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Diálogo con Lolita Chávez

Cal é a situación actual do conflito das 
empresas transnacionais coas comunida-
des do Quiché?
As empresas transnacionais chegan ao 
Quiché nun contexto bastante vulnerable, 
cunha historia de guerras, colonización e 
unha forte expresión racista. É un racismo 
estrutural enfocado á xeración de odio cara 
aos pobos orixinarios de Guatemala e, espe-
cialmente, cara aos pobos que defendemos 
as nosas cosmovisións, a nosa expresión de 
vida e a nosa existencia. 

No Quiché hai bastante cultura de rela-
ción coa nai terra, coa organización comu-
nitaria, pero á vez atopámonos coa presenza 
dun estado que marxina e exclúe: máis do 
70% da xente está en situación de empo-
brecemento extremo, hai moita exclusión en 
educación, non hai oportunidades laborais 
para a xuventude. O sistema executivo, o 
lexislativo e o xudicial están en mans de per-
soas ladinas, e é neste contorno patriarcal, 
racista e colonizado no que as empresas se 
apoian para impoñerse. 

O estado autoriza licenzas mineiras e 
hidroeléctricas sen a máis mínima dúbida. 
Aínda que teña ratificado o convenio 169 da 
OIT, obvia o dereito á consulta. Aos pobos 
non se nos informa sobre o tipo de empresa 
que chega, que tipo de explotación fai, cales 
son as dimensións territoriais ou os danos 
colaterais. Non recoñecen a organización 
dos pobos, nin moito menos a nosa toma 
de decisións. 

O estado chega a intimidar cunha avan-
zada militar. Despois están os grupos para-
militares que nunca se marcharon destes 
territorios e que teñen vínculos con estru-
turas criminais de xente que mata a soldo. 
Todo isto co engadido da forte corrupción 
nos funcionarios e representantes do gober-
no, ben sexa a nivel municipal, departa-
mental ou nacional. A maioría de alcaldes 
e deputados están vinculados a estruturas 
criminais, corruptas e ás empresas transna-
cionais.

E cal foi o papel das consultas comunita-
rias en todos estes procesos?
Tomar a decisión de facer a consulta previa, 
libre e informada e exercer o dereito de libre 
determinación, de forma autónoma, demo-
crática e pacífica fortaleceu a organización 
na territorialidade. Ademais tivemos apoio, 
non só dos pobos orixinarios, senón tamén 
da cidadanía afectada. Uniuse o contorno 
urbano co rural, a xuventude puido parti-
cipar e facer achegas a unhas propostas que 
nun principio eran «adultocéntricas». O 
papel das mulleres na toma de decisións foi 
impresionante. O estado continuou a súa 
actividade represiva contra un movemento 
moi democrático, xa que se fixeron máis de 
90 consultas, coa participación de máis de 
un millón de persoas optando polo «Non ás 
empresas transnacionais» e polo «Si á vida».
Cales foron dende o teu punto de vista os 
impactos específicos que viviron as mulle-
res pola defensa do territorio corpo-terra?
Vivimos moita violencia, con compoñentes 
económicos, políticos, sociais e culturais, 
pero tamén na nosa mesma vida. Esta vio-
lencia dáse en territorios en disputa, con 
expresións patriarcais e corporativas do 
neoliberalismo, en contextos colonizado-
res. As mulleres estámolo vivindo como 
unha situación que atravesa todo o noso 
ser. Estannos asasinando polo feito de ser 
defensoras. Para protexernos temos chegado 
a ter que saír dos nosos territorios e da par-
ticipación política nos movementos. 

Dáse un aumento moi forte do empobre-
cemento das mulleres, xa que temos que 
ver como cubrir economicamente despra-
zamentos, a nosa defensa penal, as recargas 
de traballo comunitario e nas casas, que 
non se visibilizan nos movementos sociais. 
As mulleres estamos apelando a que sexa 
un traballo en igualdade de condicións cos 
compañeiros. 

Hai impactos na saúde, porque recibir 
este ataque frontal por parte das empre-
sas supón un desgaste emocional, físico e 

O pasado 16 de novembro tivemos a sorte de compartir e conversar con Lolita Chávez 
ao seu paso por Barcelona. Lolita Chávez forma parte do equipo de coordinación do 
Consello de Pobos do K’iche’ pola Defensa da Vida, Nai Natureza, Terra e Territorio 
(CPK). Este ano foi nominada ao Premio Sajarov como defensora dos dereitos humanos. 
Isto é o que xurdiu dese diálogo…

Alicia Rodríguez e Enric López
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espiritual. Estámolo sufrindo tamén na ali-
mentación, xa que o neoliberalismo entra 
cos transxénicos e coas grandes cadeas de 
comercialización que afastan os alimentos 
de nós mesmas e das nosas familias. 

A criminalización diferenciada tamén se 
está a dar nos territorios, xa que a min cri-
minalízanme dicindo que non só loito con-
tra as transnacionais, senón que tamén son 
guerrilleira, que estou en contra do desen-
volvemento, que fago fuxir o turismo. Pero 
tamén me chaman bruxa, ya que nós esta-
mos relacionadas coa medicina ancestral e 
a espiritualidade. Dinme louca e tamén me 
chegaron a chamar prostituta. Intentaron 
violarme. Unha das ameazas dicía literal-
mente «a esa filla de puta ímola matar, pero 
antes ímola violar e diante dela imos vio-
lar a su filla». Esta violencia sexual é unha 
ameaza engadida que debemos sobrelevar 
polo feito de ser mulleres.

Fomos desprotexidas polo estado de Gua-
temala e tivemos dificultades para acceder á 
xustiza. Tócanos tamén loitar pola libera-
ción dos nosos esposos, fillos e pais, ade-
mais de sufrir con situacións de acoso sexual 
cando imos visitalos aos cárceres. 

O racismo seguímolo a vivir moi forte-
mente, táchasenos de mulleres indias igno-
rantes. Vivir acusacións falsas é vivir unha 
tortura psicolóxica e un desgaste emocio-
nal, económico, físico e organizativo. Xa 
non che dan traballo, pois hai entidades que 
coidan a súa imaxe e, se estamos acusadas, 
como no meu caso, de asociación ilícita, 
plaxio e secuestro, de coacción e de ameaza, 
entón as organizacións din: «Ben, é mellor 
que resolvas o teu problema e logo xa fala-
remos da cuestión laboral». De ser mestra 
e educadora pasei a que me sinalen como 
unha criminal. 
Como valoras a túa xira por Europa? Que 
logros cres que se conseguiron? 
Eu xa viñera outras veces a Europa e a 
emoción que sentira é diferente á que sinto 
agora. Valoro bastante o traballo que se fai a 
través das organizacións no País Vasco que 
son as que me están dando protección ago-
ra.1 Estou nun refuxio temporal, vou regre-
sar a Guatemala e ao Quiché. Valoro moito 
ter logrado saír con vida, estar con vida é a 
miña aspiración agora. 
Valoro o feito de poder coñecer outros 
movementos, expresións contextuais e 
experiencias que están pasando en Euro-

1. Programa de Protección Temporal para 
Defensoras e Defensores de DDHH do Goberno 
Vasco.

pa, cómo operan as empresas transnacio-
nais aquí e noutros pobos. Isto dáme unha 
amplitude de miras, de que o local ten que 
ver co global. É unha oportunidade porque 
cando saín estaba moi doída polos ataques 
mediáticos e armados que sufrira e cun dó 
moi profundo. É un crime aínda que non 
me mataran. 

