidariedade, a manter a 
presión ao presidente de Honduras, que é 
quen ten o poder de pedir unha comisión 
independente para investigar o caso, e aos 
bancos europeos involucrados no proxecto 
Agua Zarca: a empresa non parou nin un só 
día a construción da represa, máis ben inten-
sificou o ritmo. O noso obxectivo é marcar 
un precedente de xustiza nun país no que 
abunda a impunidade, onde o estado actúa 
a favor dos que non ten que actuar. Pero 
tamén queremos marcar un precedente de 
xustiza, de como non debe facer as cousas 
un banco que fala de desenvolvemento sus-
tentable e de rexeitamento da violencia. Se 
o estado tivera actuado a tempo, se os ban-
cos non tiveran financiado un proxecto que 
evidentemente levaba problemas, nada disto 
tería pasado. O máis importante é trascen-
der os límites dun estado ineficiente a fin de 
que a xustiza chegue por outras vías. Non 
cansarse, nunca rendirse nin someterse. n
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HONDURAS

A extrema dereita en tempos  
de radicalismo neoliberal
Ismael Moreno – S. J.

Nesta etapa de radicalización, o mode-
lo necesita autoritarismos para sosterse. 
O goberno de Juan Orlando Hernández 
encaixa con estas necesidades neoliberais. 
Encarna un réxime político que alomenos 
se define a partir dos seguintes cinco facto-
res intimamente vinculados e retroalimen-
tantes:

1. Un goberno que representa a alianza eco-
nómica, produtiva, financeira e inversio-
nista das multinacionais en alianza coa 
elite neoliberal local. Dito dunha manei-
ra sinxela, é o goberno que representa os 
intereses inversionistas dos sectores máis 
ricos e, políticamente, da extrema dereita 
tanto nacional como internacional.

2. Un goberno autoritario cun forte sostén 
militarista, sen o que os neoliberais porían 

en risco os seus investimentos, as súas 
gañancias, o seu poder, a súa estabilidade e 
a súa propia existencia. Na sociedade vio-
lenta, inestable, insegura, deteriorada, insti-
tucionalmente colapsada como a que existe 
en Honduras, ningunha gañancia e interese 
neoliberal poderían sosterse sen investimen-
to en militarización e en represión.

3. Un goberno cun trazo importante de cari-
dade social, de investimentos en progra-
mas de asistencia dirixidos á xente máis 
pobre, primordialmente á xente empobre-
cida afín ao Partido Nacional no poder, 
o que é susceptible de converter en voto 
a súa gratitude ao goberno polos favo-
res recibidos. O goberno constituíu o 
Ministerio de Inclusión Social ( con sede 
na Casa Presidencial e baixo o control 

Máis dun cuarto de século atrás os neoliberais impulsaron o seu modelo dando de lado 
os militares. Non os necesitaban porque era un gasto oneroso, e porque tampouco nese 
momento eran de interese para o goberno de Estados Unidos. Hoxe, os militares foron 
convocados de novo como factor decisivo para soster un modelo que é vítima dos seus 
subprodutos de violencia e desigualdade que é o que máis se derramou na prometida copa 
dos empozamentos.
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directo do presidente) onde se manexan 
ducias de programas de asistencia social. 
Só o ano anterior a carteira deste Minis-
terio aumentou nun 446% en relación co 
ano anterior. Tendo unha base amplia de 
xente empobrecida recibindo axudas asis-
tenciais, o goberno resolve as inmediatas 
demandas urxentes, substituíndo así polí-
ticas públicas de longo alcance, ao tempo 
que conforma un bloque importante para 
soster a súa base de apoio, como voto 
duro de cara ao seu obxectivo político 
de reelixirse para o seguinte período. E, 
de igual maneira, con axudas asistenciais, 
moita xente pobre se converte en defen-
sora do goberno que representa os inte-
reses da xente máis rica.

4. Un goberno cun poderoso aparato pro-
pagandístico ou de publicidade. Na Casa 
Presidencial reside a oficina de Estra-
texia de Comunicación, onde se toman as 
decisións orientadas a investir en elevar 
o perfil persoal do presidente con pro-
pósitos continuistas. E dende esa oficina 
definense os investimentos nos medios 
de comunicación corporativos e as chan-
taxes publicitarias con aqueles medios 
que necesitan de financiamento pero que 
non acaban de aliñarse a favor das cam-
pañas oficiais do goberno. Contan con 
empresas de televisión ou de radio, que 
no actual período de goberno, cuns ingre-
sos xerais que proveñen nun setenta por 
cento da publicidade do goberno, cunha 
débeda pública ou cuns impostos que se 

pagan a través de publicidade ao gober-
no. Trátase dun pacto mediático entre o 
goberno e os propietarios dos medios de 
comunicación corporativos. Desta manei-
ra alcanzan dous obxectivos: por unha 
parte, o nome do presidente cos seus éxi-
tos aparece permanentemente na maioría 
de medios; e, por outra, o goberno acada 
un control mediático, asestando un golpe 
frontal á liberdade de expresión.

5. O goberno conta cun soporte divino. O 
presidente sostén que recibiu un man-
dato divino para estar nese posto dende 
que era neno. «Recibín un chamamento 
dende que andaba descalzo, Deus sost-
enme onde estou e só el me pode quitar». 
Existe unha forte tendencia a converter 
o Estado –legalmente laico—nun Estado 
confesional, no que todo pasa por prác-
ticas e mensaxes relixiosas cargadas de 
fanatismo. Para iso, o goberno investiu 
con moita forza nos liderádegos tanto 
da igrexa católica como dos pastores da 
multitude de igrexas evanxélicas de corte 
neopentecostal. Ningunha xerarquía esta-
blecida no país se atopa con capacidade 
para facer críticas firmes ao gobierno por 
ter sido favorecidas con moi diversas pre-
bendas e esmolas. Unhas esmolas que, en 
ocasións, representan ducias de millóns 
de dólares para actividades educativas e 
de comunicación e para a construción de 
templos ou para axudas aos pobres baixo 
a discreción das xerarquías.
Este contexto de radicalismo neoliberal, 

con énfase nos investimentos extractivis-
tas e con características de autoritarismos 
militares, explica asasinatos como o da 
recoñecida lideresa Berta Cáceres e doutras 
moitas persoas comprometidas na defensa 
dos bens naturais e os dereitos humanos, 
e opostas aos proxectos extractivos nacio-
nais e transnacionais. Explica por igual, a 
indefensión na que realizan o seu traballo 
os defensores de dereitos humanos, perio-
distas, organizacións e dirixentes populares 
de base.

De igual xeito, este radicalismo extremo 
do neoliberalismo é unha oportunidade para 
fortalecer a articulación dos diversos sectores 
do movemento social e popular, non só para 
defender os seus dereitos, senón para deseñar 
unha proposta nacional alternativa dende a 
loita pola soberanía popular e nacional. É un 
período de moitas ameazas, pero tamén unha 
ocasión privilexiada para pór en marcha unha 
proposta de Soberanía popular articulada coa 
solidariedade internacional. n
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FEMINISMO

Polas rebeldias  
das mulleres indixenas*

Comisión de feminismos de Entrepueblos/Entrepobles/Herriarte/Entrepobos

As feministas de Entrepobos, nesta oca-
sión, queremos visibilizar a nosa rabia e 
indignación, queremos denunciar interna-
cionalmente os asasinatos, a persecución 
e a violencia exercida sobre miles e miles 
de defensoras da vida, do medio ambien-
te, en países onde empresas transnacionais 
extractivas, hidroeléctricas ou do sector 
agroindustrial teñen intereses, a cotío en 
connivencia cos poderes políticos e eco-
nómicos dos propios países. Moitas destas 
defensoras son amigas, compañeiras de 
soños e irmás de esperanzas.

Na tarde do día 3 de marzo recibíamos 
a triste noticia do asasinato dunha amiga. 
«Asasinárona mentres durmía, mentres 
soñaba os nosos mesmos soños!» Berta 
Cáceres, lideresa indíxena, representan-
te do Consello Cívico de Organizacións 
Populares e Indíxenas de Honduras 
(Copinh), foi asasinada na madrugada, men-
tres durmía na súa casa en La Esperanza, 
Intibucá, a uns 188 km de Tegucigalpa, a 
mans de homes armados «descoñecidos». 

