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A guerra silenciosa  
do extractivismo*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Àlex Guillamón

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As defensoras 

de Dereitos 

Humanos son 

atacadas polo 

que son, a súa 

identidade de 

xénero, e polo 

que fan. Como 

mulleres, tamén 

están expostas 

á violencia 

porque desafían 

as normas e os 

estereótipos 

existentes

Ja
me

s R
od

ríg
ue

z

Comunidade en resistencia en La Puya (Guatemala)



4

A Unión 

Europea é 

unha rexión 

extremadamente 

dependente de 

todo tipo de bens 

naturais. Ten a 

peor proporción 

entre demanda 

de materias 

primas e 

dispoñibilidade 

delas no seu 

propio territorio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trátase, pois, dunha estratexia solidaria 
cun dobre horizonte:

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

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

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

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

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

7. «Manifiesto última llamada», VV.AA., 2014.
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COOPERACIÓN: CUBA

«En Cuba, hai unha abertura 
para descargar a estatización  
da economía e a vida social»*

Carles Masià – @chmasia

Cuba atópase nun momento de cambio, co 
desxeo das relacións con Estados Unidos e 
a reestruturación do modelo económico. 
Como se vive na rúa este debate político?
Nestes momentos, Cuba é un espazo de estu-
do moi interesante por moitas razóns. En 
primeiro lugar, polo cambio que están expe-
rimentando os cubanos e as cubanas. Falamos 
dun proxecto social que hai 58 anos que se 
enfronta á hexemonía dos Estados Unidos. O 
proxecto cubano é de loita e resistencia e isto 
ten un custe, mesmo, de esgotamento. Porén, 
estase a producir un cambio de liderádego 
histórico, unha nova xeración está asumindo 
o goberno. A diferenza do que todo o mundo 
pensaba, está sendo menos traumático. Isto 
prodúcese nun contexto global de crise e, 
ademais, nun país que sofre un bloqueo. Se 
nos deixaran buscar as nosas propias alter-
nativas, poderíase xulgar o proceso –se Cuba 
se equivocou ou non–, pero hai que ter en 
conta que somos o único país do mundo que 
non ten finanzas externas, que non pode facer 
transaccións con dólares, que non pode pór 
dólares en ningún banco mundial..., as rela-
cións entre Cuba e Estados Unidos e a aper-
tura das embaixadas non cambiaron nada da 
vida da xente; EEUU non fixo absolutamen-
te nada para eliminar todas estas restriccións 
que, fundamentalmente, afectan ás posibi-
lidades do país de buscar unha alternativa 
económica.

Hai cuestións do día a día, non obstante, 
que non teñen nada que ver co bloqueo...
Certo. Temos problemas internos de buro-
cratización, formalización das institucións, 
falta de creatividade, paternalismo do Esta-

do..., algo que moitas veces tamén limita as 
posibilidades de que as iniciativas prosperen, 
que as empresas teñan máis autonomía... Hai 
unha serie de cousas que temos que arranxar 
internamente, que non dependen da relación 
con EEUU. Con todo, EEUU mantén unha 
política de fustigamento cara a Cuba porque, 
dalgunha maneira, o proxecto da revolución 
cubana, en términos éticos e civiles, é un 
referente distinto ao do dominio do capital. 
Agora mesmo, acabamos de discutir popular-
mente todos os documentos do Congreso do 
partido. A xente participou e houbo diversi-
dade de opinións. Ao contrario do que está 
pasando en moitos lugares –onde gran parte 
da xente abstense de participar–, en Cuba, a 
demanda e a esixencia foi poder participar.

Hai pouco, comentaches que «non se pode 
deixar todo en mans do goberno, do par-
tido comunista ou das organizacións por-
que o destino de Cuba é un problema de 
cada habitante». Que papel debe desem-
peñar a sociedade civil ou os movementos 
sociais no contexto actual?
Non me gusta falar en termos de sociedade 
civil versus Estado porque creo que é unha 
falacia. A sociedade civil non escapa do 
Estado nin á inversa; e ninguén vive á marxe 
do Estado nin da sociedade civil. É unha 
dicotomía construída. En Cuba, potenciar 
a sociedade civil quere dicir que o Estado 
tamén ten que cambiar.

En que dirección?
En Cuba, formalizáronse moitas das orga-
nizacións impulsadas pola sociedade civil e 
o mesmo proxecto revolucionario. Influíron 

Georgina Alfonso, filósofa cubana, investigadora do colectivo Galfisa (Grupo 
América Latina, Filosofía Social e Axiología) e directora do Instituto de Filosofía de La 
Habana, visitou Cataluña o pasado mes de outubro –invitada por Entrepobos– para 
participar na Feira de Economía Solidaria de Cataluña (FESC) e coñecer a realidade 
do movemento da economía social e solidaria, de onde levou o convencemento de que 
«se debe apostar por afortalar as redes de traballo cooperativo e solidario a escala local, 
rexional e global». 

* Entrevista publicada no nº 418 de Directa.
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moito os anos do período especial (1990-
2000), nos que o prioritario era sobrevivir. 
Hai dúas xeracións post periodo que o 
único referente que teñen do socialismo é 
aquela crise e isto marca a maneira de ver o 
proxecto. É importante afortalar os nexos 
da sociedade civil e, sobre todo, a relación 
co Estado. O proceso cubano sacou moitas 
relacións do espazo da dicotomía público-
privado, como o coidado das crianzas, a 
maternidade ou o aborto. Trasladáronse a 
un espazo social e convertéronse en dereitos 

das persoas. As institucións estatais e as da 
sociedade civil deben ter como referente os 
dereitos sociais conseguidos e o obxectivo 
de que se establezan como dereitos cidadáns 
e non se convirtan en políticas públicas, que 
moitas veces quedan só no papel. Necesí-
tanse novas relacións entre o espazo público 
e privado, unha nova sociabilidade.

