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EXTRACTIVISMO NO «SUR DO NORTE»

Territorios en desafiuzamento

Coñécese como extractivismo1 toda unha 
serie de negocios transnacionais a gran esca-
la, que se basean na extracción e consumo en 
poucos anos de bens naturais insustituibles, 
destruíndo ecosistemas e territorios, fontes 
de sustentabilidade humana para pasadas 
e futuras xeracións, co propósito de obter 
un lucro privado inmediato. Aínda que a 
extracción colonial de materias primas exis-
te dende hai séculos, o extractivismo actual 
alcanza o seu máximo expoñente nesta épo-

ca de predominio da economía financeira 
especulativa, dos fondos de investimento, os 
paraísos fiscais, os mercados de futuros, etc. 
Todo isto no marco da progresiva tendencia 
ao esgotamento das materias básicas.

Particularmente no continente americano 
e nalgunhas rexións de África e Asia, os 
conflitos territoriais ou socioambientais 
provocados polo extractivismo son, hoxe, 
un dos principais focos de conflitividade 
social e política, local e global, de guerras 
(África central) golpes de estado (Hondu-
ras, Paraguay…), de violación dos dereitos 
humanos e ambientais dos pobos indíxe-
nas, comunidades campesiñas e, especial-

1. Extraccciones, extractivismo y extrahección, Eduardo 
Gudynas, Observatorio del Desarrollo, CLAES 
(Uruguay) febreiro 2012.

mente, de todo tipo de violencia contra as 
mulleres que xogan un papel destacado nas 
resistencias.

Pero velaquí que, dende hai uns anos, está 
xurdindo outro Sur: o Sur do Norte. A xen-
te máis consciente do noso contorno xa sabe 
que un dos obxectivos desta crise provocada 
pola burbulla do crédito, especialmente no 
Sur de Europa, é utilizar a débeda para apli-
car recortes orzamentarios e desmantelar os 
dereitos sociais, empobrecendo a poboación 

como medio para converter os países impli-
cados en paraísos laborais low cost e expor-
tadores de traballo cualificado.

Do que aínda non é consciente moita 
xente é doutro dos seus efectos: a posta no 
mercado da especulación extractivista de 
todos os territorios susceptibles de con-
verterse en negocio para investidores locais 
e internacionais. Somos unha sociedade 
«hipotecada» e ese é outro dos prezos que 
queren que paguemos: o desafiuzamento de 
territorios.

Agora mesmo, por exemplo, debería-
mos prestar atención á silenciada loita de 
resistencia que se está librando nos últimos 
meses arredor do bosque de Skouries na 
rexión de Halkidiki (Calcídica), ao Noreste 
de Grecia, entre a xente de 16 poboacións 
veciñas, apoiadas por algunhas accións de 

Àlex Guillamon – Entrepobos
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A economía 

especulativa non 

acouga, sempre

necesita novos 

obxectivos, ou o 

que é o mesmo: 

novas vítimas

solidariedade no resto do país (e algunhas, 
poucas, internacionais), contra o proxecto 
dunha mina de ouro a ceo aberto promovi-
da pola compañía canadiana Eldorado Gold 
co beneplácito do Goberno grego, e cunha 
contundente estratexia de contrainsurxencia 
e represión, con uso masivo de gases lacri-
móxenos mesmo en escolas, detencións e 
rexistros de vilas enteiras, tomas de mostras 
de ADN forzosas, etc., que foron denuncia-
das por Amnistía Internacional.

Ou o caso de Rosia Montana na Transil-
vania rumana, un xigantesco proxecto de 
mineiría tamén de ouro a ceo aberto coa 
mesma Goldcorp que coñecemos da mina 
Marlin en San Marcos (Guatemala) ou San 
Martín en Honduras. 

Nada diso é basicamente novo para os 
que coñecemos a xigantesca ocupación do 
territorio por parte do extractivismo en 
toda América Latina. A novidade neste caso 
é que, alentada pola Troika, pola chamada 
crise da débeda e como contrapartida aos 
rescates, esta guerra silenciosa, con todo o 
seu cortexo, xa está chamando ás portas do 
Sur do Norte. 

E, por se alguén non se decatara, xa non 
falamos de Grecia nin de Rumania. Da noite 
para a mañá apareceunos na casa unha nova 
xeografía do extractivismo e da resistencia 
social: o fracking na Garrotxa, Ripollès, 
Segarra, o Lluçanès (Cataluña), en Kuar-
tango (Araba), no alto Ebro burgalés e 
todo o nordés de Castela- León, en Astu-
rias, Cantabria, A Rioxa, Navarra, Aragón, 
Castellón, Alicante, Albacete, Andalucía... 
Prospeccións petroleiras en toda a costa 
catalá, de gas na mesmísima Doñana, de 
uranio en Cataluña. E o prato forte e máis 
«variado», que se dá en Galicia: As Encro-
bas, Pico Vello, Labrada, Terra Chá, Pres-
queiras, Pinzás, Castrelo de Miño, Arnoia, 
Limia , o proxecto de minas de ouro en 
Corcoesto, como os de Tapia de Casariego 
(Asturias) ou Extremadura. E un longuísi-
mo etcétera. 