As circunstancias da súa morte danse no 
medio da longa, dura e silenciada loita do 
pobo Lenca en contra da instalación do 
proxecto hidroeléctrico «Agua Zarca» no 
río Gualcarque. 

Ademais de ter sido unha defensora dos 
dereitos do movemento campesiño e indíxe-
na hondureño, Berta Cáceres, foi unha des-
tacada  e inspiradora loitadora social, a nivel 
rexional e continental, en defensa da xustiza 
social e ambiental, en particular  na resis-
tencia fronte aos megaproxectos mineiros e 
hidroeléctricos e contra as bases militares.

A enorme xenerosidade de Berta Cáce-
res no compromiso rebelde, solidario, 

activista, feminista, leváraa a ser unha 
das voces máis nidias e valentes na defen-
sa dos pobos indíxenas, campesiños, das 
mulleres, de todos os sectores sociais máis 
desfavorecidos e da natureza. Sen dúbida 
perdemos un dos referentes éticos máis 
queridos no noso camiñar na solidarie-
dade internacional. Sumámonos ás moi-
tas organizacións e activistas de todo o 
mundo que se solidarizaron coa familia de 
Berta, cos compañeiros e compañeiras de 
COPINH, da Rede Nacional de Defenso-
ras de Dereitos Humanos e con todas as 
organizacóns hondureñas que neste país 
continúan a defender os dereitos humanos 
e os territorios.

Nélida Ayay e Máxima Acuña son 
outros exemplos de mulleres protagonis-
tas da resistencia fronte á imposición dos 
proxectos mineiros na zona de Cajamarca, 
en Perú. Están decididas a defender a Nai 
Terra e a Nai Auga, como outras mulleres 
indíxenas, falan coa Natureza, coa auga ou 
Mama Yacu, ante o perigo que corre de ser 
destruída a cambio do ouro. 

Neste 8 de marzo Día Internacional das Mulleres en todo o mundo, as feministas, dende 
hai máis dun século, seguimos saíndo á rúa para esixir e defender os nosos dereitos, 
pero sobre todo para a construción de trasformacións sociais que poñan no centro a 
sustentabilidade da vida das persoas e do planeta.

* Comunicado antes o 8 de marzo polo asasinato de Berta Cáceres.

¡Berta Càceres, 
compañeira de soños, irmá de esperanzas.  

As flores da resistencia nunca morren!
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Elas apostaron valentemente por 
unha vida digna e pola defensa dos bens 
comúns. Como moitas defensoras, arrisca-
ron a súa vida, sufriron violencia, algunhas 
violencia sexual, intimidacións, desestabi-
lización do seu círculo afectivo e familiar 
máis íntimo. Tamén deben facer fronte a 
procesos xudiciais abusivos, por defender 
unha vida digna e soberana, baseada na sus-
tentabilidade, afastada deste sistema capita-
lista e patriarcal globalizado e dominante, 
que cede cada vez máis poder a empresas 
transnacionais e extractivistas, 

Este sistema debilita tamén a función 
garantista de dereitos dos estados, desen-
volvendo lexislacións e procedementos de 
control social e limitación da liberdade de 
expresión e reivindicación, que conlevan 
unha crecente tendencia de represión e vio-
lencia, con fortes vulneracións de dereitos. 
Deste xeito créanse situacións que impiden 
a análise crítica e a denuncia dos impactos 
sobre as mulleres: desprazamentos, crimi-
nalización, desaparicións, empobrecemento, 
marxinación e violencia.

En moitos países do Sur Global, particu-
larmente en América Latina, aumentaron 
as agresións, as ameazas e a criminalización 
das defensoras de DDHH, de todos os 
movementos sociais, tamén dos movemen-
tos feministas. 

En realidade vívese nun escenario de con-
frontación entre a acumulación de riqueza 
e o coidado da vida, que ten fortes impli-
cacións de xénero, pois os mercados espe-
culativos de materias primas, os fondos de 
investimento, o extractivismo, os paraí-
sos fiscais, as políticas de libre comercio, 
etc., provocan cada vez máis o que dende 
os feminismos coñecemos como «con-
flito entre o capital e a vida» que implica 
un conxunto de dimensións: ecolóxica, de 
reprodución social, de coidados, de saúde, 
de representación política.

Fronte a todo isto e xunto a elas, con-
tinuamos esixindo que se poña freo á 

impunidade das transnacionais, que se 
asegure o acceso á xustiza para todas as 
mulleres agredidas por defender os derei-
tos humanos. Seguimos compartindo e 
apoiando a súa firme esixencia de ser pro-
tagonistas no proceso de diálogo e cons-
trución da paz.

Que se poña fin á impunidade e que se • 
investigue o asasinato de Berta Cáceres 
e de todas as compañeiras e compañeiros 
que loitaron pola xustiza social e o medio 
ambiente.
Que se suspendan todos os proxectos • 
denunciados polos defensores de derei-
tos humanos.
A suspensión dos investimentos e do • 
financiamento proporcionados polas 
empresas e as Institucións Financeiras 
Internacionais, nos proxectos onde se 
denuncian violacións dos DDHH.
Por iso, mantemos o noso compromiso 

coas redes feministas, tecendo vínculos 
para manter a loita de resistencia, para 
abordar os cambios sociais que fortalezan a 
solidariedade e para facer do coidado entre 
nós e as compañeiras noutros movementos 
sociais un principio fundamental, referen-
te de valores éticos e acción política pola 
liberdade, a vida, a equidade, a paz e a sus-
tentabilidade.

A fortaleza da solidariedade e das rebel-
días das mulleres tivo froitos positivos na 
condena histórica por violencia sexual e 
asasinato de mulleres maias. O primeiro 
xuízo por crimes sexuais durante a guerra 
civil de Guatemala culminou, máis de 30 
anos despois dos feitos, en elevadas penas 
para dous militares. A violencia sexual e 
outras atrocidades déronse en todo o terri-
torio nacional, tamén en torno ao destaca-
mento de Sepur Zarco. As mulleres q’eqchi’ 
desta comunidade caribeña decidiron rom-
per o silencio e buscar xustiza. E fixérono 
en comunidade, apoiándose unhas mulle-
res a outras nun exemplo de sororidade e 
valentía descomunais. n

«Espertemos, espertemos humanidade!,  
xa non hai tempo! As nosas conciencias  

serán sacudidas polo feito de só estar contemplando  
a autodestrución, baseada na depredación  

capitalista, racista e patriarcal 
Berta Càceres 

Berta Vive! A loita segue e segue #JusticiaParaBerta
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COMERCIO INTERNACIONAL

TTIP, CETA e TISA:  
ameaza aos dereitos  
e á soberanía local
Alex Guillamón

Nas últimas décadas foise instaurando no mundo toda unha rede de acordos de libre 
comercio. Actualmente son máis de dous mil os acordos e tratados en diferentes materias 
e entre diferentes países co obxectivo de priorizar os dereitos das grandes empresas 
multinacionais e diminuír ao máximo as súas obrigas. Pero do que se trata agora é dun 
alcance moito maior: o que se ten definido como «tratados de terceira xeración».

Ao mesmo tempo que o Tratado Transat-
lántico de Comercio e Investimento Unión 
Europea-EE.UU. (TTIP), xa se chegou 
a un acordo dun irmán xemelgo, o Trata-
do Transpacífico (TPP) entre os EE.UU., 
Canadá, México, Perú, Chile, Xapón, Mala-
sia, Singapur, Brunei, Vietnam, Australia e 
Nova Zelanda, e estase a negociar o Tratado 
sobre comercialización dos servizos (TISA), 
do que formarían parte basicamente o 
conxunto de membros dos dous anteriores, 
máis outros como Turquía, Israel, Pakistán 
ou Suíza. En paralelo a Unión Europea está 
pechando tamén un acordo de libre comer-
cio con Canadá (CETA).

Trátase do terceiro intento de formalizar 
unha proposta de gobernabilidade da eco-
nomía e a sociedade globais á medida dos 
grandes poderes económicos e financeiros, 
e pasando por riba dos dereitos das persoas 
e as soberanías dos pobos.