En canto ás alternativas, unha das posi-
bilidades é o cooperativismo. Tradicional-
mente, en Cuba, creáronse cooperativas 
agropecuarias, pero, dende o VI Congreso 
do Partido Comunista (2011), abriuse a 
posibilidade de facer cooperativas de tra-
ballo. Poderías facer unha breve radio-
grafía do estado actual do cooperativismo 
cubano?
O cooperativismo agropecuario está reco-
ñecido constitucionalmente e, actualmente, 

hai unha apertura para descargar o Estado 
dunha serie de funcións e, sobre todo, des-
cargar a estatización da economía e a vida 
social, que é un lastre que arrastramos do 
modelo socialista soviético. Non só se pro-
moveu o cooperativismo, tamén a pequena 
e a mediana empresa mercantil. No caso das 
cooperativas –onde nos centramos nós–, 
moitas eran empresas estatais de servizos ou 
que non formaban parte de medios de pro-
dución fundamentais. En moitas ocasións, 
pasaron a ser cooperativas da noite á mañá. 

Noutros países, o Estado envía todos os 
traballadores a casa e dilles que se busquen 
a vida como poidan. En Cuba, a estratexia 
consistiu en convertilas en cooperativas, 
aínda que moitas veces seguen a funcionar 
seguindo a lóxica estatal. Na Feira de Econo-
mía Solidaria de Cataluña (FESC), comentei 
que, aquí, inculcar o traballo solidario e coo-
perar é máis difícil que en Cuba, xa que alí 
temos unha cultura de traballo cooperativo 
e un proceso histórico de 58 anos de soli-
dariedade interna e externa. Por outro lado, 
non obstante, temos en contra o exceso de 
paternalismo do Estado, que saca iniciativa 
e autonomía económica ás empresas.

Como se pode favorecer que as cooperati-
vas ‘inducidas’ polo Estado acaben sendo 
reais e que as traballadoras se sintan máis 
autónomas e apoderadas?
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Nun principio, algúns traballadores non 
querían transformarse en cooperativa ou 
ben se sentían inseguros. Pensábamos que 
o proceso para entrar na lóxica do coope-
rativismo se alongaría máis, pero foi máis 
rápido do que prevíamos. As cooperativas 
teñen falla de recursos a raíz do bloqueo 
económico, é moi difícil acceder ás materias 
primas, pero creo que os traballadores non 
van querer volver á estrutura de empresa 
estatal porque melloraron economica-
mente, teñen máis autonomía para decidir 
e poden organizar o proceso produtivo. 
Aínda dependen do Estado, pero chegará 
un momento en que a cooperativa se sepa-
rará definitivamente.

En Venezuela, creáronse moitas coopera-
tivas nun tempo récord (de 1.000 a máis 
de 300.000 entre 1999 e 2011), pero moitas 
desapareceron en poucos anos. Unha das 
lecturas é que faltou formación e alianzas 
por parte dos organismos estatais para 
que se consolidaran. Dispoñen dunha 
estratexia para xestionar estes aspectos?
O pensamento e a práctica de esquerdas 
son moi boas en política, pero moi malas 
en economía. En América Latina, sabemos 
cómo tumbar un goberno, pero cústanos 
gobernar. Son moitos séculos de loita para 
chegar ao goberno e, cando chegas, o que 

atopas é que o Estado aínda está construído 
como un Estado nación. O reto do pensa-
mento emancipador –non o chamaremos 
nin de esquerdas nin de dereitas, porque á 
esquerda tamén hai capitalismo– é pensar e 
facer unha nova economía. O que sucedeu 
coas experiencias dos gobernos progre-
sistas de América Latina é que os estados 
pasaron a unha lóxica distributiva. No caso 
específico de Venezuela, pasou a distribuír 
as rendas petroleiras. En América Latina, 
hai tanta miseria que, cando un goberno de 
esquerdas chega ao poder, moralmente, non 
pode facer outra cousa que sacar as persoas 
da pobreza. O único que non se pode cues-
tionar a ningún dos gobernos de esquerdas 
do continente que accederon ao poder é 
que acadaron que moita xente deixara de 
ser pobre. Agora ben, desgastáronse moito. 
Paralelamente, deberían ter cambiado a 
lóxica económica de produción e reprodu-
ción da vida, o que implica pensar que non 
só é produtiva a gañancia empresarial e a 
eficiencia, senón que tamén o é velar para 
soster a vida das persoas.
 