Son a voz de moitas voces que quedaron 
no camiño, de xente que quixo denunciar e 
non tivo a oportunidade, de mulleres que 
seguen sendo torturadas nos cárceres, de 
mulleres que nos territorios sofren viola-
ciónsos, torturas e desaloxos, nenas quei-
madas e encarceradas por expresar o seu 
dereito a defender dereitos e eu respiro de 
diferente forma, énchome de enerxía e digo 
que hai que seguir este camiño, porque a 
denuncia é importante, así como a vincu-
lación en redes e a chamada á reflexión a 
Europa para que os problemas se resolvan 
na súa orixe e que aquí se saiba qué empre-
sas nos están asasinando alá e se vexa que 
o que para uns é desenvolvemento segue 
sendo, para os pobos e as mulleres, princi-
palmente, morte, despoxo e saqueo. n

«Os pobos 

orixinarios 

somos sementes 

de vida»

«É a vida dos 

territorios o 

que estamos a 

defender»
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INMIGRACIÓN E CIDADANÍA

Caravana Abrindo Fronteiras 
2017. Destino: Melilla.
Denuncia a vulneración dos 
DDHH das persoas  
en movemento en Europa
Montse Benito, Mª Dolores García e Joana Mª Perelló

O obxectivo principal é o de denunciar as 
políticas migratorias criminais e de asilo 
da UE e dos seus estados membros, con-
cretamente nesta segunda edición as do 
estado español. Por iso o noso destino final 
era Melilla (Fronteira Sur), pasando por 
Madrid, Sevilla, Alxeciras, Tarifa, Málaga e 
Almería, denunciando a vulneración siste-
mática dos DDHH que se dá nesa fronteira.

Unha viaxe chea de solidariedade, rei-
vindicación, aprendizaxes, experiencias, 
coidados e calidez humana, composta 
por máis de 450 persoas de todo o estado 
español. Quixemos tratar de fortalecer os 
lazos solidarios entre os pobos, tecdos en 
todas direccións e dende todos os territo-
rios. Xuntas recorremos moitos kilómetros 
enchendo as rúas destas cidades con berros 
e cánticos de «A lei de extranxeiría mata 
xente cada día», «Solidarité, avec les sans 
papiers», «Nin CIE´s nin fronteiras, nin 
morte nas pateras», «Ongi etorri errefu-
xiatuak», «Papeis para todas ou todas sen 
papeis», «Liberdade, liberdade, detidas por 
migrar», «As «vallas» matan, Europa rema-
ta», «Ningunha persoa é ilegal» ou «Dones 
lliures en territoris lliures».

Unha caravana de resistencia e acción 
política con ollada feminista, en canto a par-
ticipación (un 70% de mulleres) e en canto 
a facer visible a presenza das mulleres nos 
procesos migratorios, como protagonistas. 
Incorporar o feminismo significa visibili-
zar as mulleres, recoñecendo a particular 
violencia que enfrontan e recoñecéndoas 
como suxeitos activos e políticos. É abso-
lutamente necesario pór en valor o seu 
esforzo e o seu traballo, a súa loita diaria e 

as súas resistencias. Mulleres que atravesan 
fronteiras convertidas en zonas de guerra, 
espazos militarizados nos que o patriar-
cado as agride dobremente facendo máis 
profundas as desigualdades, multiplicando 
a violencia, a explotación e a exclusión. A 
violencia sexual, compoñente endémica de 
todos os conflitos, é usada na frontera e no 
seu camiño como unha arma máis.

Unha caravana viva en todo o percorrido, 
con accións organizadas «in situ» respon-
dendo día a día do que estaba a suceder ao 
noso redor: acción no aeroporto de Sevilla 
denunciando as devolucións en quente, 
«performance» simulando un naufraxio 
na costa de Tarifa, acción en Melilla ante o 
exministro de Interior Fernández Díaz, pre-
sentación en Melilla dunha queixa formal 
ante a delegación de goberno pola actuación 
das forzas policiais na fronteira, entrega de 
demandas ao actual Ministro de Interior en 
Almería.

As actuacións do Estado español e a mei-
rande parte dos estados membros da Unión 
Europea, despregan mecanismos destrutores 
de vidas humanas, pois se non matan direc-
tamente, como pasou na praia de Tarajal en 
Ceuta en 2014, deixan morrer a milleiros de 
persoas, ben sexa a través de intervencións 
das forzas e corpos de seguridade do Esta-
do; a través dos discursos dos membros do 
Goberno e outras institucións públicas, que 
reforzan e lexitiman estes mecanismos; ou 
ben a través da simple deixación de respon-
sabilidades, como a omisión de socorro a 
quen está en perigo de morte. 

Puidemos contrastar que son prácticas 
habituais as devolucións colectivas ile-

O pasado mes de xullo, entre os días 14 e 22, tivo lugar a segunda acción da «Caravana 
Abrindo Fronteiras», na que participamos algunhas das compañeiras de Entrepobos de 
diferentes territorios. Esta rede é unha plataforma estatal que naceu no 2016 coa caravana 
a Grecia e, actualmente, está formada por máis de 100 colectivos e organizacións, entre 
elas Entrepobos. 

Unha caravana 

de resistencia e 

acción política 

con ollada 

feminista
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gais (devolucións en quente), a omisión 
de socorro e do Dereito do Mar a persoas 
que naufragan en augas españolas, e que en 
moitos casos se acude á xendarmería marro-
quí, mesmo estando en augas da xurisdición 
española; o abandono de nenos e nenas en 
mobilidade (os mal chamados MENAS, 
menores non acompañados) nas rúas de 
Melilla, sen aplicarlles os acordos interna-
cionais de interese superior do menor; as 
condicións dos CIE (Centros de Interna-
mento para Extranxeiros), onde permanecen 
privados de liberdade e en pésimas condi-
cións, persoas que non cometeron ningún 
delito; a externalización de fronteiras a 
terceiros países (Turquía, Marrocos) pagán-
dolles moitísimos millóns para que fagan 
o papel sucio que os países europeos non 
queren facer, ou os discursos e argumentos 
que fomentan o racismo e a xenofobia, o 
desprezo e o rexeitamento.

Sabemos que non estamos ante situacións 
que ocorran de xeito illado, senón ante unha 
arquitectura de impunidade que permite a 
sistemática violación dos dereitos por parte 
das institucións da Unión Europea, e par-
ticularmente do Estado español. A «nor-
malización» desas violacións de dereitos 
humanos é unha das realidades máis dolo-
rosas que temos enfrontado. Non só é pre-
ocupante, é e debe ser indignante, porque 
non son mortes, son asasinatos.

Na fronteira vívense de maneira especial-
mente salvaxe as consecuencias do racismo 
e o patriarcado estrutural, como puidemos 
comprobar. As realidades que sofren as per-
soas migrantes son ocultadas. Silénciaas o 
medo á deportación, o trato vexatorio que 
sofren continuamente, a súa pobreza, a 
represión. Melilla, esa zona de non dereito. 
Constrúese sobre o racismo social e institu-
cional, a práctica de malos tratos e tortura, 
todo fundamentado nun lucrativo mode-
lo securitario que supón millóns a moitas 
empresas e lobbies do sector.

Non se conta con mecanismos axeitados 
para garantir a seguridade e a protección 
das vítimas de trata ou das persoas LGTBI. 