Primeiro foi a proposta do Acordo Mul-
tilateral de Investimentos (AMI). Entran-
do na Wikipedia podemos ler isto sobre 
o AMI: «é o nome do tratado comercial 
que pretendeu dotar as empresas de máis 
dereitos e menos deberes cando invistan no 
estranxeiro. O acordo estivo negociándose 
ata outubro de 1998 e debía ser adoptado 
pola Organización para a Cooperación e 
o Desenvolvemento Económico (OCDE) 
e pola Organización Mundial do Comer-
cio (OMC) para converterse así no marco 
estándar internacional sobre investimentos. 
Porén, as negociacións paralizáronse polas 
protestas mundiais de 1998. En todo caso, 
tratouse de algo máis que unha declaración 
de intencións, que se podería retomar de 
xeito máis ou menos velado cando se dea un 
contexto máis propicio».

O fracaso do AMI fixo trasladar a proposta 
ao seo da Organización Mundial do Comer-

cio. Dende Seattle (1999) a Cancún (2003) 
produciuse este segundo intento de constituír 
unha arquitectura de gobernabilidade global 
fundamentada no dereito ao lucro. Pero as 
mobilizacións do emerxente movemento anti-
globalización nas rúas e, sobre todo, a resis-
tencia dos chamados BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China e Sudáfrica) e outros países do 
Sur, levárono a unha rúa cega.

Agora, cos mencionados tratados de 
terceira xeración, como o TTIP, atopámo-
nos cun novo intento de retomar esa axen-
da: a gobernabilidade global por parte das 
multinacionais. Por un lado, o trasfondo 
da crise económico-financeira do 2008 crea 
o «contexto máis propicio» do que falaba a 
Wikipedia. Por outro, aprendida a lección 
sobre a dificultade de impór universalmente 
a proposta dunha soa vez, téntase construíla 
por pezas. Coa aprobación do TTIP, o TPP, 
o TISA e o CETA crearíase un sistema arti-
culado de institucións e normas internacio-
nais que englobaría ás potencias económicas 
«tradicionais» (EE.UU., Europa, Xapón) e 
os seus aliados, e podería acabar impondo 
estas normas ao resto do mundo.

Unha vez os dereitos, á soberanía  
e á economía local
Nestas mesmas páxinas temos falado de 
todos os aspectos da vida económica, social, 
ambiental, de saúde, laboral, informática, 
alimentaria, que afectarían o TTIP e todos 
estes tratados coa súa tendencia progresi-
va á rebaixa dos regulamentos. Interésanos 
aquí subliñar que estes regulamentos dos 
que falamos, non son máis que as tímidas 
normas e límites ao ánimo de lucro, que 
durante décadas fomos conquistando para 
defender os dereitos da cidadanía en todos 
estes ámbitos, así como para preservar o 
noso medio ambiente e o das xeracións 
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futuras. Por exemplo, o salario mínimo, 
dende o punto de vista dunha empresa, é 
unha norma que condiciona a súa política 
de persoal, dende o punto de vista dos tra-
balladores e traballadoras é un dereito.

Pero o TTIP tamén castigará duramente 
a unha grande maioría de empresas peque-
nas e medianas de todo tipo. A Comisión 
Europea promete grandes expectativas para 
as pequenas empresas que exportan aos 
EE.UU., pero oculta que estas non chegan 
nin ao 1% deste sector no noso país. E tam-
pouco fabla das consecuencias que compor-
tará para o resto, para o tecido económico e 
social local (campesiñado, pequeno comer-
cio, empresas de servizos e un longo etc.) 
a causa do dumping social que os tratados 
permitirán ás grandes multinacionais no 
noso espazo económico.

A economía social demostrou a súa fun-
ción de protección mutua, sostemento e 
creación de postos de traballo, mesmo en 
contextos sociais nos que os efectos devas-
tadores da crise pecharon todas as portas 
aos sectores máis desfavorecidos. Pero a 
imposición destes tratados tería repercu-
sións severas sobre todo o que vimos cons-
truíndo hai décadas dende abaixo, dende a 
solidariedade, a cooperación, a innovación 
social, a proximidade, a sustentabilidade, a 
comunidade, a produción e o consumo res-
ponsables, as finanzas éticas, a democracia 
económica e a integración dos coidados ás 
persoas na economía.

Un dos obxectivos máis nidios e directos 
de tratados como o TTIP sería a ruptura dos 

espazos de alianza entre a economía social e 
as políticas públicas dirixidas ao desenvol-
vementlo local. No actual contexto político 
no que a reacción social fronte ás políticas 
de austeridade neoliberal permitiu seguir 
construíndo economía social e solidaria e, 
á vez, abrir novos espazos políticos para 
defender o ben común, os dereitos da xente 
e o medio ambiente, o TTIP impediría e/
ou revertiría todos estes procesos. Ataría de 
mans as administracións locais para:

Facer políticas activas a través da compra • 
e contratación públicas social e ambien-
talmente responsables.
Promover a agricultura ecolóxica e de • 
proximidade, manter as denominacións 
de orixe e protexer o territorio.
Defender os dereitos laborais, a negocia-• 
ción colectiva e a non discriminación das 
mulleres na contratación pública.
Protexer as poboacións vulnerables fron-• 
te á pobreza enerxética, habitacional ou 
alimentaria e evitar que os coidados da 
poboación vulnerable se descarguen nos 
fogares, especialmente nas mulleres.
Garantir todo tipo de servizos públicos, • 
incluídos os de coidados das persoas, 
fronte á entrada de grandes empresas co 
lucro como máximo obxectivo.
Reverter a privatización de servizos públi-• 
cos.
Protexer a xestión colectiva dos bens • 
comúns, tanto os físicos como os intelec-
tuais.
Noutras palabras, as administracións pú-

blicas perderían os instrumentos políticos, 
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xurídicos e económicos, xa moi mermados 
ultimamente, que lles permiten atender as 
demandas e os dereitos da cidadanía, dos 
diferentes actores sociais e económicos do 
territorio.

Por todo iso, despois da recollida de máis 
de 3.400.000 sinaturas coa Iniciativa Cidadá 
Europea pedindo a suspensión do proceso 
de negociación do TTIP, o CETA e o TISA, 
outro dos obxectivos do movemento euro-
peo contra os tratados foi o de promover 
a revolta do municipalismo e das institu-
cións descentralizadas. En poco máis dun 
ano expandiuse por toda Europa a mancha 
de aceite dos municipios libres do TTIP: 
Munich, Bremen, Colonia, Düsseldorf, 
Postdam, Dresde, Lyon, Burdeos, Greno-
ble, Milán, Viena, Linz, Graz, Bruselas, 
Anderlecht, Liexa, Ámsterdam, Edimbur-
go, Glasgow, Lancaster, Newcastle, Shef-
field, Cambridge, Oxford, Southampton, 
Xinebra, Barcelona,   Santiago, Sevilla... o 
primeiro encontro de municipios e rexións, 
que tivo lugar o 21 e 22 de abril en Barcelo-
na, aprobou unha declaración e a proposta 
de extender a mancha e de facer unha fronte 
común para facerse oír ante as institucións 
europeas. O seguinte encontro será en Gre-
noble.

Antes hai que parar o acordo  
Unión Europea-Canadà
Pero o movemento contra estes tratados de 
«terceira xeración» ten un reto importan-

te para este 2016: deter o CETA, o tratado 
entre a Unión Europea e Canadá. Os defen-
sores do TTIP argumentan que non se pode 
criticar o que non se coñece e que debemos 
esperar a que se terminen as negociacións 
e coñezamos o texto do acordo para falar. 
Esquecen, non obstante, que dende hai 
un ano e medio xa temos ao noso alcance 
o texto terminado e publicado do CETA. 
Hai que ter en conta que o CETA é alta-
mente relevante non só polo que supón en 
si mesmo, senón por tratarse do primeiro 
destes grandes tratados de terceira xera-
ción e, sobre todo, porque aínda que sexa 
un acordo só con Canadá, abrirá as portas 
á posibilidade de que os Estados europeos 
sexan demandados por cualquera das moi-
tas multinacionais dos Estados Unidos que 
teñen ou abrirían delegación neste país.