É necesario un cambio cultural?
O reto e o que nos aporta a experiencia de 
América Latina é, efectivamente, que ten 
que haber un proceso de cambio cultural e 
civilizatorio. E que a economía debe con-
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cebirse dende esta lóxica. A lóxica do capi-
tal é a do custe-beneficio, pero a eficiencia 
da empresa non se pode medir así, xa que 
se poden diminuír os custes e aumentar os 
beneficios con mecanismos de explotación, 
discriminación e degradación do medio 
ambiente. É a lóxica capitalista, aínda que 
esteamos en Cuba. Existen outros criterios 
aparte do Produto Interior Bruto (PIB), 
como a sustentabilidade da vida, incluín-
do a espiritualidade. O ser humano debe 
poder crear pensando a realidade. E, para 
iso, debe ter cultura, saúde, tempo libre, 
praceres, coidados... Todos estes elementos 
teñen que entrar na economía. A primeira 
causa de suicidio no mundo é a soedade; 
somos seres sociais e, polo tanto, necesita-
mos a comunidade e deseñar unha comuni-
dade economicamente. O problema é que a 
economía está pensada para que as persoas 
queden soas.

En Europa, a muller entrou no mercado 
laboral como vía para emanciparse, pero 
moitas veces acabou asumindo unha tri-
ple carga (tarefas domésticas, coidados 
e traballo no mercado laboral). Cal é a 
estratexia para loitar contra esta diná-
mica?
A muller cubana sempre soportou as tres 
cargas. Desta maneira logramos que as 
mulleres sexan o 60% da poboación con 
estudos técnicos e superiores. Agora, hai 
un avellentamento da poboación e a muller 
debe facerse cargo dos nenos e dos anciáns. 
Esta é a loita da muller cubana. Lamenta-
blemente, a raíz da crise, temos perdido 
cousas: as garderías e os centros de aten-
ción ás persoas maiores reducíronse e a 
poboación esixe que se solucione o proble-
ma porque representa unha carga forte para 
as mulleres. É unha situación que se agrava 
ante a falla de opcións do Estado para poder 
solucionalo.

Por último, en referencia ao novo con-
texto político, unha vez dixeches que «as 
proxeccións do país, aínda en proceso de 
proba, entregan unha marxe de creati-
vidade infinita». Atréveste a facer unha 
proxección de cómo pode ser o teu país 
dentro de dez anos?
Hoxe en día, ideoloxicamente, podes ser 
disidente dende a esquerda e afastarte da 
cultura tradicional que vén da esquerda. 
Pero a ética pasa por riba de todo isto. 
Debemos asumir que o futuro da huma-
nidade non pode pasar porque a maioría 

morra. Xa non é unha aposta por un posi-
cionamento político e ideolóxico, trátase 
dun tema ético. O que impulsou á humani-
dade cara ao cambio foi a busca constante 
da felicidade, pero diso fálase pouco. E, se 
se fai, é en termos moi abstractos, ata nos 
quitaron o crer que podemos ser felices. A 
felicidade pode ser un instante, pero débe-
se tentar que sexa cada vez máis frecuen-
te. Facendo unha proxección de dez anos, 
espero que poidamos reconstituír nexos 
sociais que se convertan en paradigmas, 
en termos éticos, para o resto de persoas 
pobres e humildes do planeta. Sempre digo 
que o pobo cubano se sacrificou para este 
proxecto. Non sei cantas persoas de esquer-
das do mundo estarían dispostas a ser de 
esquerdas en Cuba, con todo o que implica 
a escaseza e as necesidades. Quen marcha de 
Cuba no o fai rexeitando o proxecto, senón 
porque todo isto ten un custe e un sacri-
ficio. E non todo o mundo os quere asu-
mir. Pero a xuventude que se vai de Cuba e 
coñece outros contextos vólvese crítica con 
aquelas realidades e recoñece que vén dunha 
experiencia que lle ensinou que había outras 
posibilidades de vida. n
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MULTINACIONAIS E DEREITOS HUMANOS

Crónicas dende Xenebra: 
Semana de mobilización dos 
pobos fronte á impunidade das 
empresas transnacionais

Este Tratado debería contribuír a pór fin á 
impunidade das Empresas Transnacionais 
(ETNs) polas vulneracións dos Dereitos 
Humanos (DDHH) que cometen a diario 
en todo o mundo, e garantir o acceso á xus-
tiza das persoas e comunidades afectadas 
polas súas actividades. 

A organización da Semana de Mobiliza-
ción dos Pobos estivo a cargo da Campaña 
Global para Reivindicar a Soberanía dos 
Pobos, Desmantelar o Poder das empresas 
transnacionais e Poñer fin á Impunida-
de, da que forma parte Entrepobos, que é 
unha coalición de máis de 200 movemen-
tos sociais, redes e organizacións de todo 
o mundo, así como campañas de denuncia 
de empresas específicas, activas en diferentes 
sectores, rexións e países. 

A Campaña Global é unha resposta fron-
te ao poder corporativo. Ten por obxectivo 
facilitar o diálogo, os intercambios de estra-
texias, de información e de experiencias, 
actuando como un espazo no que cobran 
maior visibilidade as resistencias e se pro-
fundiza a solidariedade. 

En xuño de 2014, o Consello de Dereitos 
Humanos adoptou a Resolución 26/9 sobre 
a elaboración dun instrumento internacional 
xuridicamente vinculante sobre as ETNs e 
outras empresas con respecto aos DDHH. 
Foi un logro histórico despois de décadas 
de intentos fracasados en Nacións Unidas.

A Campaña Global estivo involucrada 
neste proceso, facilitando a participación de 
persoas pertencentes a movementos sociais 
de todo o mundo durante as Semanas de 
Mobilización en paralelo coas sesións do 
Consello de Dereitos Humanos en xuño de 
2014, xullo de 2015 e outubro de 2016.