A economía especulativa non acouga, 
sempre necesita novos obxectivos, ou o que 
é o mesmo: novas vítimas. O Sur de Euro-
pa está en crise e as crises brindan grandes 
oportunidades de negocios. Xa se sabe, «a 
can fraco, todo se lle volven pulgas»...

Varias iniciativas lexislativas recentes do 
Goberno español, como a Lei de Racionali-
zación e Sustentabilidade da Administración 
Local ou a Lei para a garantía do subminis-
tro e incremento da competencia nos sistemas 

eléctricos peninsulares e extrapeninsulares xa 
veñen a achandar o camiño.

Non hai dúbida de que os retos e ameazas 
que o extractivismo nos formula, así como 
as posibles alternativas, son de alcance glo-
bal. É evidente que hai que enfrontalos con 
base na acción e na resposta dende o local, 
como xa se está empezando a facer de xeito 
exemplar en moitos dos territorios afecta-
dos. Pero hoxe máis que nunca será impres-
cindible a solidariedade global. 

Tampouco será suficiente a resistencia e a 
oposición, nin o «aquí non». A envergadu-
ra do problema require alternativas e novos 
modelos de sociedade. Implica a todas 
e todos, non unicamente ás poboacións 
directamente desafiuzadas. Nestas mesmas 
páxinas, por exemplo, presentamos o libro 
de Alberto Acosta sobre o Bo Vivir, froito 
de longos anos de loitas, reflexións, debates 
políticos, noutro continente e dende outras 
culturas, no tocante a problemas e solucións 
como os que agora chaman á nosa casa e 
que non teríamos imaxinado hai tan só uns 
poucos anos. 

Nesas estamos, por sorte, xunto a moita 
outra xente, de aquí e de alá. n
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ANIVERSARIO

Entrepobos/Entrepueblos/
Entrepobles/Herriarte: 25 Anos

Forza, alegría, compañeirismo, emoción, traballo comunitario, debate teórico, experiencias 
colectivas, apertas, puños en alza, aplausos, sororidade, bágoas, sorrisos, música, baile… 
son só algúns dos momentos que veñen á cabeza cando lembramos o 25 aniversario de 
Entrepobos celebrado os días 20 e 21 de abril en Alicante. 

Oti Rodriguez, Samuel Ortiz – Entrepobles Alacant

Dous días intensos nos que se partillaron 
grandes doses de xuventude acumulada 
e se puxeron en común liñas dun traba-
llo comprometido para o futuro. Un tra-
ballo cun longo camiño por percorrer 
nun contexto adverso, como case sempre, 
e que a pesar dos difíciles momentos da 
cooperación institucional, non se perde o 
entusiasmo e a loita solidaria para seguir 
abrazando os ideais que alimentan a prác-
tica dunha cooperación crítica e transfor-
madora, co soño de que outra forma de 
vivir é posible.

Así reflectiuse nun dos momentos máis 
especiais da asamblea: a mesa de cooperan-
tes e contrapartes de Entrepobos que, por 
primeira vez, se reunían neste espazo. Gra-
zas compañeiras pola vosa labor e com-
promiso social. Grazas a máis dun cento 

de compañeiras de todo o estado 
español que con grande esforzo 
participaron da asamblea. E tamén 
moitas grazas aos pobos que loitan 
con nós, á presenza de Paula del 
Cid e Natalia Atz de Guatemala, 
e Ana Ara e Bea Huber de Nica-
ragua, Iván Cisneros de Ecuador e 
ás mensaxes chegadas de Ecuador, 
Perú, Cuba, El Salvador. 

Na asamblea tamén se puido 
contribuír ás campañas contra os 
Transxénicos, durante a semana 
de loita campesiña internacional, 
e coa Primavera. Verde, da Plata-
forma Afectadas pola Hipoteca. 

Unha tradición combativa e de 
solidariedade internacionalista na 
que se recolle o activismo da base 
social da nosa organización fron-
te ao empobrecemento de pobos, 
de todos os pobos, de comuni-
dades campesiñas, indíxenas e de 

clase, traballadoras aquí e alá; problemas 
todos ligados estreitamente á insensibilida-
de do capital e ás imposicións patriarcais; 
así como o noso compromiso en denun-
ciar as desigualdades sociais e a violación 
dos dereitos humanos en calquera lugar do 
mundo.