A pesar diso, dende outubro de 2014, 
aínda ningún goberno considerou a nece-
sidade de informar á cidadanía, e especifi-
camente aos sectores sociais e económicos 
implicados, sobre as implicacións do que 
xa se negociou. E non só iso, senón que 
agora as institucións europeas aínda man-
teñen a escandalosa ambigüidade sobre a 
calificación destes tratados como tratados 
mixtos. É dicir, aínda negan a evidencia de 
que son tratados que involucran compe-
tencias non só da Unión Europea, senón 
tamén dos Estados membros e, polo tanto, 
deben ser ratificados por todos os estados. 
En tratados de menor envergadura como, 
por exemplo, o de Colombia, non se for-
mulou ningunha dúbida de que eran mix-
tos. Todo isto demostra que, a pesar da 
propaganda oficial, hai un gran interese 
por evitar o debate político e a decisión 
democrática.

Mentres noutros países como Alemaña, 
Austria ou Francia o TTIP converteuse 
en obxecto de debate público e político, 
ou diferentes institucións, organizacións 
empresariais, medios de comunicación, etc. 
están conseguindo sacar á luz un debate que 
se quería agochar, no noso país o cuestio-
namento ao TTIP aínda é cousa dos move-
mentos sociais e as entidades cidadás.

Ante o secretismo e a ocultación das 
negociacións, a cidadanía temos que nos 
organizar para construír unha intelixencia 
colectiva continental e transcontinental para 
responder a este reto.

Neste camiño necesitaremos reunir toda 
a forza social para deter este asalto á demo-
cracia, á soberanía popular, aos dereitos das 
persoas e ao futuro do planeta. n
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DEREITOS HUMANOS

Como apoiar o peche  
dos CIE dende as nosas cidades

A Campaña «Cidades libre de CIE» consis-
tiu –e consiste– nunha campaña de traballo 
institucional na que se pretende que tanto 
gobernos municipais como autonómicos, 
acorden mocións ou resolucións nas que se 
tome partido pola realidade dos CIE e se 
exixa o seu peche ao goberno, así como a fin 
das deportacións, xa que son competencia 
do Estado español. Non obstante, tamén 
se incorporan medidas nas que si que teñen 
competencias ou ben poden ter unha maior 
incidencia.

A lóxica de estender a petición de peche 
dos CIE vai máis alá de se teño un no propio 
municipio ou autonomía, xa que a influencia 
afecta a todas as persoas migrantes indepen-
dentemente de se viven preto dun CIE ou 
non; ademais, os traslados a CIE lonxanos 
supoñen maiores niveis de vulnerabilidade 
para as persoas migrantes, xa que son afas-
tadas da súa contorna, das súas redes e de 
onde se levan a cabo os seus procedementos 
xudiciais.

Para iso, esgrimíronse unha serie de argu-
mentos para apoiar os procesos municipais 
e autonómicos de peche dos CIE e de cum-
primento do principio de igualdade e de 
non discriminación entre todas as persoas 
que viven e residen no territorio do Estado 
dende unha perspectiva multicausal e poder 
iniciar un camiño firme cara a un cambio 
de paradigma nas políticas de migración, 
estranxeiría e asilo, un camiño que compor-
te deixar de entender a inmigración como 
un problema para pasar a concebilo como 
un dereito, ademais de como o que é: un 
fenómeno social e complexo, consustancial 
a calquera época histórica. Sendo estes:

A privación de liberdade por estancia 
irregular nos CIE confronta co dereito á 
liberdade e á seguridade persoais procla-
mados no art. 3 da Declaración Universal 
de Dereitos Humanos e o art. 9 do Pacto 
Internacional de Dereitos Civís e Políticos. 

En concreto, a detención en CIE foi denun-
ciada por tratarse dunha medida lexislativa 
desproporcionada e incompatible co art. 5 
da Convención Internacional sobre a Eli-
minación de todas as Formas de Discrimi-
nación Racial. Porén, no Estado español, 
a constitucionalidade do internamento foi 
avalada polo Tribunal Constitucional, pero 
condicionada a unha serie de requisitos de 
excepcionalidade, control xurisdiccional e 
un suposto carácter non penitenciario dos 
centros, que non se corresponden coa rea-
lidade. 

O actual marco normativo da Unión 
Europea (en adiante, UE) obriga ao Estado 
a expulsar (ou regularizar) as persoas que se 
atopan en situación irregular. Así establéce-
se, en efecto, na Directiva 2008/115/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 16 
de decembro de 2008, relativa a normas e 
procedementos comúns nos Estados mem-
bros para o retorno das persoas nacionais de 
terceiros países en situación irregular (BOE 
núm. 348, de 24 de decembro de 2008), 
coñecida como Directiva de Retorno. Pero 
o artículo 15.1 desta mesma norma, cando 
regula o internamento previo á expulsión, 
por unha parte, esixe que se adopten «con 
eficacia outras medidas suficientes de carác-
ter menos coercitivo»; e, por outra parte, 
dispón o seu carácter potestativo, ao esta-
blecer que «os Estados membros poderán 
manter internados os nacionais de terceiros 
países que sexan obxecto de procedementos 
de retorno». 

Polo tanto, se ben é posible, non é en 
absoluto obrigatorio que o Estado espa-
ñol ou calquera outro estado da UE conte 
con ningún CIE. Con escrupuloso respec-
to á lexislación europea vixente, mañá, con 
maioría social e vontade política, pódense 
pechar todos os CIE existentes no terri-
torio. Esta posibilidade tórnase en obriga, 
cando se constata (1) que os CIE resultan 

Tras anos de traballo realizado polos movementos sociais e as diferentes organizacións de 
defensa dos Dereitos Humanos en xeral, e dos dereitos das persoas migrantes en particular, 
conseguiuse visibilizar a realidade dos Centros de Internamento de Estranxeiros (en 
adiante, CIE) e denunciar a opacidade e impunidade que os rodea. Neste contexto 
arrancou a finais de 2015, a Campaña «Cidades libres de CIE».

Comisión «Cidades libres de CIE»
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ineficientes e innecesarios dende o punto de 
vista da función para a que foron creados; 
e (2) que nos CIE españois se vulneran os 
dereitos máis básicos das persoas privadas 
de liberdade.

(1) A reclusión en CIE é ineficiente, 
non proporcional e innecesaria. Os CIE, 
aparte de ser espazos que vulneran dereitos 
humanos, son dispositivos que non cum-
pren a función para a que foron creados –o 
internamento como medida cautelar para 
asegurar a deportación–, xa que menos da 
metade das persoas que pasan polos CIE 
do Estado español son deportadas. Así, os 
CIE veñen a ser mecanismos de chantaxe, 
ferramentas de presión e manipulación para 
a poboación migrante que sofre a ameaza 
permanente do internamento na súa vida 
cotiá. 

A todo isto súmase a conveniencia de ter 
en conta os altos custes que se están desti-
nando á detención, internamento e deporta-
ción de persoas migrantes. O Ministerio de 
Interior recoñeceu un gasto de 8.8 millóns 
de euros anuais destinados á xestión dos 
CIE, aos que deben sumarse os 11.985.600 
euros orzamentados no ano actual para a 
execución de voos macro de deportación. 
O custe medio por persoa internada, a pesar 
de que non hai datos públicos, sitúase nos 
100 euros diarios, sen contar o custe das 
infraestruturas, nin persoal. 

(2) Vulneración de dereitos funda-
mentais. Á marxe de que a súa propia 
existencia poida considerarse contraria aos 
Dereitos Humanos, resulta probado que 
nestes centros se violan sistematicamente os 
dereitos máis básicos das persoas privadas 
de liberdade. As vulneracións, tal e como 
recoñeceu o propio Goberno, non cesaron 
coa aprobación do Regulamento 162/2014, 
polo que se regula o regulamento de fun-
cionamento e réxime interior dos centros 

de internamento de estranxeiros, aprobado 
por Real Decreto o 14 de marzo de 2014 
(BOE núm. 64 de 15 de marzo de 2014). O 
Regulamento non comportou ningún tipo 
de mellora na garantía dos dereitos das per-
soas internas, entre outras razóns, porque 
non limitou a ampla marxe de arbitrarieda-
de atribuída aos Directores dos CIE e por-
que fixo caso omiso de aspectos esenciais 
que trataran de garantir as resolucións dos 
diferentes Xulgados de Control, non incor-
porándoos á norma.