Ademais queremos tamén visibilizar 
e denunciar a situación das mulleres en 
Melilla que está atravesada polas carac-
terísticas precarias do traballo transfron-
teirizo, nas cales os empleadores e outros 
actores se benefician da man de obra 
barata e dos baleiros legais que exacerban 
a precariedade laboral. Concretamente, 
as mulleres porteadoras, que transportan 
mercadorías cara a Marrocos sobre o seu 
lombo ou nas súas mans para poder pro-
veer de ingresos ao seu núcleo familiar, 
están expostas a un conxunto de abusos e 
agresións, e as traballadoras do fogar, cuxa 
situación de explotación laboral é vergo-
ñenta e inhumana.

A 

«normalización» 

desas violacións 

de dereitos 

humanos é unha 

das realidades 

máis dolorosas 

que temos 

enfrontado
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seguridade e a 
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Asemblea da Caravana en Sevilla
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É necesario 

romper esa 

fronteira da 

indiferenza na 

que vivimos 

sumerxidas 

cada día nos 

nosos territorios, 

sinalar os 

culpables

Descoñecemos ao escribir este artículo cal 
será o futuro da «Caravana Abrindo Fron-
teiras». As accións máis potentes ata agora, 
foron as rutas a Grecia en 2016 e a Melilla 
este 2017. Nestes momentos estase a traba-
llar nun proceso de discusión nos diferentes 
territorios e nunha vindeira asemblea xeral 
sobre o modelo de caravana e o destino para 
o 2018.

Dende Sevilla, pola proximidade á Fron-
teira Sur, Entrepobos estivo participando 
nas reunións que van marcando as estra-
texias futuras. Proximamente hai previsto 
facer un encontro a nivel andaluz, posible-
mente en Málaga, que reforce a nosa pre-
senza na denuncia dos atropelos e mortes 
que temos cada día. Tamén mantemos unha 
estratexia de coordinación con outros colec-
tivos, como a  «Plataforma somos migran-
tes» ou asistir ás xornadas anuais en Cádiz, 
que se levaron a cabo os pasados 27 e 28 
de novembro onde se presentaron datos 
e investigacións moi serias sobre o tema 
[https://www.apdha.org/media/informe-
frontera-sur-2017-web.pdf].

Dende Valencia e Murcia organizouse 
o traballo contra a represión das persoas 
migrantes a través das campañas locais e da 
Campaña Estatal polo Peche dos CIE e o 
final das deportacións. Dende estes espazos 
artéllase a loita contra o racismo institucio-
nal, esixindo o peche destes centros e reali-
zando un traballo de veeduría de DDHH. 
As políticas racistas fundaméntanse no con-

trol das persoas migrantes, e sen o sistema 
perverso de deportación non sería posible. 
Por iso se traballa por afrontar esta reali-
dade, que ademais se sustenta, como todos 
os dispositivos de represión, no lucro. Por 
iso, é que se anima activamente a sumarse 
ao boicot das compañías que xestionan os 
macro voos especiais de deportación, que 
supoñen en torno a 12.000.000€ anuais. 

Actualmente a contrata tena un UTE com-
posto por Viaxes Barceló e Air Nostrum 
(filial de Iberia). Non obstante, ata o ano 
pasado, era Air Europa quen xestionaba 
tales voos.

Dende Barcelona, Entrepobos implicou-
se na iniciativa do Tribunal Permanente 
dos Pobos (TPP) sobre a vulneración dos 
DDHH das persoas migrantes e refu-
xiadas, que explicamos nestas mesmas  
páxinas.

As xentes de Entrepobos imos seguir 
nas rúas e nos medios denunciando xunto 
a moita outra xente, non calando, desobe-
decendo as leis inxustas para obedecer os 
DDHH, porque non queremos ser cómpli-
ces desas políticas, nin normalizar a dor das 
nosas veciñas, porque non nos queremos 
poñer nin nos poremos nunca de parte do 
opresor, de quen destrúe vidas.

É necesario romper esa fronteira da indi-
ferenza na que vivimos sumerxidas cada día 
nos nosos territorios, sinalar os culpables, 
amosar a nosa solidariedade e berrar con 
forza que outro mundo si é posible. n

Caraveis en memoria das persoas que perderon a vida no Mediterráneo

Isa
ías

 G
uiñ

olo

https://www.apdha.org/media/informe-frontera-sur-2017-web.pdf
https://www.apdha.org/media/informe-frontera-sur-2017-web.pdf
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TRIBUNAL PERMANENTE DOS POBOS (TPP) 

Sobre as violacións dos  
Dereitos das persoas migrantes  
e refuxiadas 

Tamén se trata dunha era na que o extrac-
tivismo de corte neocolonial desposúe de 
forma masiva a comunidades empobre-
cidas no Sur Global. Ao mesmo tempo 
vanse desatando guerras permanentes que 
devastan as nosas sociedades e programas 
austericidas que agreden profundamente a 
nosa dignidade. Para persoas que habitamos 
no continente europeo, quizais o espazo 
dende onde cristaliza de xeito máis agudo 
este modelo, radica na morte e desaparición 
de ducias de miles de persoas, no seu inten-
to por atravesar os mares Mediterráneo e 
Exeo. 

Pero moi raramente temos acceso á voz e 
á análise dos propios protagonistas destas 
historias. Se isto ocorrese, acadariamos non 
só entender as causas do desprazamento 
forzado, senón tamén identificar as políti-
cas e responsables desta situación. É preci-
samente o que se pretendeu facer mediante a 
convocatoria do Tribunal Permanente dos 
Pobos (TPP) sobre as violacións con impu-
nidade dos Dereitos Humanos das persoas 
migrantes e refuxiadas. 

A proposta do TPP1 foi lanzada por unha 
rica paleta de organizacións e redes de per-
soas migrantes en Europa, así como redes 
de apoio afíns, entre as que participa Entre-
pobos.

O Tribunal parte do recoñecemento da 
evidente e considerable contribución que 
as persoas migrantes e refuxiadas realiza-
ron durante décadas ao desenvolvemento 
económico e político de Europa, así como 
aos seus países de orixe. Estas persoas rea-
firman de xeito crecente os seus dereitos 
humanos en loitas como aquelas das per-
soas migrantes indocumentadas reivin-
dicando os dereitos dos seus fillos/as, as 
persoas empregadas no servizo doméstico, 
as persoas que traballan como xornaleiras 
agrícolas en Europa, as que sobreviven no 
sector informal, ou como traballadores da 
construción, construíndo as nosas casas 
e oficinas; as que traballan ao servizo da 
industria turística en hoteis e caterings, no 

1. Vexa a chamada completa nesta ligazón: http://
transnationalmigrantplatform.net/?page_id=282

O modelo capitalista neoliberal articúlase actualmente en torno á criminalidade e á 
impunidade. Os directivos das empresas transnacionais máis importantes do mundo e da 
banca internacional reciben todos os honores a pesar do seu papel nas crises financeiras 
globais e outros desastres que afectan ao planeta. 

Brid Brennan e Mónica Vargas – Transnational Institute
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traballo sexual, ou ben nos barcos e plata-
formas petrolíferas. 

Esta iniciativa pretende enfrontar a «Euro-
pa Fortaleza», sustentada en políticas de 
exclusión que implican a discriminación, a 
exclusión, explotación e violación dos dere-
itos en todas as etapas do proceso migrato-
rio. A ausencia de entendemento das causas 
e responsables do desprazamento frecuen-
temente incrementa o terreo da intoleran-
cia, o racismo, a xenofobia, a islamofobia, 
a lgtbfobia contra as persoas migrantes e as 
súas familias, algunhas veces manifestadas 
con extrema violencia contra as persoas en 
tránsito así como nos países de asentamento.