Entrepobos seguimos, xuntas, organi-
zadas e internacionalizadas, pola constru-
ción da soberanía alimentaria dos pobos e 
a loita campesiña, o empoderamento das 
mulleres, a educación emancipatoria, a 
defensa do territorio, en defensa dos derei-
tos humanos básicos para todas, e parti-
cipando activamente nos movementos 
sociais en América Latina, África e tamén 
por todo o estado español. Compañeiras, 
atoparémonos polo camiño do internacio-
nalismo! n

Un traballo cun 

longo camiño 

por percorrer 

nun contexto 

adverso, como 

case sempre



5

ENTREVISTA

Hai unha estreita unión  
na relación entre o corpo  
e a terra que habitamos

Esta entrevista con Lorena Cabnal, feminista comunitaria do grupo orixinario maia-
xinka, realizouse aproveitando a súa visita no transcurso dunha xira europea. Lorena 
Cabnal, da Asociación de Mulleres Xincas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ) 
recoñécese como feminista comunitaria, unha corrente emerxente en varios países de 
Abia Yala, que reivindica un feminismo xurdido en primeira persoa dende as loitas, as 
aspiracións e as visións das mulleres dos pobos orixinarios de cada país.

Lorena Cabnal, feminista e indíxena maia-xinka de Guatemala
Entrevista realizada por Iolanda Parra

Que aporta a cosmovisión xinka ás loitas 
sociais, feministas e ecoloxistas?
A cosmovisión aporta grandes elementos 
para a vida cotiá e, polo tanto, a cualquera 
loita social. O ìpensamento orixinarioî ten a 
súa propia forma de definir a súa filosofía: a 
cosmogonía. A cosmogonía do pobo xinka, 
que nós as mulleres mozas, fomos redefinin-
do a partir do coñecemento das avoas das 
montañas, aportou procesos de reflexión 
interna sobre cómo repensar actualmen-
te a des-harmonización da vida. Por un 
lado, a des-harmonización entre mulleres e 
homes, e por outro, a des-harmonización 
en relación coa natureza. Sufrimos hoxe un 
desequilibrio cosmogónico e debemos rela-

cionalo coas diferentes opresións que vivi-
mos homes e mulleres neste mundo.
Afirma que o corpo das mulleres indíxe-
nas foi dobremente expropiado. Por que?
Dise que o machismo foi levado a Latino-
américa polo colonialismo español, pero isto 
é cuestionable. Nós temos visto que a opre-
sión contra as mulleres é anterior, xa que 
antes da chegada dos españois xa existía un 
patriarcado orixinario dos pobos ancestrais. 
O poder do home sobre a muller, o sufri-
mento das mulleres indíxenas pola represión 
persoal e estrutural por parte dos homes, 
pois, é algo previo. Averigualo é fundamen-
tal para o feminismo en todo o mundo, xa 
que a situación de discriminación das mulle-
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res indíxenas ten unha complexidade maior 
da que pensabamos.
Que novidades xerou esta proposta?
Hai 520 anos da chegada do colonialismo 
a América, cando o patriarcado colonial se 
uniu co patriarcado ancestral. Ésta é a liñaxe 
perfecta para o nacemento do racismo, a 
mercantilización da natureza ou o neolibe-
ralismo económico. Ben o saben as irmás 
comunitarias aymaras en Bolivia e sabémo-
lo as mulleres do pobo xinka en Guatema-
la. Así pois, máis alá da situación da muller, 
tamén formula novas reflexións e novos 
desafíos para todos os movementos sociais e 
políticos na loita contra o neoliberalismo.
Esta idea de opresión previa á coloniza-
ción contrasta co relato idílico que a cotío 
se fai da vida indíxena.
Hai que admitir que houbo, agora e antes, 
fundamentalismos étnicos e indíxenas. Se 
reparamos nas guerras polos territorios e 
as disputas previas á colonización, a guerra 
sempre é patriarcal, porque se trata de vio-
lencia por parte dos homes. Estes son gue-
rreiros, forman as castes dirixentes e, pola 
súa parte, as mulleres están na retagarda coi-
dando as familias. Ademais, os pobos ven-
cedores levaban como botín de guerra os 
corpos das mulleres para violalas ou para 
posuílas e escravizalas. Isto xa sucedía antes 
da colonización.
Hoxe, en Guatemala, a violencia contra 
a muller segue. As cifras de violacións e 
torturas levan a falar dun feminicidio 
silenciado. Por que están a sofrer aínda as 
mulleres esta violencia no seu país?