Os CIE constitúen espazos opacos nos 
que non se garanten adecuadamente derei-
tos tan básicos como a saúde física e mental, 
a educación ou a identidade; pero tampouco 
dereitos fundamentais como son os derei-
tos á vida persoal e familiar, á intimidade, 
á integridade física, ao acceso á xustiza, ou 

mesmo, á propia vida. As persoas privadas 
de liberdade nun CIE, pero tamén as da 
súa contorna –familiares, amizades– pade-
cen unha situación persoal extremadamente 
dolorosa. E este padecemento, como tamén 
as vulneracións de dereitos, resulta aínda 
máis grave no caso das mulleres. Como 
afirma a Asociación para a Prevención da 
Tortura, as mulleres enfróntanse a maior 
vulnerabilidade e risco ca os homes. Tense 
probado que, entre as mulleres recluídas 
nos CIE, hai embarazadas, vítimas de trata, 
posibles solicitantes de protección inter-
nacional, ou nais que, ao ser expulsadas, 
deixarán no territorio do Estado as súas 
criaturas. Tamén se demostrou que as muje-
res nos CIE, lonxe de recibir unha atención 
axeitada ás súas circunstancias, son obxecto 
de todo tipo de discriminacións e abusos 
directos e indirectos.

Finalmente, non podemos obviar a 
conexión que existe entre o uso de con-
trois policiais baseados en perfiles étni-
cos, o internamento en CIE, os voos de 
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deportación e a práctica de expulsións sen 
as debidas garantías xurídicas, tanto dende 
comisarías como dende os CIE. 

No Estado español e na UE, unha das 
actuacións que viola de maneira máis direc-
ta o principio de igualdade e de non dis-
criminación é a actuación policial baseada 
nos perfiles étnicos. A Comisión Europea 
contra o Racismo e a Intolerancia do Con-
sello de Europa (ECRI, polas súas siglas 
en inglés) definiu a realización de redadas 
por perfiles raciais como «o uso por parte 
da policía, sen xustificación obxectiva e 
razoable, de criterios de etnia, color, lingua, 
relixión, nacionalidade ou a orixe nacional 
ou étnica para actividades de control, vixi-
lancia ou investigación». Son estas redadas 
no espazo público ou nas redes de transpor-
te unha das portas de entrada das persoas en 
situación irregular aos CIE. 

Os controis baseados en perfiles étnicos 
son ilexítimos, discriminatorios, racistas e 
inxustos; vulneran dereitos fundamentais, 
atentan contra a dignidade, contra o dereito 
á libre circulación das persoas e incumpren 
os criterios fixados na legalidade vixen-
te, socavando os principios do Estado de 
Dereito. Os controis de segregación social, 
levantan fronteiras internas e potencian 
a diferenciación social entre a poboación 
autóctona e a estranxeira. Debido a iso, 
xeran un imaxinario estigmatizador que 
relaciona migración e delincuencia, pre-
sentando a poboación migrada como mal-
feitora e inimiga, sempre baixo sospeita, o 
que orixina xenofobia e racismo social. A 
alta frecuencia dos controis reforza a sensa-
ción de inseguridade e provoca unha alarma 
social fabricada artificialmente, degradan-
do a convivencia e a cohesión social nos 
barrios. 

Cabe destacar que na actualidade a mei-
rande parte das deportacións estanse a levar 
a cabo sen respectar o dereito fundamental 
á tutela xudicial efectiva (art. 25CE), debi-
do a que o corpo de Policía Nacional está 
levando a cabo deportacións exprés nas que 
persoas migrantes son detidas e devoltas ao 
seu país ou terceiro país no marco das 72 
horas dunha detención en comisaría, sen 
que se avise, na maior parte dos casos, ao 
seu representante legal e sen que poida rea-
lizarse unha revisión xurisdiccional da orde 
de expulsión, a cal pode estar vixente dende 
hai varios anos, podendo estar absoluta-
mente desactualizada. 

Dita práctica de deportacións exprés pro-
dúcese cunha maior intensidade cando o 

Ministerio de Interior ou a axencia europea 
FRONTEX teñen previsto fletar un avión 
ad hoc de deportación a un país determina-
do. A contratación de ditos voos colectivos 
de deportación fomenta os controis poli-
ciais por perfil étnico ou racial (coa fin de 
encher os avións), así como as deportacións 
exprés sen as debidas garantías. 

Ademais, nos voos de deportación non 
se garanten os dereitos fundamentais das 
persoas deportadas. A proba máis eviden-
te é que o Protocolo de Deportación do 
Ministerio de Interior, de 2007, autoriza a 
sedación forzosa das persoas que van ser 
deportadas, así como a súa inmobilización 
con bridas, cordas ou esposas, cando non 
con camisas de forza. 

Certamente, son os concellos e entes 
locais, en tanto que espazos políticos de 
proximidade entre a cidadanía e as institu-
cións, os que deben fomentar o desenvol-
vemento da democracia e a igualdade no 
exercicio dos dereitos, polo que, tomando 
en conta os principios de proximidade e 
subsidiariedade, deben reclamar a garantía 
dos principios e dereitos constitucionais e 
internacionais.

Durante este ano 2016 seguen sumándo-
se municipios á Campaña Cidades Libre 
de CIE, onde se condenan as identifica-
cións policiais por perfil étnico; declárase o 
propio territorio como zona libre de CIE; 
ínstase ao Goberno Central ao peche inme-
diato do CIE máis próximo ou de referen-
cia; constitúense comisións de seguemento 
permanente mentres se produce o peche; 
promóvense procesos participativos para 
transformar os terreos e espazos dos CIE 
en iniciativas de carácter social ou veciñal; 
maniféstase o compromiso de traballar pola 
erradicación do racismo na propia cidade 
e para garantir a igualdade de dereitos e 
oportunidades para todos os seus cidadáns 
e cidadás ou se esixe ao goberno a fin das 
deportacións exprés e do propio sistema de 
deportacións en xeral.

Vivimos na actualidade un momento no 
que o peche dos CIE non só é desexable, 
senón posible. Por iso, debemos exercer, 
como cidadanía, todos os mecanismos de 
presión posibles para conseguilo. Dende 
esta lóxica, animamos e apoiaremos a todas 
as entidades locais e autonómicas a que poi-
dan sumarse a esta Campaña. n

Para máis información: 
ciudadeslibresdecie.net · ciesno.wordpress.com

Mail: cies.no@gmail.com
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O xurdir da idea
Entrepobos mantén, históricamente, rela-
cións de solidariedade con diferentes orga-
nizacións no sur, que traballan dende a 
comunicación como ferramenta para a trans-
formación social, como é o caso da Funda-
ción Luciérnaga, en Centroamérica. 

En Perú, vimos colaborando e atopándo-
nos no traballo de acompañamento a orga-
nizacións que loitan pola defensa do seu 
territorio, coa Asociación Guarango. No 
2010 realizamos un aporte solidario á rea-
lización do documental Operación diablo, 
que daba conta dunha operación de fustri-
gación e de espionaxe da empresa de seguri-
dade da empresa mineira Yanacocha, contra 
Marco Arana e outros líderes ambientalistas 
en Cajamarca. 

Durante o 2013, varias persoas de Entre-
pobos estiveron de visita por Perú, e reali-
zaron unha visita ao equipo de Guarango. 
Daquela traballaban nun documental que 
quería visibilizar a loita das mulleres pola 
defensa das lagoas de Conga, en Cajamar-
ca, pero tamén o problema máis amplo que 
xera a actividade extractiva, dende a ollada 
de diferentes actores. 