O Tribunal ten diversas aspiracións, que 
se agardan conseguir nun proceso de arre-
dor de dous anos. En primeiro lugar, búscase 
registrar as propostas das comunidades de 
persoas migrantes e refuxiadas para docu-
mentar en forma rigurosa. En segundo lugar, 
trátase de escoitar e visibilizar os casos de 
violacións dos dereitos das persoas migran-
tes e refuxiadas. Asemade, aspírase a ana-
lizar conxuntamente as causas profundas 
(incluíndo os acordos de comercio e inves-
timentos, o extractivismo a nivel global, así 
como a cadea global de produción) dos des-
prazamentos forzados de persoas migrantes 
e refuxiadas. Por outra parte, búscase deter-
minar as responsabilidades dos gobernos, 
incluída a Unión Europea. E finalmente, 
cabe destacar que o TPP enfocará o rol das 
empresas transnacionais na cadea de produ-
ción global así como no réxime de fronteiras. 

Por iso, definíronse nun proceso de 
reflexión colectiva, seis eixos de traballo: 
as causas do desprazamento forzado; o tra-

xecto dende os países de orixe; o réxime de 
fronteiras; a Europa Fortaleza; o enfoque de 
xénero e a diversidade sexual; e os dereitos 
das persoas menores de idade e a mocidade. 
O documento da acusación foi presentado 
acompañado de testemuños de persoas afecta-
das e permitiu situar o Xurado ante o desafío 
de xulgar sobre crimes contra a humanidade, 
á vez que sobre as respostas e alternativas que 
están en pleno proceso de elaboración. 

Quizais un dos aspectos máis notables 
deste proceso é que aspira a construír dende 
abaixo, coas persoas máis afectadas. Tras o 
exitoso lanzamento en Barcelona o 7 e 8 
de xullo de 2017, iniciouse un proceso de 
preparación de tres primeiras audiencias. 
A primeira en Italia, en torno ao réxime de 
fronteiras no Mediterráneo, a segunda en 
Francia, enfocando a Europa Fortaleza e 
a terceira en Cataluña, concentrándose na 
situación das persoas menores de idade e a 
xuventude, así como no enfoque de xénero. 
Ditas audiencias deberían nutrir o proceso 
entre finais de 2017 e mediados de 2018, e 
darían paso posteriormente a audiencias 
sobre os eixos restantes. 

Confiamos en que este proceso permiti-
rá empoderar e dar maior visibilidade aos 
Pobos Migrantes, encarando a cadea de 
responsabilidades en toda a ruta migrato-
ria e abrindo o espazo para que se promo-
van medidas de acceso á xustiza e de fin da 
impunidade. Pero por riba de todo, espera-
mos que o Tribunal nutra de xeito efectivo 
a lexítima reivindicación da Soberanía dos 
Pobos, a partir da cal podemos cambiar a 
realidade e avanzar cara a xustiza social, 
económica, política e ambiental. n
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É importante 

sinalar que o 

estoupido deste 

movemento de 

solidariedade 

non tivo 

unicamente 

como causa 

o que estaba 

a suceder en 

Centroamérica, 

senón tamén o 

que nos estaba 

ocorrendo no 

noso país

Pero en realidade esta historia empezou 
xusto dez anos antes... Foi en febreiro de 
1978, cando saltou á prensa internacional o 
barrio de Monimbó. Era o día do aniversario 
de Sandino. A poboación desta comunidade 
indíxena en Masaya xa non aturou máis, per-

deu o medo e alzouse, iluminando a longa 
e cruel noite na que os EEUU tiñan sumi-
da a Nicaragua coa ditadura dos Somoza. 
Aínda faltaban 17 meses para que a Fronte 
e o pobo sandinista tomaran Managua e se 
fixeran donos de todo o país. Pero Monim-
bó foi o «efecto mariposa» que, a máis de 
8.000 kilómetros de distancia, estimulou o 
nacemento, ao comezo tímido, dos primei-
ros comités de solidariedade coa revolución 
nicaragüana na península ibérica, que axiña 
daría lugar ao primeiro grande movemento 
de solidariedade internacionalista. 

É importante sinalar que o estoupido 
deste movemento de solidariedade non tivo 
unicamente como causa o que estaba a suce-

der en Centroamérica, senón tamén o que 
nos estaba ocorrendo no noso país. Unha 
xeración de activistas empezaba a dixerir 
a frustración das expectativas que alimen-
taran na loita contra a ditadura franquista, 
que ían moito máis alá de poder votar cada 

catro anos para que as élites económicas e 
políticas seguiran conservando os seus pri-
vilexios. E proxectaron en Nicaragua estas 
expectativas. Esta proxección xuntouse coa 
oportunidade de dirixir a mirada, por pri-
meira vez en moitas décadas, máis alá das 
fronteiras nas que o franquismo tivo pecha-
do ao país.

O apasionante reto dunha revolución nun dos 
países máis pobres do continente americano, 
enfrontada á guerra de baixa intensidade finan-
ciada polo imperialismo […] cautivou e mobi-
lizou a milleiros de internacionalistas, e aquela 
experiencia marcou as nosas vidas. Dende o 
Estado español foron sucesivas as remesas de 

ENTREPOBOS

Ás portas do 
30 aniversario

Durante este 2018 a nosa organización fará, e celebrará, os seus primeiros 30 anos de 
existencia. No vindeiro número trataremos de amosar un panorama máis detallado, tanto 
da nosa historia, como sobre el o papel que cremos que pode ter unha organización como 
Entrepobos no contexto actual. Aquí só queremos agora facer un primeiro recordatorio 
e agradecemento aos centos de persoas e aos moitos colectivos que, dende 1998, fixestes 
posible a traxectoria desta organización de solidariedade internacional e o mantemento 
durante este tempo dos seus valores e a súa independencia.

Àlex Guillamón

1980: As mozas de Managua parten cara á Cruzada de Alfabetización
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Destes valores 

e do saber 

acumulado neste 

movemento de 

solidariedade 

herdamos 

algunhas 

das premisas 

básicas da nosa 

identidade, que, 

a día de hoxe, 

aínda apenas 

se entenden na 

«cooperación ao 

desenvolvemento»

voluntarios(as) organizadas dende a rede de 
Comités de Solidariedade con Centroamérica 
existentes en todo o estado, ou dende sindica-
tos e comités de empresa, ou de xeito espon-
táneo e individual […]. 

Levabamos na mochila un puñado de libros 
e a sana intención de ensinar ao que non sabe. 
Pero unha vez estrelados contra unha reali-
dade moito máis complexa, decatámonos de 
que os nosos desfasados manuais íannos ser-
vir de pouco, que as nosas ganas de ensinar 
se converteran en ganas de aprender. Unha 

dor profunda espertáranos do sono da utopía, 
abríndonos os ollos ante a traxedia dun peque-
no e violentado país ao que non se lle permitía 
nin respirar.1

Foi a Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción nicaragüana a que, a partir de marzo 
de 1980, convocou as primeiras brigadas 
internacionalistas, multiplicando e exten-
dendo o movemento. Ao mesmo tempo, 
co inicio dos movementos insurreccionais 
contra os gobernos militares n’O Salvador 
e Guatemala, o movemento de solidariedade 
extendeuse a estes dous países.