Guatemala é o terceiro peor lugar do mundo 
para as mulleres, despois de Ciudad Juárez-
México e Honduras. O asañamento contra 
os corpos das mulleres superou todos os 
niveis de brutalidade e inhumanidade. Isto 
é moi grave e hai que facer unha interpre-
tación xeral das violencias e a misoxinia, xa 
que a violencia contra as mulleres vai máis 
alá dos datos concretos de feminicidio. Son 
violencias que veñen dunha situación estru-
tural histórica, orixinada xa nas sociedades 
tradicionais e fomentada máis adiante duran-
te a colonia. O feminicidio vén acompañado 
de moitas violencias que conducen, no últi-
mo estadio, cara o asasinato. En Guatemala, 
as tres décadas de guerra civil militarizaron 
a sociedade. O crime organizado, as maras e 
as cuadrillas, súmanse a este panorama.
A situación, ademais, empeora cada ano?
Si, o nivel de feminicidio aumenta cada 
ano que pasa. Vai a peor. As feministas de 
Guatemala temos tentado crear lexislación 
contra estas violencias e isto permitiu máis 
denuncias. A lei contra o feminicidio é unha 
lei histórica en Guatemala, pero a situación 
non se resolveu, nin moito menos. Dos 
milleiros de casos denunciados de femini-
cidio, non se atoparon culpables na inmen-
sa maioría. De 37.000 denuncias en 2009, 
só houbo tres casos nos que se llevara a 
prisión aos culpables. Porén, eu non que-
ro dar estatísticas nin cifras. Primeiro, por-
que moitas mulleres que están morrendo no 
están recollidas nos datos oficiais. E segun-
do, porque máis alá dos asasinatos, hai moi-
ta máis violencia que non se adoita ver nos 
datos oficiais. En Guatemala, só polo feito 
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de ser muller estaste a xogar a vida e cami-
ñar pola rúa segundo a que hora xa é un 
risco de morte. Hai que resolvelo colecti-
vamente entre homes e mulleres e, mesmo, 
no ámbito mundial.
Vostede e as outras activistas feministas 
reciben ameazas?
Recibimos ameazas de todo tipo. Sempre, 
cada día, sobre todo dende sectores ligados 
ao narcotráfico, os militares, as empresas 
mineiras e as policías privadas dos terrate-
nentes. As nosas denuncias cara estes sec-

tores fannos estar ameazadas de morte. Por 
outra parte, o feito de ser muller e activista 
feminista fainos sufrir expresións machis-
tas decote, mesmo por homes que parti-
cipan dos mesmos movementos sociais. 
Moitos non ven ben que teñamos dereito 
a unha sexualidade libre, a utilizar métodos 
anticonceptivos, a decidir sobre as formas 
de criar os fillos. Todo isto aínda é tabú en 
Guatemala, sobre todo por parte do esen-
cialismo relixioso.
Como saír desta rúa cega de violencia con-
tra a muller?
Nós propoñemos articular e organizar redes 
de apoio e de activismo social, é vital que 
nos integremos nestas redes. Organizár-

monos fixo que poidamos pór na axenda 
pública de Guatemala o problema da vio-
lencia contra as mulleres, cando non estaba 
ata hai pouco. As mulleres que se organi-
zan, nunha comunidade local ou a nivel 
mundial, están mellor que as mulleres sen 
organizar. Hai que vincular a defensa do 
territorio-corpo das mulleres co territorio-
terra. Así como saímos á rúa a denunciar a 
mineiría, cos homes, tamén temos que saír  
a denunciar a violencia sexual e o feminici-
dio. É importante dialogar dentro de organi-

zacións mixtas, con homes e mulleres, sobre 
este problema e atopar xuntos as solucións. 
Non debemos impornos, senón que o femi-
nismo debe dialogar con outros sectores 
sociais nos que ata agora tiñamos algunhas 
reservas. Isto fai que vaïamos acumulando, 
paso a paso, forza social. O feito de que eu 
viñera ao Estado español xerando pequenas 
relacións entre organizacións, dentro e fóra 
de Guatemala, que serven para ir acumulan-
do forzas a longo prazo. Entre todos temos 
que tentar cambiar as leis de violencia con-
tra as mulleres, impulsar o acceso á xustiza 
das vítimas ou mellorar o nivel educativo 
da sociedade, co obxectivo final de erradicar 
esta problemática das nosas vidas. n

Zoe Lleixà Esteva
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EDUCACIÓN PARA O POS-DESENVOLVEMENTO

III Encontro de experiencias 
transformadoras

Falar de educación en tempos de crise, ademais de non deixar de ser moi importante, si 
que nos propón novos retos fronte á situación actual de incertidume.

Cando falamos de educación emancipa-
dora referímonos a unha educación crítica 
e transformadora na que todas as persoas 
somos partícipes, dende a nosa realida-
de cotidiá e dende unha visión tamén glo-
bal das realidades locais. É unha educación 
que nos invita a crear, a reinventar, a buscar 
alternativas, a resistir ante un sistema capita-
lista depredador que non só nos levou a esta 
crise global, senón que crea desigualdades 
entre homes e mulleres e vulnera todos os 
Dereitos Humanos. 

Se dende o marco da cooperación ata agora 
se tiña definido este labor como Educación 
para o desenvolvemento, agora habería que 
falar máis ben de Educación para o Pos-des-
envolvemento. É dicir, en palabras de Florent 
Marcellesi: «a evolución progresiva dunha 
comunidade ou sociedade cara a niveis de 
vida acordes cos límites ecolóxicos do pla-
neta e que cobren as necesidades básicas dos 
seus compoñentes, así como as súas lexíti-
mas aspiracións á autonomía e a felicidade. 
Ademais de reciclar a cooperación tradicio-
nal Norte-Sur e a axuda oficial ao desenvol-
vemento, é preciso abrir novos horizontes 
cara a xustiza ambiental e a supervivencia 
civilizada da humanidade: converxencia e 
autolimitación, sustentabilidade da vida e 
bo vivir, democracia do común, cooperación 
Sur-Sur, Sur-Norte e Norte-Norte e, sobre 
todo, un novo papel para a cooperación para 
o pos-desenvolvemento: o de construír redes 
e alternativas»1.