En concreto, o documental fala dunha 
loita que percorre toda América Latina, a da 
defensa da auga, que non fai máis que con-
trapór dúas maneiras de vida: a do mode-
lo comunitarista-indíxena e a do modelo 
extractivista-capitalista, este último atrave-
sado por un consumismo desaforado que só 
se pode manter cunha extracción intensiva 
de minerais e recursos enerxéticos. 

A narradora desta historia que nos con-
moveu é Nélida, unha moza dos Andes que 
fala coa natureza, cos espíritos da auga, e 
emprega as súas facultades para enfrontar-
se a unha empresa mineira que ameaza con 
destruír a lagoa que ela considera como a 
súa nai. Xusto debaixo das lagoas, xace 
un rico depósito de ouro que enfronta as 
comunidades campesiñas, que temen quedar 
sen auga coa mineira de ouro máis grande 
de Sudamérica. Ao longo do documental, 

aparecen outros personaxes como Máxima 
Chaupe Acuña, que se negou a vender a súa 
terra á empresa mineira para a construción 
de reservorios, e que acaba de ser galardoada 
co premio Goldman Envieronmental Prize, 
como recoñecemento á súa loita pola defen-
sa do medio ambiente. 

Naquela visita, puidemos ver un primeiro 
tráiler da película, e pensamos que podería 
ser unha boa ferramenta para a sensibiliza-
ción e incidencia no Estado español sobre 
a problemática, lembrando a experiencia 
previa coa difusión da película E tamén 
a chuvia de Itziar Bollain. Nese periodo, 
tamén decidimos realizar, mediante fondos 
propios, un aporte simbólico para a culmi-
nación do documental. 

A difusión da película en Perú
Durante o 2015 en Perú, tras a súa presenta-
ción no Festival Internacional de Lima e da 
estrea en salas, presentouse a oportunidade 
de apoiar a difusión de 29.000 copias a tra-
vés de La República, un periódico de tirada 
nacional. Ademais, elaborouse un caderno 
informativo con información complementa-
ria, que foi repartido xunto coa película. 

A través dalgúns espazos de coordinación 
mantidos en Perú con organizacións aliadas 
que acompañan a defensores/as ambientais 
(Demus, Grufides, Coordinadora Nacional 
de Dereitos Humanos e Pdtg), decatámo-
nos de que a proxección do documental en 
Cajamarca e en Perú, podía xerar ataques 
mediáticos tanto a Guarango, como aos 
protagonistas, en especial para Nélida, a 
protagonista, e a súa familia. Por este moti-
vo, pensamos conxuntamente algunhas 
estratexias para prever e mitigar o dano 
causado, tendo un coidado especial coa 
contorna máis próxima ás protagonistas. 
Foi importante reflexionar colectivamente 
sobre os impactos persoais e familiares, de 
visibilizarse nas loitas, sobre a nosa respon-
sabilidade como organizacións que acom-
pañamos aos/ás defensores/as, entre outros 
temas.

PROTECCIÓN DAS AUGAS

‘Hija de la laguna’. A xira

Nélida Ayay Chilón, protagonista de Hija de la laguna, documental que fai un percorrido 
pola loita en defensa da auga, acompañounos nunha xira de 15 días por toda a geografía 
do estado español, trasmitindo a loita das mulleres que, como ela, cinguen a terra e berran 
o seu amor cara a Nai Terra e a Nai Auga.
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Finalmente, a película tivo moi boa aco-
llida, agotándose a media mañá en todos os 
quioscos de Lima, aínda que tamén houbo 
ataques mediáticos de parte da prensa masi-
va e da mesma empresa. Mentres tanto, xa 
ía tomando forma a idea de realizar unha 
xira de presentación da película no Estado 
español. 

Planificando a xira
En outubro de 2015 Hija de la laguna 
presentouse na Seminci de Valladolid, coa 
presenza do director Ernesto Cabellos. 
Foi unha oportunidade para conversar e 
coordinar coas xentes de Entrepobos de 
Valladolid. A partir de aquí, todas nos 
puxemos a coordinar e a traballar, dende 
as OTs, en cada xunta, dende a oficina de 
Barcelona e en Perú. Había que cadrar as 
datas, concretar lugares, precisar formatos, 
solicitar a visa ou elaborar materiais para 
acompañar a proxección, entre outras cou-
sas. Unha vez definido que sería Nélida 
Ayay, protagonista do documental, a que 
viaxaría ao Estado español a realizar a xira 
de presentación, aceleráronse os prepara-
tivos. Había moi boa enerxía e expectativa 
de parte das xentes de Entrepobos en cada 
cidade.

A xira
E, por fin, chegou o día e Nélida voou para 
atoparse coas xentes de Entrepobos, nunha 
xira de case tres semanas por 11 cidades, 
nas que as salas estiveron cheas e quedou 
xente sen entrar, onde a presenza de Nélida 
ao final das proxeccións xerou moita emo-
ción, onde un público máis amplo conectou 
coa loita de Cajamarca, para facela súa, pero 
tamén se relacionou con cada loita, en cada 
territorio, en cada acto cotidián … Neses 
días, ocorreu un feito terrible: a nosa amiga 
e loitadora Bertha Cáceres foi asasinada por 
defender os dereitos humanos, a democra-
cia e o medio ambiente. Ela acompañounos 
tamén nas presentacións, estando presente 
nas nosas mentes e nos nosos corazóns. 

As cidades e OTs que acolleron a Néli-
da foron Villaranca, Tarragona, Alicante, 
Valencia, Burgos, Valladolid, Sevilla, Palma 
de Mallorca, Madrid e Toledo, realizándose 
un traballo coordinado con outras organi-
zacións e colectivos sociais de cada unha das 
zonas, conseguindo que tamén se implicara 
a comunidade peruana e latina en cada un 
dos lugares, cun gran éxito de asistencia e de 
interese pola película e polos temas que nela 
se denuncian. As presentacións estiveron 

cargadas de emoción, de indignación e de 
solidariedade coas defensoras e defensores 
de Cajamarca.

E despois que. Leccións aprendidas
Nélida regresou agotada. Unha delegación en 
Lima de persoas amigas quixemos recibila á 
súa chegada. A xira fora intensa, pero tiña un 
brillo distinto nos ollos, máis mundo, máis 
sabedoría, e moitísimo agradecemento cara 
ás nosas xentes. Tras uns días na súa terra, 
cóntannos que Nélida está máis firme na súa 
loita, no seu compromiso social e político 
coa súa xente, a súa terra, a auga, a vida.

Dende hai algúns anos, unha das nosas 
reflexións como organización de solidarie-
dade, reside na necesidade de disputar o sen-
tido común dun público máis amplo, para 
xerar cambios realmente transformadores 
nas nosas sociedades. Urxe comunicar máis 
e mellor, trascendendo os círculos dos que xa 
estamos convencidos de que este mundo tal e 
como está, non é viable nin humano. Por iso, 
experiencias como a xira de Hija de la laguna, 
demostran que si se pode chegar a un público 
más amplo, que si podemos dar a coñecer as 
loitas que acompañamos, ás nosas organiza-
cións irmás e a nós mesmas, e que podemos 
facelo coordinándonos dende as distintas Ots, 
nos países… conectándoo coas nosas loitas. 

Quédanos o reto de sentarnos a avaliar 
que fixemos ben e que puidemos facer 
mellor, para incorporar estas prácticas de 
comunicación, sensibilización e incidencia 
co noso selo propio, para un presente e un 
futuro onde as relacións de solidariedade 
se vaian transformando e necesitan sumar 
xentes, enerxías, ideas, loitas.n
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A primeira charla correu a cargo de Yayo 
Herrero, directora da FUHEM e activista 
en Ecoloxistas en Acción, co título de Eco-
feminismos para un mundo sustentable. 
Comezou asentando unha tese: «a cultura 
declarou a guerra á vida». Definiu o ecofe-
minismo como un diálogo entre o ecoloxis-

mo e o feminismo; e diferenciou dous tipos 
principais de feminismo, un esencialista, 
que se define como unha opción propia das 
mulleres, que ao preñar e parir, entroncan 
na natureza; e outro, construtivista, que 
asigna ao patriarcado a decisión de conducir 
as mujeres cara aos coidados das persoas e 
da vida, onde nace ese diálogo entre huma-
nidade e natureza. Demostraba Yayo cómo, 
malia todo, as persoas somos interdepen-
dentes, necesitando unhas os coidados de 
outras ao longo da vida, e ecodependentes, 
ao formar parte da vida natural e correr a 
súa mesma sorte. A cultura, porén, desligou 
á natureza e ás persoas da reprodución da 
vida. Así, a economía só concede valor ao 
que pon prezo, espazo no que non entran 
os coidados imprescindibles para vivir. Ou 

identifica traballo con emprego, de xeito 
que, se unha ama de chaves, por exemplo, 
casa co seu amo, desaparece na estadística 
do PIB, aínda que continúe facendo exac-
tamente as mesmas tarefas. «Produción 
e emprego declararon a guerra á vida». E 
Yayo concluía coa necesidade de construír 

unha hexemonía cultural, que nos conduza 
a unha hexemonía política, capaz de pór a 
vida no centro de interese, respectando os 
límites da natureza e asegurando as necesi-
dades básicas. Na fase de deterioro actual, 
isto vainos esixir atopar o camiño do decre-
cemento.