Entre os movementos sociais presentes, 
podemos destacar a presenza de Vía Cam-

pesiña, a Marcha Mundial de Mulleres e 
comunidades de persoas afectadas, como a 
Unión de Afectados/as polas Operacións 
Petroleiras de Texaco (UDAPT) de Ecua-
dor ou representantes da Comunidade de 
Barillas en Guatemala. 

A Campaña Global traballou en 6 pro-
postas, que presentou na OEIGWG en 
Xenebra:

1. Enfoque e alcance do Tratado sobre 
as ETNs e outras empresas en relación aos 
DDHH. Hai un gran baleiro legal no derei-
to internacional en relación coa responsabi-
lidade das ETNs sobre o cumprimento dos 
DDHH. As ETNs, en tanto que son per-
soas xurídicas, son suxeitos e obxectos de 
dereitos e, polo tanto, teñen que respectar 
os DDHH. O futuro instrumento interna-
cional ten que ser ratificado polos Estados 
e a súa aplicación garantida por un mecanis-
mo internacional público. 

2. Responsabilidade das ETNs por per-
xuízos aos DDHH: o aspecto extraterri-
torial. As ETNs non poden vulnerar os 
DDHH calquera que sexa o lugar en que 
operen e os estados de orixe das ETNs 
teñen a obriga de respectar, protexer, cum-
plir e remediar os crimes de DDHH das 
ETNs, alí onde operen. 

3. Tribunal Internacional sobre Empre-
sas Transnacionais e Dereitos Humanos. 
Proponse establecer un Tribunal Interna-
cional sobre Empresas Transnacionais e 
Dereitos Humanos, que complemente os 
mecanismos universais, rexionais e locais, 
e que garante ás persoas e comunidades 
afectadas o acceso a unha instancia xudicial 
independente para a obtención de xustiza 
por violacións dos dereitos civiles, políticos, 
sociais, económicos, culturais e medioam-
bientais. 

A semana do 24 ao 29 de outubro tivo lugar en Xenebra a Semana de Mobilización dos 
Pobos, coincidindo coa Segunda Sesión do Grupo de Traballo de Composición Aberta 
(OEIGWG) do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas, que ten o mandato de 
establecer un Tratado Vinculante sobre Transnacionais e Dereitos Humanos. 

Alicia Rodríguez
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4. Responsabilidade solidaria e man-
comunada das ETNs cos seus directores 
e cadeas de valor (filiais, proveedores e 
subcontratistas). Proponse que todos os 
axentes económicos que se lucren cunha 
actividade mercantil deben ser responsabili-
zados das consecuencias que esta actividade 
xere, en toda a cadea de valor. Isto inclúe 
filiais, proveedores e subcontratistas. 

5. Institucións Financeiras Internacio-
nais (FMI, Banco Mundial) e o Réxime de 
Comercio e Investimento (OMC/TLCs e 
TBI). O futuro instrumento internacional 
vinculante debe incluír regras sobre obrigas 
das Institucións Financeiras Internacionais 
(IFIs) e instrumentos relativos, así como 
sobre a conduta do réxime internacional de 
comercio e investimentos. 

6. Dereitos das persoas afectadas. Hai 
unha definición estrita sobre quen son per-
soas afectadas polas ETNs. Polo tanto, é 
esencial que o futuro Tratado conteña un 
capítulo dedicado a abordar este concep-
to e o xeito de reparar as vulneracións dos 
dereitos. 

Como valoración da Semana de Mobili-
zación dos Pobos, é importante dicir que 
houbo un variado e nutrido número de par-
ticipacións dende os movementos sociais e 
comunidades afectadas nas plenarias do 
OEIGWG, nas sesións paralelas organi-
zadas pola Campaña Global dentro de 
Nacións Unidas e nas actividades na carpa 
exterior ubicada na Praza das Nacións, 
organizadas pola Campaña Global. 

A posibilidade de estar unha semana com-
partindo tantas horas de actividades, reu-

nións e análises facilitou a articulación de 
novas redes de traballo entre os diferentes 
movementos e organizacións presentes, o 
que alimenta e contribúe ao fortalecemento 
da Campaña Global. 

A Terceira Sesión do Grupo de Traballo 
Intergubernamental do Grupo de Traballo 
de Composición Aberta (OEIGWG) do 
Consello de Dereitos Humanos de Nacións 
Unidas será en outubro de 2017 e ten como 
obxectivo seguir avanzando na construción 
do Tratado Vinculante sobre Transnacionais 
e DDHH. 

Como Campaña Global, temos o reto de 
avanzar na redacción do Tratado Inter-
nacional dos Pobos para o control das 
Empresas Transnacionais, que recolla 
todas as aspiracións que temos como Cam-
paña Global.

Outro reto da Campaña é continuar tra-
ballando no Centro Internacional dos 
Pobos fronte á impunidade das Empresas 
Transnacionais, que ten como obxectivo 
ser unha instancia que permita o seguemen-
to, investigación e acción sobre as denuncias 
presentadas por colectivos afectados polas 
prácticas das ETNs, e que desta manei-
ra, poida centralizar os casos e levalos ao 
Tribunal Internacional sobre Empresas 
Transnacionais e Dereitos Humanos. Por 
outra banda, debemos continuar traballando 
na articulación política, para que cada vez 
máis se sumen novas organizacións á Cam-
paña Global e na solidariedade para dar 
resposta a todos os casos de vulneración de 
DDHH por parte das ETNs que nos atopa-
mos a diario. n

e DDHH. 
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Estas xornadas serviron como punto de 
encontro entre diferentes organizacións, 
proxectos sociais e entidades do País 
Valencià para compartir, debater e expoñer 
experiencias transformadoras baixo as pers-
pectivas da educación, a soberanía alimenta-
ria e os feminismos.