1. «Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas 
para la transformación ecológica de la 
cooperación al desarrollo» (Bilbao, Bakeaz, 2012)

E é dende esta idea de pos-desenvolve-
mento, dunha vida vivible, do Sumak Kau-
sai, da ecoloxía, do feminismo, da economía 
solidaria, que estamos organizando para os 
días 6, 7 e 8 de decembro de 2013, o III 
Encontro de Experiencias Transformado-
ras http://experienciasdetransformacion.
entrepueblos.org/

Este «III Encontro de Experiencias Trans-
formadoras» está enmarcado, por unha ban-
da, dentro dunha liña de traballo da nosa 
Asociación, Entrepobos, que plasmamos no 
proxecto «O futuro nas nosas mans: estra-
texia de educación/acción para unha sus-
tentabilidade activa fronte á crise global» 
e, por outra, como unha actividade previa 
ao «IV Congreso Estatal de Educación 
para o Desenvolvemento que terá lugar en 
outubro de 2014 e no que varias entidades 
de ámbito estatal están xa a traballar dende 
hai uns meses. (www.congresoed.org) 

Neste Encontro queremos falar de edu-
cación, dunha educación para a transforma-
ción social, dunha educación que nos dea 
elementos para entender qué está pasando, 
por qué está pasando e cómo reaccionar en 
e dende estes tempos de crise.

Temos o convencemento de que as dife-
rentes propostas e iniciativas que están a 
xurdir na rúa, nas vilas, nas cidades para 
dar resposta a esta crise son todas elas edu-
cativas.

E… por que? Porque cando falamos de 
educación non nos referimos tan só á edu-
cación que se imparte na escola, na uni-
versidade, nas familias, etc., senón que nos 
referimos tamén á educación que atopamos 

Neus Garriga
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na rúa, nas experiencias colectivas, que se 
constrúen entre persoas, na comunidade, 
entre as vilas. Experiencias creativas que 
reivindican os dereitos das persoas ou que 
buscan solucións, alternativas ou cambios 
concretos sociais, económicos, culturais, 
etc.

É por iso que queremos facer visibles 
aquelas iniciativas, proxectos, actividades 
que abordan -cunha visión holística- as cau-
sas, efectos e posibles respostas colectivas ás 
situacións de crise, simultáneas e interrela-
cionadas, que estamos vivindo. 

E das experiencias seleccionadas poder 
extraer os elementos educativos que nos 
axuden a repensar a educación que quere-
mos. Trátase de construír colectivamente 
dende as prácticas e teorías educativas ele-

mentos de información, reflexión e reac-
ción cidadás que nos permitan avanzar cara 
a propostas para unha «educación do pos-
desenvolvemento».

As organizacións que están participan-
do na organización son: Hegoa, Cala, Cór-
doba Solidaria, VSF -Xustiza Alimentaria 
Global-, Intered, Comisión de Educación 
de Ecoloxistas en Acción (a nivel Estatal) 
e Edualter, Axenda 21 Escolar, Comisión 
de Educación da Confederación Catala-
na de ONGD, Comisión de Educación de 
Cala Dona, Societat Catalana d’Educació 
Ambiental - SCEA, EdPac e Barrinar per 
a la Sostenibilitat (no comité organizativo 
local). O Encontro conta co cofinanciamen-
to do Ajuntament de Barcelona, a AECID 
e a ACCD. n

Para este proxecto creamos  
un Blog no que podedes atopar 
toda a información sobre 
o Encontro, facer difusión, 
enviarnos as vosas experiencias 
e tamén podedes participar 
previamente no Encontro dende 
o espazo de Participación.

experienciasdetransformacion.entrepueblos.org

http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/
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IV CONGRESO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

Cambiando a educación, 
para cambiar o mundo… 
Por unha acción educativa 
emancipadora!
Comité Organizador do IV Congreso de Educación para o Desenvolvemento*

Convocados por HEGOA, diferentes persoas e colectivos -constituídos en Comité 
Organizador do IV Congreso de Educación para o Desenvolvemento no Estado 
español para 2014- queremos abrir un proceso de reflexión e debate previo ao encontro 
e que desemboque neste. Somos conscientes de que hai múltiples propostas que miran 
cara a unha acción educativa emancipadora e que nacen de colectivos moi diversos 
–organizacións, movementos sociais...- na educación formal, non formal e informal, por 
iso gustaríanos contar coa vosa participación neste proceso. 