A segunda charla estivo a cargo de Eduar-
do Gudinas, investigador do Centro Lati-
noamericano de Ecoloxía Social, e falou 
sobre Alternativas ao extractivismo. Come-
zou cunha definición de extractivismo, un 
conto moderno cunha historia antiga, que 
é entendido como a explotación en gran 
volume con destino á exportación dos bens 
naturais. Esa historia remota, que se inicia 
na colonia, termina no fracking por agora. A 
charla insistiu, sobre todo, nas «derramas» 

PROTECCIÓN DAS AUGAS

Mama Yacu 
Marcelino Flórez

En Valladolid, EntrePobos organizou un curso co título de Mama Yacu, a defensa 
da auga, sobre «extractivismo e loitas das mulleres na defensa do territorio». Cando 
na SEMINCI de 2015 se proxectou o documental Hija de la laguna, de Tito Cabellos, 
pensamos que esa obra podía ser o elemento artellador do curso e así o preparamos. O 
curso constou de dúas charlas, unha mesa redonda, un taller de teatro e a proxección de 
Hija de la laguna. Estamos encantados coa decisión tomada.
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do extractivismo, ou sexa, os seus efectos 
ambientais, territoriais, sobre a xustiza e 
o dereito, culturais. Fixo ver a fragmenta-
ción dos territorios, que derivan das conce-
sións mineiras ou as «alegalidades» a través 
de empresas interpostas, que terminan en 
violencias e deslexitimación dos Dereitos 
Humanos, culminando na corrupción xera-
lizada. A «derrama» termina afectando aos 
propios conceptos de natureza ou democra-
cia, que perden o seu significado. Concluía 
Gudinas que temos que afacernos a senti-
pensar para saír desta trampa cultural.

A proxección de Hija de la laguna, que 
foi a terceira actividade, encheu a sala uni-
versitaria de proxecciónss e colmou de 
emotividade as persoas asistentes, grazas á 
palabra cálida de Nélida Ayay, protagonista 
do documental. A súa calmada defensa da 
auga como dereito humano, o seu sinxelo 
relato das loitas e a súa sincera comunica-
ción do respecto a Mama Yacu e a Pacha-
mama foron moi agradecidas pola xente. 
Podemos sintetizar a súa mensaxe na frase 
do xefe Seatle, que repetiu para que quedase 
clara: «A terra non nos pertence, nós per-
tencemos á terra».

A cuarta actividade foi un taller de teatro, 
organizado por La Huella Teatro Crítico. 
Tratouse dunha animación á participación 
en torno á loita das mulleres pola defensa 
da terra. O que se pretendía era xerar empa-
tía para coñecer mellor e facilitar a solida-
riedade cos pobos nas loitas en defensa da 
terra. O taller foi divertido, pero participou 
menos xente do habitual, entre outras cou-
sas, porque restrinximos o acceso, como 
esixía o formato previsto.

Pechamos o curso coa mesa redonda, na 
que participaron Sara López de ISF, Elvira 
Cámara de EeA e Alex Guillamón de EP. 
Sara López resaltou a escaseza da auga e 
o seu mal reparto. Se ben dende 2010 está 
incorporado aos dereitos humanos, a rea-
lización práctica do dereito está lonxe de 
alcanzarse e é destacable a marxinación das 
mulleres na xestión do uso da auga, a pesar 
de ser elas as que teñen encomendado obter 
o abastecemento nos fogares. Elvira Cáma-
ra falou do fracking, que situou na lóxica 
global do extractivismo, buscando garantir 
o modelo enerxético vixente. Aínda que a 
súa explotación inicial foi case clandestina, a 
loita do ecoloxismo e o feito de telo na porta 
das casas fixo que logo se tomase conciencia 
do seu perigo. É preciso que esa conciencia 
chegue ata o final e, se non queremos frac-
king ou os variados extractivismos dos que 
aínda non coñecemos nin o nome, temos que 
comprender que hai que cambiar o modelo 
enerxético. Alex Guillamón falou das loitas 
en torno ao extractivismo especialmente 
en América Latina. Destacou a desigualda-
de extrema e o poder das corporacións, de 
xeito que pasamos da vixencia dos dereitos 
humanos á vixencia dos dereitos dos trata-
dos de libre comercio, que si son executables 
grazas ás lexislacións que lograron introdu-
cir de eficacia universal. Fixo ver grafica-
mente a relación directa entre a ocupación 
extractiva e a xeralización dos conflitos e as 
loitas, onde as mulleres teñen unha actua-
ción destacada. Tamén fixo un chamamento 
á responsabilidade que nos corresponde en 
tanto que consumidores deses bens naturais 
escasos que se extraen. n
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EL SALVADOR

Mulleres nas maras
Rocío Pérez Domenech

Nos comezos dos 90 aumenta o movemento 
de cuadrillas salvadoreño que se consolidara 
a inicios da guerra, cando diversos grupos 
de mozos que emigraran a Estados Unidos 
foron deportados de nuevo a El Salvador. 
A maior organización conlevou a disputa 
de dúas grandes maras: a Mara Salvatrucha 
(MS) e a Pandilla 18, por territorios ou clikas 
no país. Estes acontecementos supuxeron un 
aumento da violencia de rúa en El Salvador, 
acentuada polas actuacións policiais dirixi-
das polos gobernos do partido ARENA; 
pero, o auxe das maras conlevou tamén a 
creación, para moitas persoas en situación 
de marxinalidade, dun espazo de seguridade 
e rede afectiva dentro do seu propio país. 
Nunha entrevista, Hugo, da MS, afirmaba 
dende prisión:

«A familia que eu puiden atopar foi nos 
brazos deles, eles déronme a calor que eu 
necesitaba, o apoio que eu necesitaba nos 
momentos máis difíciles.»

Nestes artículos falaremos sobre a nece-
sidade de moitas mulleres salvadoreñas de 
refuxiarse nos espazos que procuraban nas 
maras a causa da violencia que viviron e 
viven diariamente en El Salvador, tanto no 
ámbito privado e da rúa como por parte de 
organismos policiais e gubernamentais.

En El Salvador, as mulleres forman parte 
dun dos sectores máis vulnerables. O país 
foi calificado como un dos máis perigosos 
do mundo: dende xaneiro ata xullo deste 
ano, rexistráronse 200 feminicidios, aínda 
que soamente 35 deles foron oficialmente 
recoñecidos como tales.

A situación de inseguridade e violencia 
que viven as mulleres salvadoreñas provoca 
que, en moitas ocasións, busquen refuxio nas 
maras. Nunha entrevista con La Vanguardia, 
Lucía Pérez, participante da MS, recoñecía:

«Eu tiña 11 anos. Vivía coa miña nai e o 
seu home. Este home bebía moito e era vio-
lento. A miña nai estaba todo o día fóra, eu 
quedaba na casa con este home que me facía 

moito dano, case nunca había que comer, e 
un día comecei a quedar máis tempo pola 
rúa ao saír da escola. Deambulaba polo 
meu barrio, ata que vía baixar a miña nai 
do autobús […]». No informe de Interpea-
ce «Violentas e violentadas», se destacan os 
factores que provocan a entrada de persoas 
nas maras:

«[…] Destacan a pobreza extrema, a vio-
lencia sexual, o maltrato infantil, a deser-
ción escolar, o desemprego, o fácil acceso 
ás armas e ás drogas e, en todos os casos, 
medrar nun contorno de violencia e barrios 
onde existen grupos.»