A preparación e organización destas Xor-
nadas seguiu un proceso participativo para 
elaborar os contidos, a metodoloxía, os tem-
pos e a loxística. A organización levouna a 
cabo Entrepobles PV, coa participación de 
diversas organizacións con presenza no País 
Valencià que traballan un ou varios eixes do 
encontro, cunha mirada crítica e transforma-
dora: Plataforma por la Soberanía Alimen-
taria del País Valencià, Associació Perifèries, 
ESF, Amarna, AmA made in cielo, COAG 
CV, CERAI e Ecologistes en Acció.

O obxectivo principal das Xornadas foi 
visibilizar distintas iniciativas, proxectos e 
actividades que teñan vontade de conxugar a 
educación, a soberanía alimentaria e os femi-
nismos, através da exposición de boas prácti-
cas pedagóxicas e transformadoras, así como 
pór en contacto experiencias do País Valen-
cià e outras diferentes en América Latina.

Cabe destacar un dos obxectivos prin-
cipais do encontro; o de propiciar espazos 
de encontro entre diferentes movementos e 
experiencias, e expoñer diferentes visións, 
tendencias e sensibilidades que, baixo unha 
mirada feminista, se acchegan á problemá-
tica da sustentabilidade. É de gran impor-
tancia a interconexión entre as temáticas 
tratadas durante a fin de semana para axudar 
a romper co modelo actual de sociedade na 
que todas e todos vivimos: unha sociedade 
rexida por un modelo capitalista e patriar-
cal, onde as mulleres e homes estamos ao 

servizo dos mercados e somos vistas como 
recursos para o desenvolvemento neoliberal.

Ao inicio das xornadas presentáronse os 
materiais educativos para traballar a sobe-
ranía alimentaria dende os feminismos 
mediante a exposición de tres diferentes 
proxectos: A Naturadora (proxectos dende 
o cotián), Entrepobles (guía didáctica sobre 
a exposición «Os límites do crecemento») e 
Perifèries (investigación sobre os saberes e 
as experiencias das mulleres rurais do País 
Valencià). Posteriormente, levouse a cabo 
unha charla inaugural sobre a soberanía 
alimentaria dende os feminismos e a edu-
cación coa participación de dúas mulleres 
espertas na materia: Eva Carazo, compa-
ñeira de Costa Rica que falou sobre Educa-
ción Transformadora dende os feminismos 
e a soberanía alimentaria; e Marina Sánchez, 
dende a perspectiva da economía feminista. 

Outras das actividades principais das xor-
nadas foron as charlas de mulleres rurais 
compartindo experiencias. Para iso con-
tamos coa presenza de dúas mulleres que 
nos amosaron dous contextos e xeitos de 
vivir diferentes, pero moi próximas no que 
se refire ao respecto á natureza e ao medio 
ambiente. Unha delas, Francesca, falounos 
do proxecto de l’Hort de Carmen, así como 
os Sistemas Participativos de Garantía, nos 
que están a traballar varios proxectos para 
unificar o compromiso entre a agroecoloxía 
e a xustiza social. Outra das compañeiras 
que nos falou sobre as súas vivencias e expe-
riencias foi Témpora Pintado, unha muller 
de Piura, Tambogrande, ao norte de Perú. 
É unha líder indíxena que pertence e é ase-
sora da Federación Nacional de Mulleres 
Campesiñas, Artesás, Indíxenas, Nativas e 
Asalariadas de Perú (FEMUCARINAP), 

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

Xornadas Experiencias 
Transformadoras: Encontro 
de propostas educativas dende 
a Soberanía Alimentaria e os 
Feminismos

Os días 18, 19 e 20 de novembro tiveron lugar en Alicante, na sede da Universidade de 
Alicante e no Albergue La Florida, as I Xornadas Experiencias Transformadoras: Encontro 
de propostas educativas dende a Soberanía Alimentaria e os Feminismos.
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e ostenta varios cargos de responsabilida-
de na súa comunidade e en Tambogrande 
e, entre outros, é facilitadora en escolas de 
mozas universitarias de Piura, participando 
en diversos procesos de educación popular. 
Dende as súas experiencias persoais amosou-
nos o seu labor de fortalecemento e empo-
deramento das capacidades das mulleres da 
súa rexión e a importancia da articulación e 
unión, sobre todo entre mulleres, para aca-
dar reivindicacións políticas e sociais, sem-
pre en plena concordancia coa natureza ou 
«pachamama» e o respecto á biodiversidade.

Estas inspiradoras charlas deron paso 
á presentación das experiencias levadas a 
cabo por diferentes colectivos, asociacións e 
cooperativas pertencentes ao País Valencià. 