O mundo actual atravesa unha etapa 
de crise inusitada
Se ben é certo que esta situación está atra-
vesada pola complexidade e a incertidume, 
iso non pode ocultar os dramáticos proble-
mas como o empobrecemento, a exclusión, 
a incapacidade de xestionar os conflitos ou 
as migracións cara a países enriquecidos. As 
élites económicas e políticas están desman-
telando políticas sociais e áreas de coope-
ración internacional, diminuíndo ata niveis 
irrisorios os orzamentos e compromisos 
adquiridos, mentres amplían os seus privi-
lexios e seguen coa lóxica de acumulación 
de bens globais xerando así crise sobre crise 
que nin souberon nin quixeron resolver. Os 
pobos atópanse de cada vez nunha situación 
de maior vulnerabilidade. 

Promovendo a lóxica do máximo bene-
ficio sobre calquera outra e asegurando a 
hexemonía da lei do mercado, as necesida-
des humanas e ecosistémicas ou o cambio 
climático, pasan a un segundo plano. 

Estas políticas neoliberais capitalistas 
nos países enriquecidos impulsan un au-
mento da exclusión social e da precarie-
dade no traballo que, no caso do Estado 
español, maniféstase tamén no desmante-
lamento dos servizos sociais básicos, como 
a dependencia, a atención sanitaria pública, 
o coidado dos maiores, os colectivos con 
discapacidade ou os grupos en risco de ex-
clusión.Todo o cal segue levantando cada 
vez máis alto o muro que separa as élites e 
os pobos, ao tempo que agudiza a crise dos 

coidados co conseguinte impacto na vida 
das mulleres. 

Dende os resortes do Poder, redúcese a 
democracia aos seus aspectos formais para 
baleirar de contido político –transforma-
dor- as promesas electorais e as expectati-
vas de cambio. Así, a única forma de exercer 
a cidadanía e unha verdadeira participación, 
queda reducida ás convocatorias electorais 
cada catro anos. As posibilidades de artellar, 
de maneira verdadeiramente democrática, o 
control da corrupción política e a xestión do 
público son frecuentemente ignoradas. 

As políticas culturais, os grandes medios 
de comunicación, de ocio e outros axentes 
socializadores actúan cada vez máis, como 
verdadeiros axentes educativos, pero fóra 
dun debate e vixilancia pública, orientán-
dose a adormecer as conciencias e ocultar/
deformar a realidade. 

O sistema educativo vese constrinxido 
cada vez máis na súa capacidade crítica. Os 
sinais da deterioración do sistema educati-

* Entrepobos forma parte do Comité Organizador deste IV Congreso, como o fixo nas tres edicións anteriores.
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vo son palpables: o despedimento de miles 
de ensinantes, a falla de investimentos im-
prescindibles na escola pública, os frecuentes 
cambios na lexislación educativa sometidos a 
intereses partidistas (seis cambios lexislativos 
co séptimo en marcha), a perda de compe-
tencias e participación democrática da co-
munidade educativa, o papel subsidiario do 
público respecto ao privado, a permanente 
vontade -por parte das administracións- dun 
control burocrático, a desconfianza cara o 
profesorado… Todo iso dificulta a xestión 
democrática dos centros e o desenvolvemen-
to dun pensamento crítico. 

Para facer fronte a este desolador pano-
rama, consideramos imprescindible fomen-
tar un enfoque emancipador do educativo 
(que inclúe o formal, pero que vai máis alá, 
para incluír todos os espazos de socializa-
ción), que concebimos como un xeito de re-
flexionar sobre experiencias e ideas, un xeito 
de ollar o mundo e os seus problemas, que 
sirva para poder entendelo mellor e poder 
intervir nel. Educativo polo que supón de 
proceso dialéctico, de descubrimento e co-
ñecemento permanente. Emancipador polo 
seu sentido liberador e de cambio dunha si-
tuación de opresión, recuperando a pro-
pia capacidade de autodeterminación sobre 

a realidade. Global pola interconexión de 
problemas, ámbitos e escalas no que estes 
se dan. E neste enfoque pensamos que de-
bemos estar todos os axentes e sectores so-
ciais que, dun ou doutro xeito, inflúen con 
reflexión e práctica, na formación das con-
ciencias e na percepción da realidade. 

Defender a educación pública como ben 
colectivo implica unha visión máis ampla 
que a formal que debe ser transformada 
para admitir e incorporar a pluridiversida-
de e riqueza dos espazos da educación. Trá-
tase de potenciar unha educación que sexa 
oportunidade para reforzar o poder de in-
dividuos e comunidades sociais na resisten-
cia ao modelo dominante e na creación de 
mundos alternativos nos que a vida vivible e 
o futuro desexado sexan unha construción, 
coparticipada e compartida. 