La pobreza, la violencia estructural o la 
marginación pueden ser causas que afecten 
tanto a hombres como a mujeres a la hora 
de entrar en las maras. Sin embargo, la vio-
lencia las sacude a ellas de forma más intensa 
al tratarse de un entorno machista. Por otro 
lado, otros motivos por los que las mujeres 
pueden adentrarse en las maras son salir de 
familias en las que el padre ejerce violencia, 
por emparejarse con algún marero o por 
sentirse segura frente a posibles violaciones 
en las calles.

Si la situación de las mujeres en El Salva-
dor no es sencilla, las formas en las que se 
integran en las maras tampoco. En un inicio, 
las mujeres pandilleras tenían que soportar 
ser violadas por varios o todos los miembros 
de una pandilla mientras que los hombres 
debían aguantar golpes de varios pandilleros 
durante algunos segundos. A día de hoy, las 
mujeres pueden elegir entre ser violadas o ser 
golpeadas. La mayoría elige lo segundo: para 
muchas de ellas, asumir los golpes supone 
una forma de imponer respeto y demostrar 
ser tan fuertes como los hombres.

«As mulleres prefiren a tunda porque lles 
parece máis digno e porque desta manei-
ra o grupo as respecta máis. É un xeito de 
demostrar honor, forza e valentía, reprodu-
cindo un modelo masculino que é de suma 
importancia para o grupo […], cando unha 

A chegada da paz a El Salvador en 1992 produciuse cos Acordos de Paz de Chapultepec. 
Estes acordos buscaban unha nova estabilidade económica acordada co FMI e os Estados 
Unidos a partir da liberalización da economía salvadoreña. Porén, estes acordos non 
ofreceron garantías contra a pobreza, a marxinalidade e a desigualdade que sufría 
grande parte da poboación. A situación de paz non acabou coa violencia, a pobreza nin 
a exclusión.
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hombres como 

a mujeres a la 

hora de entrar 

en las maras
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moza opta pola vía sexual de ingreso non 
é tomada en serio polo grupo, o resto de 
membros dubida da súa lealdade e, polo 
xeral, non logra integrarse plenamente na 
cuadrilla. […] son desprestixiadas, desvalo-
rizadas e, en ocasións, utilizadas como “car-
nada» fronte ao inimigo ou polos mesmos 
membros do grupo. Tamén son rexeitadas 
polas outras mulleres que si ingresan a tra-
vés dunha paliza». [Extracto de «Violentas 
e violentadas».]

Que a violación supoña un método de 
entrada para as mulleres nos grupos supón 
unha maneira de dominio e control sobre 
os corpos das mulleres por parte dos homes 
«pandilleros» que, tamén a partir do empa-
rellamento, exercen mecanismos de control 
e absorción de mulleres ás maras.

A presenza de mulleres nas cuadrillas é 
moito menor que a de homes, e a estrutura 
grupal é unha réplica patriarcal, máis vio-
lenta, do sistema machista fóra das maras. 
No documento «Segundos no aire», da Uni-
versidade Simeón Cañas e o Instituto Uni-
versitario de Opinión Pública, analízanse os 
fenómenos ligados ás maras e sinalan que a 
súa estrutura patriarcal faise eco da socieda-
de «macro» salvadoreña:

«É un grupo de homes, configurado por 
homes, pensado por homes e deseñado por 
homes, no que as mulleres son minoría 
cuantitativa, e no que non existen razóns 
para crer […] que se atopan exentos de 
producir, a nivel micro (grupal), todos os 
estereotipos, prexuízos, desequilibrios e 
desigualdades entre homes e mulleres que 
prevalecen na patriarcal sociedade salvado-
reña na que se atopan inmersos. De feito, 
o machismo do grupo é unha réplica, en 
versión micro, do extenso patriarcado sal-
vadoreño.»

Moitas mulleres das cuadrillas entraron nas 
maras por emparellarse con algún «mareiro» 
ou acabou con algún unha vez que entrou. 
O xeito en que se establece o mecanismo de 
propiedade por parte dos mozos, sobre todo 
dos líderes, converte as mulleres en obxectos 
posuídos por un «mareiro»:

«Ao pouco tempo o home xa se sinte dono 
dunha. Como parella son diferentes, non lles 
importa se teñen fillos, non teñen piedade 
por ninguén. Eles din sempre: «Se me deixas, 
mátote, porque se non vas ser para min, 
non vas ser para outro, pero eles teñen máis 
mulleres» (Blanca, ex «pandilleira», MS, no 
informe «Violentas e violentadas»).

As situacións de abusos, violencia e acoso 
son vividas tamén polas mulleres dentro do 

contorno penitenciario. Nos cárceres, as 
mareiras son extorsionadas e abusadas por 
carcereiros e funcionarios constantemen-
te, como no caso de Alma, expandillera na 
veciña Guatemala, que conta no documental 
de RTVE que «como muller […] podíanme 
tocar, podíanme sobar, podían facer moitas 
cousas comigo».

Á violencia machista súmase tamén a 
situación de insalubridade e sobrepoboación 
que viven moitos cárceres de mulleres en El 
Salvador:

«Hai moi pouquiño espazo. Hai moitas 
camas, pero os cuartos son pequenos… Hai 
moita sobrepoboación.»

«Estamos mal de saúde porque non nos 
dan medicamentos […] case non nos dan 
auga. Temos a auga cada sábado, domingo, 
luns… o martes quítana, e somos bastantes». 
(Mareiras residentes no centro penitenciario 
de Sensuntepeque.)

Neste cárcere atópanse mulleres dun só 
grupo, xa que en moitas ocasións é necesa-
rio dividir os centros por grupos para evi-
tar pelexas entre diferentes maras. Noutros 
casos, porén, as mulleres dunha mara que 
entran no cárcere poden acabar nun centro 
ocupado por mareiras rivais, o que pode 
supór un grave perigo para elas. En 2011, a 
Prensa Gráfica Noticias cubriu o caso dunha 
pelexa nun cárcere de mulleres en El Salva-
dor no que residían máis de 900 mulleres. 
Na trifulca, xerada pola entrada de mulleres 
dun grupo inimigo, houbo arredor dunhas 
vinte mulleres feridas. Unha familiar dunha 
das vítimas testemuñaba:

«Íanas matar. Non as querían aí adentro. 
Ese foi o motivo polo que houbo isto. Nós 
dixémoslle á señora que as traía para acá que 
as levara […] e ela dixo que non porque o 
xuíz queríaas ter aquí». n

O xeito en que 

se establece o 

mecanismo de 

propiedade por 

parte dos mozos, 

sobre todo dos 

líderes, converte 

as mulleres 

en obxectos 

posuídos por un 

«mareiro»



Podes atoparnos en:

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

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

ASTURIES
• ep.asturies@entrepueblos.org

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

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

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

COMUNIDADE DE MADRID
• ep.madrid@entrepueblos.org

EUSKAL HERRIA
• herriarte@gmail.com

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

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

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

REXIÓN DE MURCIA
• marcuba3@gmail.com

SIGA CONNOSCO EN FACEBOOK  
E TWITTER:

www.facebook.com/Entrepbs
www.facebook.com/entrepueblos.valladolid
www.facebook.com/EntrepoblesPaisValencia
www.facebook.com/pages/EntrePobles-Camp-

de-Tarragona/671304729635435
www.facebook.com/pages/EntrePobles-

Mallorca/684751931634597
www.facebook.com/EntrepueblosMadrid
@entrepobles
@EntrePobles_Tgn
@EntrepueblosV

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

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

Nome e apelidos 
Enderezo
C.P.     Poboación

Sinatura

Nome e apelidos
   NIF* 
Data de nacemento 
Enderezo

C.P.   Poboación
Teléfono    Profesión
E-mail

Banco / Caixa 

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

- BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN

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

Cota anual  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