Realízanse diversas dinámicas para levar a 
cabo as explicacións: Les Espigolaores, que 
traballan na recuperación de memorias orais 
e saberes de mulleres campesiñas de diferen-
tes rexións do País Valencià; Les Marietes, 
que se encargan de elaborar produtos arte-
sanais e ecolóxicos; Ecollavor, que tratan a 
produción agro-biolóxica e a recuperación 
de variedades tradicionais; La Camperola, 
que posibilitan a viabilidade económica da 
produción agro-ecolóxica, participando 
en diferentes mercados e tendas locais de 
proximidade; Col·lectiu Esquella, que se 
centran no estudo, defensa e promoción do 
patrimonio rural e, en especial, do gandeiro 
das comarcas centrais, así como a calidade 
de vida dos seus habitantes, sempre dende 
o punto de vista da sustentabilidade; por 
último L´Aixada com Eixida, unha coo-
perativa agroecolóxica que trata de esta-
blecer un diálogo directo entre produción 
e consumo responsable dos alimentos, de 
planificar a produción para un consumo e 
alimentación responsables e representa un 

papel na educación popular do territorio. 
Todas estas experiencias finalizaron cun 
debate conxunto dando diferentes visións 
das experiencias con base nunha reflexión 
sobre a súa historia, os seus puntos débiles 
e fortalezas, así como as súas aspiracións e 
expectativas.

Para finalizar as xornadas, contamos coa 
participación de tres invitadas de diferentes 
partes do mundo que amosaron a súa visión 
e experiencias. Ángeles Santos, muller gan-
deira representante de COAG-Plataforma 
Rural, que nos falaba das súas vivencias 
como muller gandeira en Extremadura. 
Tamén tivemos a sorte de contar con Janai-
na Stronzake, dirixente do MST, Move-
mento dos Traballadores Rurais sen Terra 

de Brasil e profesora de Máster en diferentes 
universidades, que nos achegou á situación 
de Brasil despois do golpe, e falounos sobre 
o traballo educativo da Escola Nacional 
Florestán Fernandes e as escolas de agro-
ecoloxía de América Latina, así como das 
dificultades que enfronta a súa organización 
no actual contexto de criminalización. Por 
último, Marta Rivera, profesora na universi-
dade de Vic, que nos explicou as dificultades 
para abordar os tres eixes dende o ámbito 
da academia, e a importancia da creación 
de procesos e metodoloxías para achegar os 
procesos sociais á universidade.

As xornadas acadaron os obxectivos 
iniciais previstos e foron un espazo moi 
interesante de encontro, de compartir 
experiencias e de estreitar e unificar lazos 
para combater un sistema baseado na 
sobre-explotación do medio, a desigualda-
de de xénero e a destrución de comunidades 
rurais, entre un longo etcétera, debido ao 
sistema capitalista e patriarcal no que nos 
tocou vivir e facer fronte.n

En
tre

pu
eb

los



14

Trátase dun proceso incipiente, que ten o 
desafío, como propón Arturo Escobar, 
de «ampliar o espazo epistémico e social 
do que tradicionalmente se ten considera-
do pensamento crítico latinoamericano».1 
Escobar propón incluír xunto ao pensamen-
to de esquerda alomenos dúas grandes ver-

1. Escobar, Arturo: «Desde abajo, por la izquierda 
y con la tierra. La diferencia de Abya Yala/Afro/
Latino-América» en: Rescatar la esperanza. Más 
allá del neoliberalismo y el progresismo. 2016. 
Entrepobos, Barcelona.

tentes que xurden das loitas e o pensamento 
«dende abaixo»: o pensamento autonómico 
e o pensamento da terra. Dende a perspec-
tiva feminista, é necesario incorporar «o 
pensamento dende o corpo». É dicir, as rela-
cións de poder que o atravesan, a articula-
ción da autonomía individual e a colectiva, 
as relacións co territorio e coa natureza.

No «xiro á esquerda»  identifícanse un 
conxunto heteroxéneo de procesos e cul-
turas políticas disímiles. Porén, a pesar da 
súa heteroxeneidade, todos se identificaron 

FEMINISMOS

Cando a destra é sinistra  
e a sinistra non é destra.
Unha perspectiva crítica 
e feminista das esquerdas 
latinoamericanas

Facer un balance da década de gobernos progresistas da rexión, é unha tarefa que excede o 
individual e depende das posibilidades dun debate crítico que permita ver luces e sombras, 
á vez que analice as raíces máis profundas dos déficit epistémicos, culturais e políticos das 
esquerdas latinoamericanas.

Lilian Celiberti – Cotidiano Mujer, Uruguai
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mutuamente como partidos de esquerda e 
constituíron campos de alianza (Foro de San 
Pablo e ALBA) que nunca se puxeron en 
cuestión.

A Fronte Sandinista de Liberación Nacio-
nal liderada por Daniel Ortega pertence a 
ambos os dous espazos, sen que se teñan 
cuestionado as súas estratexias de perpetua-
ción no poder, as súas políticas restritivas en 
materia de dereitos sexuais e reprodutivos 
ou as alianzas conservadoras que sustentan 
o goberno. Pola contra, en xuño do 2016 
a declaración do XXII Encontro do Foro 
de San Pablo saúda o respaldo popular «ao 
FSLN e ao seu líder, o comandante Daniel 
Ortega, candidato presidencial para as elec-
cións de novembro nese país, nas que o 
pobo nicaraguano, seguro do seu triunfo, 
deu unha lección de soberanía ao non per-
mitir a tradicional intervención das poten-
cias imperialistas nos procesos democráticos 
dos nosos países baixo o disfraz da obser-
vación electoral».Esta postura é compartida 
por unha parte significativa de movementos 
sociais, profundizando o que Boaventura de 
Sousa Santos chama «unha relación fantas-
mal entre a teoría e a práctica».2