Pensamos que para todos aqueles grupos, 
colectivos, asociacións e movementos que 
realicen unha acción social ábrese o reto de 
impulsar unha acción educativa que des-
envolva ferramentas prácticas, capacida-
des cognitivas e concienciadoras que nos 
preparen para entender o modelo cultural 
hexemónico no que vivimos, para imaxinar 
outros alternativos e para comprometernos 
na súa construción colectiva. n
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BANCA ÉTICA

Fiare e Entrepobos

O día 4 de outubro de 2008 a OT de Valla-
dolid asistiu a unhas Xornadas sobre Ban-
ca Ética, organizadas pola Coordinadora 
de ONGD de Castela- León. Entre as con-
clusións das Xornadas, unha foi a de man-
ter unha reunión para ver a posibilidade de 
impulsar unha banca ética no territorio. Así 
naceu a Asociación Fiare Castela- León, da 
que Entrepobos foi socia fundadora e unha 
das principais dinamizadoras, aportando 
unha cota anual de 500 euros e dúas persoas 
de xeito ininterrompido. Fiare asentouse en 
toda España e entrou a formar parte da mes-
ma outra organización, á que tamén perten-
ce Entrepobos dende hai tempo, Coop–57, 
a cooperativa de préstamos solidarios que 

naceu en Barcelona e se foi extendendo por 
moitos lugares de España. Así pois, Entre-
pobos e a banca ética son compañeiros de 
viaxe dende o inicio en España do move-
mento. Só faltaba dar un paso no compro-
miso, entrar na cooperativa de crédito Fiare, 
aportando capital social. E iso é o que deci-
diu a Xunta de Entrepobos. Aportarase 
capital e ingresarase no territorio de Cas-
tela- León, onde a presenza é máis estable e 
segura neste momento. Somos, pois, socios 
de Fiare por todos os lados.

A última noticia a este respecto é a Asam-
blea de Banca Popolare Ética, que tivo lugar 
en Florencia o pasado día 18 de maio, na 
que tamén estivo representado Entrepobos 
a través da súa afiliación vallisoletana. O ano 
pasado, como xa contamos neste boletín, 
Fiare integrouse en Banca Popolare Ética, 
pasando a ser unha cooperativa de crédito 
europea. Na Asamblea de maio eliximos o

Consello de Administración, do que for-
ma parte un representante español, o vasco 
Peru Sasía, principal impulsor do proxec-
to en España. Fiare é xa a «quinta área» de 
Banca Popolare Ética ( as outras catro están 
en Italia e hai conversacións coa NEP fran-
cesa e con outras semellantes doutros paí-
ses para seguir extendéndose por Europa) e 
axiña teremos todos os servizos bancarios 
habituais por internet.

En definitiva, temos unha cooperativa de 
crédito europea e Entrepobos está presente 
e comprometida con ela. Toda a afiliación 
está chamada a participar e impulsar esta 
banca ética cooperativa, nacida da economía 
solidaria e alternativa. n

Marcelino Flórez

A relación de Entrepobos con Fiare remóntase á orixe da banca ética española.
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Feira de Economía Solidaria en Barcelona
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A Marca España é definida polo goberno 
como: «Unha Política de Estado de longo 
prazo e froito de consenso (…) que debe pri-
mar os términos económicos coadxuvando á 
recuperación do crecemento e do emprego». 
Unha concepción marcadamente utilitarista 
e ligada directamente aos intereses empre-
sariais e económicos con beneficios para a 
economía española. 

No mes de febreiro, o Real Instituto El 
Cano organizou, con CIECODE, o Se-
minario Repensando Marca España, ¿Qué 
lugar para el desarrollo, la inversión extran-
jera directa y la cooperación al desarrollo? 
Daquela, Gonzalo Robles, Secretario xeral 
de Cooperación Internacional para o Des-
envolvemento, afirmou que «a Coopera-
ción axuda á marca España e que o papel 
das ONGD é moi importante e forman par-
te da marca España.»

Participei nese encontro, concretamen-
te na mesma mesa que Robles, e aprovei-
tei para deslindar posicións, xa que dende 
a Coordinadora de ONGD non nos senti-

mos representadas pola estratexia de Marca 
España tal e como se presenta. Unha pro-
posta ligada fundamentalmente a intereses 
empresariais e económicos con retorno po-
sitivo para a economía española; unha con-
cepción da acción exterior extremadamente 
limitada. 

Nun mundo como o actual, no que os 
problemas que nos afectan son xerados por 

causas xerais de extrema complexidade, o li-
derato vén da man de propostas que cons-
trúan de maneira conxunta e responsable. 
Cando o goberno vincula os intereses das 
empresas españolas cos intereses da totali-
dade da cidadanía, esquece que os obxec-
tivos empresariais non se corresponden 
obligatoriamente coas necesidades das per-
soas ou coas melloras laborais. O obxecti-
vo principal das empresas é o incremento 
dos beneficios económicos, non o benestar 
da cidadanía. A maioría delas están lonxe 
de asumir marcos regulatorios e modelos de 
licenza social que respecten os dereitos hu-
manos. 