Durante esta década centos de persoas 
acompañaron o pobo de Nicaragua que 
resistía a «guerra sucia» do Goberno de 
Reagan; ou ao salvadoreño en Morazán, 
en Chalatenango (nas zonas liberadas do 
FMLN), ou nos campos de Colomoncagua 

1. «La llamada de Nicaragua 30 años después», 
escrito colectivo, Viento Sur 2014

e Mesa Grande (Honduras), onde, por certo, 
Berta Cáceres aprendeu as primeiras letras 
da palabra solidariedade apoiando as comu-
nidades salvadoreñas refuxiadas na súa terra; 
nas montañas e selvas guatemaltecas do Qui-
ché ou os campos de refuxio de Campeche, 
Chiapas ou Quintana Roo –México–. Xente 
de todas as profesións, estudantes e, espe-
cialmente, xente adicada ao ensino ou a sani-
dade..., xente solidaria que quería axudar a 
aqueles pobos a pular por un novo mundo, 
xa que non se tiña conseguido aquí.

Entrepobos foi o resultado dun proceso 
de discusión na coordinación estatal dos 
Comités de Solidariedade, como un ins-
trumento do movemento de solidariedade, 
para facer fronte aos retos e posibilidades 
que se abrían (xa na segunda metade dos 80) 
co inicio das políticas públicas de coopera-
ción estatais e descentralizadas. Para inci-
dir nelas dende os valores e as visións dun 
movemento social que nacera previamente 
e que, polo tanto, non dependía nin quería 
depender delas.

Destes valores e do saber acumulado 
neste movemento de solidariedade herda-
mos algunhas das premisas básicas da nosa 
identidade, que, a día de hoxe, aínda apenas 
se entenden na «cooperación ao desenvol-
vemento», como bifocalidade, a autonomía 
política e a horizontalidade nas relacións 
solidarias:

Cando se observan as actividades do Comité 
nestes 25 anos, pódese comprobar o carácter 

As comunidades salvadoreñas chegan ao refuxio de Colomoncagua (Honduras)
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Ao longo destes 

anos fomos 

implicándonos 

no noso 

país e temos 

cultivado lazos 

internacionais 

con 

organizacións 

e movementos 

sociais, tratando 

de apoiar e 

interconectar 

reivindicacións 

e alternativas

bifocal das súas accións, é dicir, a focalización 
cara a propia sociedade por un lado […] e 
cara o acompañamento de loitas en diferentes 
pobos, comunidades e países, por outro. 

Produto da reflexión sobre a experiencia 
realizada coas «Frontes» en Centroamérica, 
afianzouse o concepto de autonomía política 
do propio Comité e o carácter bidireccional 
da solidariedade.2

Pero os Comités de Solidariedade sufriron 
un declive importante a principios dos 90. 

Os procesos de paz en Centroamérica, con 
diferentes matices, cambiaron cousas, para 
que non cambiara nada. Custou dixerir 
as derrotas e as autoderrotas dos proce-
sos revolucionarios. E unha organización 
como Entrepobos, que nacera no seo dese 
movemento social internacionalista, tivo 
que seguir o seu camiño nun diferente 
contexto, iso si, conservando un funcio-
namento baseado en organizacións terri-
toriais con persoas activistas dalgúns dos 
Comités de Solidariedade que sostiveron 
a súa aposta internacionalista na década 
neoliberal.

Nestes novos contextos ampliamos os 
horizontes da nosa cooperación solidaria. 
Dende a insurrección zapatista en 1994 qui-
xemos manter vínculos solidarios en Chia-
pas cos procesos que alí se desenvolvían. 
Dende esa mesma época seguimos manten-

2. Más de 25 años de internacionalismo, 
Interpueblos, Comité de Solidaridad con los 
Pueblos, Cantabria 2005

do lazos en Cuba con organizacións que 
promoven procesos de educación popular 
e valores emancipadores como o feminismo, 
a economía social e o ecoloxismo. E dende 
finais dos 90 Entrepobos decidiu empezar a 
traballar na zona andina, onde temos con-
solidado relacións de solidariedade e coo-
peración con organizacións e movementos 
sociais transformadores en Ecuador e Perú. 
Tamén apoiamos procesos máis concretos 
do MST en Brasil ou a defensa dos DDHH 
en Honduras. E temos promovido a solida-

riedade entre movementos e organizacións 
cara a fronteira Sur, en Marrocos.

Esta ampliación de experiencias permi-
tiunos gañar en aprendizaxes, enriquecer a 
nosa visión e coñecer interesantes procesos 
de loita emancipadora e as súas contradi-
cións. 

Ao longo destes anos fomos implicándo-
nos no noso país e temos cultivado lazos 
internacionais con organizacións e move-
mentos sociais, tratando de apoiar e inter-
conectar reivindicacións e alternativas:
• Dende o internacionalismo feminista, 

aprendendo dos movementos feministas 
a súa crítica radical ao patriarcado, a súa 
defensa da xustiza de xénero, dunha vida 
libre de violencias, da soberanía dos cor-
pos e da sustentabilidade da vida; 

• Cos pobos indíxenas, cooperando na 
defensa dos seus dereitos, que se poden 
resumir no dereito á autodeterminación. 

• Dende o internacionalismo ecoloxista, 
tecendo complicidades tamén cos mesmos 

Asemblea de Entrepobos 1990
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Vos convidamos 

xa dende agora, 

á 30ª Asemblea 

anual que se 

celebrará os días  

12 e 13 de maio 

en Barcelona pobos indíxenas, co ecoloxismo social e 
os movementos campesiños, na defensa 
do territorio e os bens comúns e no seu 
cada vez máis urxente labor de crítica e 
proposta de alternativas ao desenvolve-
mento capitalista; 

• Como defensoras e defensores de dereitos 
humanos aprendendo a coidarnos, a pro-
texer e a protexernos fronte ao crecente 
autoritarismo, os recortes de liberdades, 
a criminalización da protesta social ou da 
inmigración; 

• Aportamos o noso pequeño gran de 
area en promover un movemento local e 
internacional de crítica e alternativas ao 
xigantesco poder das corporacións mul-
tinacionais, o seu asalto á soberanía dos 
pobos e á súa cooptación das institucións 
públicas. 

• E temos acompañado procesos de orga-
nización a través da educación popular, 
a economía solidaria, a comunicación 
social, etc.
No documento fundacional de Entrepo-

bos en 1988 dicíase que «As causas da rebe-
lión son moitas, a veces van soas, outras van 
todas xuntas», pois ben, entendemos que os 
problemas aos que se enfronta a humanida-
de neste século xxi preséntannos a necesida-
de de xuntar e integrar estas causas.

E cremos que no 2018 e de aí en adiante, 
a pesar do repregamento etnocéntrico e da 
cultura do medo que tratan de inocularnos 
dende os poderes económicos e políticos, 
o internacionalismo será máis necesario 
ca nunca. Que non poderá existir ningún 
movemento realmente transformador que 
non teña as súas raíces firmemente apoiadas 
na realidade local, pero tampouco sen unha 

nidia conciencia das implicacións que teñen 
os fenómenos globais que vivimos e sufri-
mos neste século no noso quefacer e vivir 
local, nin tampouco sen unha clara concien-
cia da responsabilidade planetaria das nosas 
opcións neste quefacer e vivir local. Por iso 
seguirá sendo importante a existencia de 
organizacións que impulsen esta conciencia 
e práctica internacionalista. 