Alejandro Bendaña afirma que «a dife-
renza dalgúns países en América do Sur, 
lamentablemente non é posible enumerar 
significativas iniciativas progresistas, senón 
máis ben enormes retrocesos» como a prohi-
bición do aborto terapéutico, a profundiza-
ción das desigualdades sociais, as concesións 
a empresas multinacionais ou a indefensión 
das comunidades indíxenas ante o tráfico de 
terras e madeira amparados polo gran capital 
e autoridades políticas. No mesmo sentido se 
pronuncia o Movemento Feminista de Nica-
ragua sobre a nova coxuntura electoral. Nun 
dos seus últimos documentos afirma que 
«rexeita a utilización do corpo das mulleres 
para negociar cotas de poder entre os pode-
res político, económico e relixioso, por iso 
continuaremos loitando cos nosos propios 
medios e facendo alianzas unicamente con 
aqueles actores sociais dispostos a colocar no 
centro das propostas de cambio, a xustiza e 
a igualdade para homes e mulleres en todos 
os planos da vida».3

2. De Sousa Santos, Boaventura: «Epistemologias 
del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana». 
Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana 
y Teoría Social Año 16. Nº 54 (Xullo-Setembro, 
2011) pp. 17-39. CESA–FCES–Universidad del 
Zulia. Maracaibo-Venezuela.

3. «Una postura feminista ante la situación 
nacional». Movimiento Feminista de Nicaragua. 
18 de outubro 2016

Cando a práctica política queda ancora-
da en conceptualizacións da Guerra Fría, 
só se pode estar «con» ou «contra» e toda 
reflexión cuestionadora é colocada auto-
maticamente no campo da dereita. Segundo 
Boaventura de Sousa Santos «a perda dos 
substantivos críticos, combinada coa rela-
ción fantasmal entre a teoría crítica eurocén-
trica e as loitas transformadoras na rexión, 
non só recomendan tomar algunha distancia 
en relación ao pensamiento crítico pensado 
anteriormente dentro e fóra do Continente; 
moito máis ca iso, esixen pensar o impen-
sado, ou sexa, asumir a sorpresa como acto 
constitutivo do labor teórico».

Progresismo e populismo
Eduardo Gudynas sostén que «os progre-
sismos expresan reximes políticos hete-
rodoxos, onde coexisten novidades que 
poderían identificarse como de esquerda, 
xunto a outras máis conservadoras; fixé-
ronse algunhas innovacións pero á vez 
permaneceron compoñentes que se arras-
tran dende as décadas neoliberais».4 Pero 
o que nun principio podía ser cualificado 
de «xiro á esquerda» –caracterizado por un 
novo rol do Estado e a inclusión de voces 
e demandas dos movementos sociais con 
expectativas de cambio emancipatorio– 
enfrontou os límites das súas propostas 
«neodesarrollistas» e deixou á luz, como 
di Maristella Svampa, que «os populis-
mos realmente existentes nos insertan nun 
escenario máis pesimista, que advirten 
sobre conflitivas relacións sobre mode-
los de democracia, sobre confrontación 
entre gobernos progresistas e movemen-
tos sociais e as crecentes limitacións dos 
proxectos neoestractivistas».5

As tensións e contradicións desa hetero-
doxia, xunto á corrupción dalgúns procesos 
xeraron rupturas de diferentes movemen-
tos de base. Dirixentes do PT brasileiro, 
afirman terse separado dos movementos 
sociais, sen reflexionar que iso sucedeu 
precisamente debido ás súas opcións e 
concesións ao capitalismo depredador, 
ao agronegocio e ás finanzas. Non foron 
actos inocentes, e as súas repercusións son 
gravísimas dende o punto de vista político, 
ecolóxico e social.

4. Gudynas,Eduardo: La identidad de los 
progresismos en la balanza. ALAI 2015.

5. Svampa, Maristella: «América Latina: Fin de ciclo 
y populismos de alta intensidad» en Rescatar 
la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el 
progresismo. 2016. Entrepobos, Barcelona.
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Referirse exclusivamente á crítica do impe-
rialismo e dos grandes medios de comuni-
cación, amputa o desenvolvemento dun 
pensamento crítico de esquerda capaz de ali-
mentarse da práctica para analizar as políticas 
económicas dos gobernos, as súas opcións e 
alianzas.

As loitas dos feminismos confróntanse 
cunha cultura de esquerda, pero tamén dou-
tras vertentes do pensamento crítico, que 
continúa marxinando campos do activismo 
político-feminista a un lugar secundario, 
reproducindo unha obsoleta división teóri-
ca e practicamente entre «o político» como 
xestión do Estado, e as relacións sociais 
cotiás nas que a exclusión social, o racismo, 
o sexismo e a hetero-normatividade, se arti-
culan nas persoas de carne e óso, nos corpos 
das mulleres que padecen violencia e das 
nenas e nenos que padecen abusos sexuais.

Cal é o campo das alianzas ao que os par-
tidos de esquerda teñen dado privilexios? 
As relacións con feministas, ecoloxistas, 
activistas de dereitos humanos son unha e 
outra vez estigmatizadas e ridiculizadas por 
mirar «a árbore e non ver o bosque», sen 
comprender que é precisamente o bosque o 
que non nos gusta.

Os movementos que pretenden un cam-
bio social deberían identificarse pola radica-
lidade imaxinativa das súas propostas para 
crear novas formas de produción da política 
e de organización da sociedade. Como pen-
samos o noso futuro como sociedade?

Construír novos rumbos emancipado-
res require un cambio da perspectiva de 
análise. Ese segue a ser o principal campo 
de disputa política. Deberíamos comezar 
por colocar no centro do debate a con-
tradición capital-vida, tal como a define a 
economía feminista, para pensar a calidade 
mesma da vida ou «a vida que merece ser 
vivida».

O diálogo plural é unha ferramenta polí-
tica, pero é tamén unha proposta emancipa-
dora en si mesma, xa que abre a posibilidade 
de facer política feminista dende a diversi-
dade e cunha pluralidade de miradas. No 
escenario político de América Latina e neste 
feminismo de mil rostros diferentes, dialo-
gar sobre imaxinarios construídos nas loitas 
por constituírse en protagonistas da súa his-
toria, e facer dese diálogo un espazo fértil 
para a acción política, permite desmantelar 
imaxinarios colonizados e fortalece novas 
alianzas e interaccións. n
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Con esta publicación tratamos de traer a 
este lado do Atlántico algunhas das voces 
de Abya Yala, referentes a nivel nacional e 
internacional, que miran máis alá do neo-
liberalismo e o progresismo. Non están 
todas, nin moito menos, nin sequera todas 
as que teríamos desexado. Pero si pensamos 
ter reunido unha boa mostra de análises e 
proxeccións dende unha variedade de paí-
ses, enfoques, énfases e dende diferentes –e 
ás veces contraditorios– matices.

Pensamos, ao mesmo tempo, que a olla-
da á experiencia desta última década en 
América Latina é unha ollada con rebote. É 
dicir, é, dalgún xeito, unha ollada que inclúe 
elementos de reflexión sobre os procesos 
socio-políticos que estamos a vivir no noso 
contorno. As coxunturas e situacións teñen 
evidentísimas diferenzas, pero a ninguén lle 
pasará inadvertido, ao mesmo tempo, que 
nos enfrontamos a retos e temas que teñen 
moito en común.

Parécenos importante lembrar e subliñar 
que, tras cada unha das reflexións que ato-
paredes nestas páxinas, hai moito máis que 
o brillante traballo intelectual dos seus auto-
res e autoras. Hai centos de loitas, proce-
sos, movementos, experiencias de activismo 
social, de miles de persoas que se atreveron 
a abrir outros camiños distintos dos que nos 
ditan como posibles.

Autores/as e artículos:
•	Eduardo Gudynas: Los progresismos 

sudamericanos: Ideas y prácticas, avan-
ces y límites 

•	Maristella Svampa: América Latina: Fin 
de ciclo y populismos de alta intensidad 

•	Decio Machado: El progresismo latinoa-
mericano en su laberinto 

•	Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: 
Dialéctica de (casi) una década desperdi-

ciada. Estri dencias, orígenes y contradic-
ciones del correísmo

•	Óscar Ugarteche: Dónde estamos, a dón-
de vamos y cómo se ve 

•	Virginia Vargas: Los feminismos, en el 
laberinto de las izquierdas gobernantes en 
América Latina. Reflexiones inaca badas 

•	Marco A. Gandarillas: Bolivia: La década 
dorada del extractivismo 

•	Raúl Zibechi: El pensamiento crítico en 
la hora del colapso sisté mico

•	Lilian Celiberti: Izquierda, ¿con respec-
to a qué? 

•	Arturo Escobar: Desde abajo, por la 
izquierda y con la Tierra. La diferencia 
de Abya Yala/Afro/Latino-América. n

LIBRO

‘Rescatar a esperanza.  
Máis alá do  
neoliberalismo e do  
progresismo’
Equipo de edición

O balance crítico do que ocorreu na última década cos chamados gobernos progresistas, 
non é unha cuestión de facer contas co pasado, senón de estar nas mellores condicións 
para afrontar o futuro próximo, fronte a esta nova ondada neoliberal que axexa o 
continente e fronte aos retos da crise global.
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COOPERACIÓN: POBOS INDÍXENAS

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

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

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

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

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

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

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

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

O contexto colombiano está marcado 
polas negociacións de paz. Unha das prin-
cipais características dos Acordos de Paz 
é a exclusión dos pobos indíxenas, afros e 
campesiños. O Goberno e as FARC nego-
ciaron a implantación de zonas de reserva 
sobre os territorios a través da constitución 
de reservas campesiñas sobrepostas sobre 
territorios indíxenas e afro e a creación de 
organizacións novas, mesmo de carácter 
nacional, que fragmentan as organizacións 
tradicionais do movemento indíxena e 
campesiño. Como consecuencia á sinatu-
ra dos Acordos de Paz, as organizacións 
participantes amosan a súa preocupación 
pola época de post conflito. Ademais, exis-

Durante os días 13 e 18 de xuño de 2016 tivo lugar o V Encontro Internacional de Escolas 
Indíxenas de Formación Política na localidade de Quito, Ecuador. Este foi impulsado por 
alterNativa (como membro da codpi) e Entrepobos. 
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te pouca claridade verbo das vítimas, dos 
roubos territoriais e dos nenos e das nenas 
reclutadas. Por outra parte, a sinatura dos 
Acordos de Paz, negociada entre goberno 
e guerrillas, vén acompañada dunha maior 
presenza gubernamental na rexión, formas 
de penetración, clientelismo, cooptación de 
líderes e división da poboación. 

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

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

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

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

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