Nesta traxectoria non soamente temos 
contado co apoio e a participación de todas 
as persoas e colectivos que se asociaron, 
participaron activamente ou colaboraron 
puntualmente con Entrepobos, tamén pui-
demos contar coa complicidade de centos 
de persoas e organizacións imposibles de 
enumerar, coas que nos fomos apoiando 
mutuamente na activación de campañas, 
movementos sociais, reivindicacións sociais 
e políticas, etc. E, por suposto coas organi-
zacións irmás de Abya Yala/América Lati-
na e algunhas de Marrocos, das que fomos 
aprendendo case todo.

Non fomos nunca unha organización 
especialmente preocupada pola auto-pro-
moción. Quizais pola nosa orixe, nunca 
concebimos Entrepobos como un fin en si 
mesmo, senón como unha modesta aporta-
ción á transformación social «en, dende e 
con» os movementos sociais emancipadores, 
dende unha visión internacionalista.

Pero todo iso non quita para ser quen de 
eloxiarse cando hai que eloxiarse. Por iso 
vos convidamos xa dende agora, tanto á  
30ª Asemblea anual que se celebrará os 
días 12 e 13 de maio en Barcelona, como ás 
diferentes actividades que en cada localida-
de realizarán as organizacións territoriais de 
Entrepobos. n
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A que fomos a Xenebra?
A partir da aprobación da mencionada reso-
lución 26/9, créase un Grupo de traballo 
intergubernamental de composición aberta 
sobre as empresas transnacionais e outras 
empresas comerciais en materia de Derei-
tos humanos, que asume este mandato da 
elaboración do mecanismo xuridicamente 
vinculante. Este Grupo de Traballo reuniuse 
tres veces, en 2015, 2016 e 2017 en Nacións 
Unidas, onde participa tamén unha ampla 
representación da sociedade civil.

A Campaña Global participou activa-
mente nas sesións do Grupo de Traballo e 
facilitou a participación de representantes 
de diferentes movementos sociais e organi-
zacións durante as Semanas de Mobilización 
en paralelo ás sesións do Grupo de Traballo.

A Campaña tamén participou activamen-
te na construción dun proxecto de Trata-
do Vinculante. O proceso iniciouse coa 
redacción do «Tratado dos pobos» (2014), 
a presentación de «8 puntos» ante a primei-
ra sesión do Grupo de Traballo (2015) e de 
6 presentacións sobre temas específicos na 
segunda sesión (2016). Para a terceira sesión, 
a Campaña elaborou un borrador completo 
de Tratado, nun proceso intenso que tivo 
lugar dende os inicios de 2017 que se pre-
sentou en Xenebra.

A Campaña Global organiza tamén 
sesións paralelas no marco de Nacións 
Unidas, nas que poden participar tamén as 
representacións das delegacións dos gober-
nos que están participando das sesións do 
Grupo de Traballo.

TRANSNACIONAIS E DEREITOS HUMANOS

Por un tratado vinculante 
que obrigue as empresas 
transnacionais ao respecto  
dos Dereitos Humanos

O 26 de xuño de 2014 o Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas adoptou 
a resolución 26/9, para a elaboración dun instrumento internacional xuridicamente 
vinculante sobre as Empresas Transnacionais e outras empresas en relación ao 
respecto aos Dereitos Humanos. Trátase dunha vitoria histórica despois de décadas 
de discusión e intentos fracasados a Nacións Unidas. Entrepobos forma parte da 
Campaña global por reivindicar a soberanía dos pobos, desmantelar o poder das 
empresas transnacionais e fin da impunidade, unha coalición de 200 movementos 
sociais, redes, organizacións e campañas e temos estado presentes, do 23 ao 27 de 
outubro de 2017, na sede de NNUU en Xenebra durante o terceiro período de 
sesións do grupo de Traballo intergubernamental.

Alicia Rodríguez
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Por outra parte, os movementos sociais 
que forman parte da Campaña Global orga-
nizaron talleres no espazo público da Place 
des Nations, onde se abordaron as dife-
rentes problemáticas que nos preocupan 
dende os movementos sociais en relación 
coa vulneración dos DDHH por parte das 
Empresas Transnacionais e a necesidade da 
creación dun instrumento xuridicamente 
vinculante. Este ano realizáronse talleres 
sobre a Cadea Global de Suministros e os 
Dereitos Laborais, Transnacionaleis e saúde, 
Muros e seguridade, Mulleres en loita; Xus-
tiza climática, ambiental, industrias extrac-
tivas e auga; Crimes corporativos, Dereitos 
humanos, empresas transnacionais, xustiza 
e reparación; Transnacionais, débeda e IFIS, 
Soberanía alimentaria e Dereitos dos cam-
pesiños e campesiñas; Réxime de comercio 
e investimentos, TISA e OMC.
Que pasou en Xenebra? Que resultados 
se conseguiron?
O proxecto de informe e o de conclusións 
adoptáronse por consenso e presentaranse 
ante o Consello de Dereitos Humanos para 
a súa aprobación definitiva en marzo de 
2018. Acordouse ademais que o documento 
relativo aos elementos para un tratado, pro-
posto por Ecuador neste terceiro periodo 
de sesións, queda aberto, á espera de que se 
envíen os comentarios, ata finais de febreiro 
e que, xunto cos resultados dos períodos de 
sesións de 2015 e 2016, constituirán a base 
para elaborar o proxecto de Tratado co que 
empezar a traballar na IV Sesión.

Chegar ata aquí foi complicado e houbo 
varios momentos nesta III Sesión do Grupo 
de Traballo que pensabamos que o proceso 
non continuaría adiante. Tanto os Estados 
Unidos como a UE intentaron dende os ini-
cios, por todos os medios, bloquear a ela-
boración deste tratado vinculante. A UE, a 

través do seu portavoz da misión europea 
ante a ONU, Jerome Bellion-Jourdan, man-
tivo unha postura durante toda a semana de 
obstaculizar o proceso, e o último día de 
traballo do Grupo de Traballo, o venres 27, 
a UE convocou as organizacións sociais e 
de Dereitos Humanos a unha reunión, na 
que chegou a dicir que nada do que se falara 
esa semana a convencera para saír adiante co 
proceso e avanzar na creación de normas 
vinculantes dirixidas ás ETN.

No caso de Estados Unidos, que non 
participou nos tres anos de traballo dende 
que votou en contra da Resolución 26/9 en 
2014, nesta ocasión o seu representante par-
ticipou para dicir que este Tratado non será 
vinculante para os que voten en contra del e 
para suxerir que o Grupo de Traballo nece-
sitaría de un novo mandato do Consello de 
Dereitos Humanos para seguir adiante coa 
súa misión.
Que retos temos agora?
A Campaña Global, como xa demostrou 
nos tres períodos de sesións que se fixeron 
ata agora, quere contribuír ao proceso de 
construción dun Tratado Vinculante, con 
propostas feitas coa participación dun bo 
número de movementos sociais e organiza-
cións da sociedade civil de todo o mundo, 
tendo en conta as experiencias das comuni-
dades afectadas. Neste sentido, e como xa 
temos explicado antes, a Campaña elaborou 
un borrador completo de Tratado e segui-
rá de perto o proceso que se está seguindo 
dende Nacións Unidas e participará na IV 
Sesión do Grupo de Traballo.

Temos que conseguir que a Campaña 
se coñeza cada vez máis para xuntar aínda 
máis forzas e enlazar as loitas campesiñas, 
sindicais, das mulleres, en definitiva, de 
todos os movementos que están loitando 
por un mundo máis xusto. n
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Día 1
Ao atravesar a porta da Rural del Prado pui-
den comprobar que a utopía feminista tomara 
a forma dunha pequena vila de apenas catro 
rúas. Unha gran avenida principal cortada 
por algunhas paralelas, nas que se sucedían 
pavillóns e pequenos módulos de oficinas, 
cada un deles bautizado con diferentes nomes 
das grandes, as nais e avoas feministas que ao 
longo da historia foron fraguando e dando 
forma ao feminismo latinoamericano. Dende 
a escalinata podo sentir o bulicio das conver-
sacións das máis de 2000 mulleres chegadas 
de distintos lugares do continente.

A paso lixeiro diríxome ao pavillón Berta 
Cáceres, o espazo que acolle as discusións 
do eixo 7: Guerras e Resistencia: Expulsións, 
Terra e Territorios que, xunto con outros 
nove máis, conforma a proposta programáti-
ca do encontro. Activistas feministas, defen-
soras de dereitos humanos, líderes indíxenas 
e campesiñas de territorios afectados por 
actividades extractivas de diverso tipo anali-
zan o contexto e os retos que abordan dende 

os seus diferentes países.  Son corpos enrai-
zados en territorios que se pensan, sinten e 
soñan alternativas, son aquelas que plantan 
cara ao avance da locomotora “desarrollis-
ta” que fustriga, fire e criminaliza a dife-
renza.  As gardiás da palabra, o silencio e 
a memoria, acompañan e axudan a ordenar 
e rexistrar a arañeira de ideas tecidas entre 
todas. Os testemuños de todas elas descu-
bren a cara real dun desenvolvemento que, 
lonxe de cumprir coas promesas de acabar 
coa pobreza, vén a arrasar, atropelar e facer 
aínda máis vulnerables as  súas vidas.

Pola tarde máis de 70 propostas de talle-
res autoxestionados celébranse en paralelo. 
Opto por un promovido por organizacións 
de barrios de Arxentina: Os nosos corpos, 
os nosos barrios, os nosos territorios. Cons-
truíndo perspectivas feministas de e dende 
os debates sobre o dereito á cidade. Alí 
unhas 40 mulleres contestamos a pregun-
ta de arranque: “Son feminista no barrio 
porque…” As respostas de cada unha dese-
ñan un mapados nosos medos e esperan-

FEMINISMO

XIV Encontro Feminista  
de América Latina e Caribe. 
Uruguai, unha viaxe á utopía 
feminista  
Agustina Daguerre — Entrepobos Perú

Reunión plenaria da EFLAC
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zas comúns. Alguén di: “Son feminista no 
barrio porque é no barrio onde tamén nos 
matan”, “porque quero camiñar libre pola 
noite”, “porque son feminista en todas par-
tes”. En grupos convídannos a pensar como 
sería unha cidade feminista, como serían 
as súas rúas? Quen e como xestionaría os 
servizos? Como sería a educación? E así 
seguimos soñando alternativas dende dife-
rentes miradas, a institucional atópase coa 
anarquista, a indíxena coa lesbiana urbana, 
a brasileira coa sueca-peruana. Somos un 
animal colectivo que se olfactea, recoñece 
e interpela. Somos diversidade pura inter-
seccionando as nosas realidades e miradas. 

Día 2 
Na asemblea do eixo 7 os debates continúan 
pensando primeiro nas fendas do sistema 
Que oportunidades temos para transformar 
as nosas realidades? E despois analizando as 
nosas estratexias de loita: que e como face-
mos para poñer freo á barbarie extractivista 
que ningunea os plans de vida dos nosos 
pobos? Outra compañeira negra brasileira 
formula en portuñol a necesidade de pensár-
monos como movemento e de “des-xerar-
quizar e valorizar o coñecemento popular 
como forma de empoderamento dentro dos 
feminismos”, outras lémbrannos a impor-
tancia do coidado nestas batallas de longo 
percorrido que nos desgastan e enferman. 

O ritmo frenético de actividades conti-
núa, miro de novo o programa e, cando xa 
me teño decidido por outro espazo reflexi-
vo, atópome cun mar de mulleres bailando 
waacking, unha danza urbana creada nos 
70 por colectivos LGBTI. Impulsada pola 
famosísima frase de Emma Goldman “se 
non podo bailar non é a miña revolución�, 
súmome á festa. Nany Guerrero, do colec-

tivo mexicano As Fillas do Rap, convídanos 
a rirnos e a abrazar a nosa torpeza inicial, a 
deixarnos levar e conectar cos nosos corpos. 
A mente cala por un tempo e o corpo, ese 
gran nomeado en todos os espazos, conse-
gue falar por fin. 

Dia 3
É o día do gran pleno, a asemblea de asem-
bleas, aquela na que todas as conclusións 
de todos os eixos teñen o seu lugar. Un 
grupo sucede a outro no escenario, hai 
moito balbordo, o audio é malo, os discur-
sos fragméntanse. Escoito a Claudia Korol 
en representación do eixo “Os nomes dos 
feminismos” clamando “somos un move-
mento plural, anticolonial, anticapitalista, 
antirracista” e penso que eses adxectivos 
recollen moi ben o que nos gustaría que 
fosen os nosos feminismos, pero como 
potenciar agora as nosas accións cotiás 
para revolucionar as rúas, as comunida-
des, as casas, as camas? En definitiva, como 
facemos que as trasformacións das nosas 
relacións deixen de soster as estruturas de 
dominación e opresión?

Pola tarde Montevideo tínguese de verde e 
morado, centos de mulleres camiñan dende 
a explanada da Universidade ata a Praza da 
Intendencia, todo pasa moi rápido, a mar-
cha é moi curta, demasiado, o mitin tamén. 
A voz de Minou Tavarez Mirabal, filla e 
sobriña das irmás Mirabal, retumba na praza 
preguntando ata cando imos  tolerar estas 
formas de extrema crueldade, de tortura 
contra os corpos e vidas das mulleres. Á 
calor dos corpos, mentres ocupamos o espa-
zo público, termina de cobrar sentido a frase 
que compartiu con nós unha muller brasi-
leira no eixo 7: “As mulleres somos como a 
auga, medramos cando estamos xuntas.” n
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Comisión de Feminismos de Entrepobos/Entrepueblos/ Entrepobles/Herriarte

Por todo iso temos o firme convencemento 
de que calquera tipo de acoso atenta contra 
os principios estratéxicos dunha organiza-
ción como Entrepobos e os valores que a 
sustentan. 

Dende estas premisas e para responder a 
algunha demanda que comezaba a manifes-
tarse, propuxémonos elaborar un Protocolo 
que ten como principal obxectivo asumir a 
responsabilidade de procurar un contor-
no no que resulten inaceptables as condu-
tas que poidan ser constitutivas de acoso; 
estrutúrase en cinco apartados, dedicados 
aos seguintes temas: 
• Definicións (conceptualización): tipos de 

acoso 
• Consecuencias ou impacto que ten o aco-

so na persoa acosada e na organización: 

• Obxecto e ámbito de aplicación do pro-
tocolo 

• Medidas de prevención. 
• Medidas de actuación para eliminar o 

acoso. 
No comezo do documento inclúese un 

cadro que recolle a normativa regulado-
ra das condutas de acoso, dende o ámbito 
europeo ata o estatal. Non obstante, para 
todas as persoas que temos contribuído á 
súa elaboración, a parte máis importante é 
o traballo de sensibilización e formación 
que se propón, dirixido a todas as persoas 
de Entrepobos e ás das nosas contrapartes, 
mediante o cal se intentan previr as condu-
tas de acoso. 

Ademais, establécense outras medidas 
de prevención, entre as que cabe destacar 
a creación dunha Comisión de Bos tratos 
que ten como funcións fundamentais aten-
der as persoas que denuncian, garantindo 
que se lles dea unha resposta áxil e eficaz, 
así como investigar sobre os feitos denun-

Todos/as sabemos que a loita contra a violencia de xénero sempre constituíu unha 
constante no traballo de Entrepobos con organizacións de mulleres aquí e nos países nos 
que traballamos e que forma parte da esencia da nosa organización acompañar procesos 
de emancipación e empoderamento de persoas e grupos. O empeño na defensa dos dereitos 
sexuais e reprodutivos foi central, non só no noso acompañamento solidario, senón tamén 
nalgunhas investigacións realizadas1 na busca de indicadores de violencia machista e de 
respostas que se traduzan en accións sistemáticas para a erradicación da mesma. 
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FEMINISMO

Protocolo de prevención  
e actuación ante situacións  
de acoso

1. Violencias contra as mulleres no mundo: 
Diversidade de miradas e estratexias para 
afrontalas: http://www.entrepueblos.org/index.
php/publicaciones/2634-violencia-contra-
mujeres-estrategias
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ciados e elaborar un informe de conclusións 
sobre o caso: 

O Protocolo foi elaborado ao longo de 
varios meses por un pequeno grupo de 
compañeiras, todas elas pertencentes á 
Comisión de Feminismos, estando aberto a 
outras aportacións e reflexións. As reunións 
realizáronse maiormente por Skype, estable-
céndose un reparto de tarefas, que requerían 
ler detidamente outros protocolos e artícu-
los elaborados por sindicatos ou organiza-
cións sociais, reflexionar sobre eles e pór en 
común as anteditas reflexións para decidir os 
contidos que tiñan sentido dentro do noso 
protocolo, porque respondían á especifici-
dade dunha organización como Entrepobos. 

Así puidemos telo finalizado para a 
Asamblea de Sevilla, onde se presentou o 

documento completo para a súa aprobación 
e, á súa vez, dedicouse un espazo a reali-
zar unha exposición oral sintetizada do seu 
contido, que permitiu recoller aportacións, 
reflexións e suxestións: O Protocolo foi 
aprobado nas súas liñas xerais na mencio-
nada Asamblea, asumindo o grupo redactor 
a responsabilidade de incorporar as achegass 
que, sen dúbida, contribuirían a melloralo. 

No momento actual, unha vez incorpo-
rados os cambios suxeridos, atopámonos 
na fase de difundilo, pois está pensado para 
que sexa coñecido por toda a organización: 
base social, persoas contratadas e calquera 
outra persoa que colabore con Entrepobos. 
A nosa intención é sintetizalo nun forma-
to que resulte nidio e atractivo para a súa 
lectura. n

FEMINISMO

Mulleres e conflitos 
ecoterritoriais. Impactos, 
estratexias, resistencias
Clara Ruiz

Entrepobos, despois de case 30 anos de 
irmanarnos coas loitas dos movementos 
sociais do sur na defensa dos seus dereitos, 
vimos constatando que os países de América 
Latina, obedecendo as grandes élites econó-
micas que organizan o mundo para enri-
quecerse e acumular máis diñeiro, basean 
as súas políticas na extracción de recursos 
naturais sen promover verdadeiras políticas 
estruturais que poñan fin á desigualdade e a 
pobreza, afectando de maneira especialmen-
te grave ás mulleres, os pobos indíxenas e 
organizacións que defenden os seus terri-
torios. Como di Rocío Silva: «Os conflitos 
sociais ecoterritoriais son o grande problema 
latinoamericano do século xxi. Xa só o feito 
de levantar a voz contra este modelo implica 
estigmatización, criminalización e morte».

Perú non escapa desta lóxica. Alí vimos 
acompañando a mulleres que loitan por 
unha vida libre de violencias, defendendo o 
seu corpo e o seu dereito a decidir sobre o 
mesmo, a pobos indíxenas que defenden os 

seus territorios e a defensores/as de dereitos 
humanos, que exercen o seu dereito á liber-
dade de expresión e á protesta. 

Neste camiño, sentindo a necesidade de 
traballar en alianza con outras organiza-
cións do sur e do norte, dende o 2014, esta-
mos executando un Convenio xunto con 
Aieti, a Coordinadora Nacional de Dereitos 
Humanos, Demus e Flora Tristán. 

Nestes anos, fomos reflexionando sobre 
como impacta na vida das mulleres a posta 
en práctica deste modelo extractivista en 
Perú. Considerando este un aspecto clave e 
pondo en contacto a axenda do movemento 
feminista, o movemento de dereitos huma-
nos e o de defensa do territorio, decidimos 
impulsar unha publicación que recollera 
o escrito anteriormente, realizando novas 
achegas, centrándonos nalgúns territorios 
concretos onde traballamos (amazónicos e 
andinos), e a partir de testemuños de mulle-
res que fomos coñecendo nas súas diferentes 
loitas. 

«En América Latina as mulleres vivimos nos nosos corpos, nas nosas mentes, nos nosos 
fillos e fillas, nos nosos territorios, as múltiples violencias do modelo de desenvolvemento 
do capitalismo extractivista, imposto nos últimos vinte anos no Sur global».
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Para iso, pensamos en Rocío Silva San-
tiesteban, profesora universitaria, escritora 
e poeta feminista, ex secretaria da Coor-
dinadora Nacional de Dereitos Humanos, 
defensora e unha das voces máis lúcidas do 
periodismo peruano contemporáneo, acom-
pañou de perto algún dos casos máis emble-
máticos de defensoras do territorio, como o 
de Máxima Acuña. 

Rocío soubo recoller o mellor do pen-
samento xerado en Perú e en América 
Latina sobre cómo o extractivismo afec-
ta diferenciadamente a vida das mulleres 
nos seus territorios. A partir dun proceso 
de investigación participativa, revisión de 
casos e diálogo con mulleres con liderado 
e defensoras que viviron en primeira per-
soa estas afectacións, pero tamén encarnado 
valentemente procesos de resistencia, temos 
con nós a publicación: Mujeres y conflictos 

ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resis-
tencias. Con ela pretendemos aportar á 
comprensión e visibilización das vulnera-
cións de dereitos en contextos de conflitos 
eco-territoriais dende unha ollada feminis-
ta, enriquecendo o debate e perfilando o 
importante rol que xogan as mulleres defen-
soras do medio ambiente no Perú, dentro 
e fóra das súas organizacións, así como os 
desafíos aos que se enfrontan. 

Tras a diagramación e impresión do estu-
do, están previstas unha serie de presenta-
cións coa presenza da autora, acompañadas 
de testemuños de defensoras, intervencións 
de representantes de organizacións do esta-
do e sociedade civil, proxeccións, e inter-
vencións artísticas, coa fin de visibilizar a 
problemática e ir desestigmatizando o labor 
das mulleres defensoras en Perú e a nivel 
global. n
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