COOPERACIÓN

Que hai detrás da chamada 
Marca España?*

Mercedes Ruíz Jimenez – Presidenta da CONGDE (Coordinadora de Organizaciones 
 No Gubernamentales de Desarrollo)

Dende que en outubro pasado o Ministro García-Margallo presentara a Marca España, 
ésta converteuse no principal piar da acción exterior española. Tanto que se creou un 
Alto Comisionado para a Marca España e se fai referencia a ela en numerosos foros e 
intervencións públicas do goberno. 
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Se ollamos cara a actuación das empre-
sas españolas máis alá das nosas fronteiras, 
existen numerosos casos nos que se violan 
dereitos humanos, se esquilman os recursos 
naturais ou se evaden os impostos. Pode-
mos recordar as denuncias sociais de vul-
neración de dereitos humanos de Unión 
Fenosa - Gas Natural en Guatemala, Rep-
sol YPF en Perú ou Sabsa (filial de Aena) en 
Bolivia, entre outros casos.

O valor engadido das ONGD
As ONG de Desenvolvemento temos un va-
lor engadido que nos diferencia dos intereses 
empresariais. O noso obxectivo é a loita con-
tra a pobreza e a contribución a un desen-
volvemento humano, sustentable, inclusivo 
e con equidade de xénero dende o respecto e 
a promoción dos dereitos humanos e medio 
ambientais. Son estas as preocupacións das 
nosas empresas e da Marca España?

As ONG de Desenvolvemento debemos 
ser autocríticas e recoñecer a necesidade de 
mellora dalgunha das nosas actuacións; pero 
recoñecemos tamén moitas experiencias que 
poñen de manifesto a nosa contribución po-
sitiva ao reforzo das relacións bilaterais e 
multilaterais con países e rexións de intere-
se estratéxico para a acción exterior españo-
la. A cooperación ten servido mesmo para 
abrir camiños á acción exterior española aí 
onde esta unicamente estaba representada 
por organizacións humanitarias ou de des-
envolvemento. 

Por iso afirmamos que a política de co-
operación pode ser un instrumento chave 
no reforzo en positivo da imaxe exterior 
dun país, e o principal activo para un país 
que quere ser recoñecido pola comunidade 
internacional como un actor global respon-
sable. Para o cal é imprescindible cumprir 
cos compromisos adquiridos en materia de 
AOD, cuestión que está lonxe de producir-
se no contexto actual.

Mostrar liderato e actuar como un actor 
global responsable é a mellor carta de pre-
sentación de España na esfera internacio-
nal, e un dos seus principais activos para 
«mellorar a imaxe do país». E, á par dis-
to, a cooperación española como política 
pública que debe estar dotada de recursos 
económicos suficientes tivo e pode ter un 
papel clave.

Máis alá de vender unha imaxe baleira, 
unha marca artificialmente construída, de-
beríamos preguntarlle á cidadanía, tanto 
á española como a aquela que nos obser-
va e coa que interactuamos noutros luga-
res do mundo, qué opinan sobre a nosa 
acción exterior. Se o fixéramos, probable-
mente as características desa Marca serían 
diferentes. n

*Este artigo está baseado no discurso pronun-
ciado no Seminario Repensando Marca Espa-
ña, ¿Qué lugar para el desarrollo, la inversión 
extranjera directa y la cooperación al desarrollo?
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Seguindo a nosa liña de propostas de aná-
lise, reflexión e acción fronte á crise global, 
Entrepobos preséntavos este libro de Alber-
to Acosta coeditado con Icaria. Como di él 
mesmo, o Ben Vivir é unha proposta que 
vai máis alá do contexto americano e que 
nos propón reflexións e alternativas sobre 
o desenvolvemento capitalista a partir dun-
ha cosmovisión pre-capitalista. E transmí-
tenos a mensaxe de que, por fortuna, non é 
o único futuro posible, senón máis ben un 
futuro imposible.

Do prefacio do libro, a cargo de Boaven-
tura de Sousa Santos, extraemos dous pará-
grafos, que nos parecen a mellor presenta-
ción. 

«O libro de Alberto Acosta ten un obxec-
tivo didáctico: o de explicar os principais 
trazos do principio do Sumak Kawsay, 
o Ben Vivir, en canto orientación basilar 
constitucional. Preséntao como un prin-
cipio que, partindo dunha contribución 
indíxena, é válido moito máis alá dos pobos 
indíxenas e do mesmo Ecuador. É un prin-
cipio propio do século XXI, do século que 
comeza coa entrada na axenda política mun-
dial dos límites ecolóxicos do desenvolve-
mento capitalista. Ao afirmar tal principio, 

Ecuador sae da gaiola da dependencia e do 
subdesenvolvemento político e ideolóxico 
e afírmase como un país en pé de igualdade 
con todos os outros países, decidido a com-
partir as causas mundiales polas que paga a 
pena loitar se, de verdade, o futuro vai ter 
futuro. 

A complexidade do Sumak Kawsay atra-
vesa todo o libro e Alberto Acosta analízaa 
nas súas dimensións principais: como alter-
nativa ao desenvolvemento; como unha nova 
dimensión de dereitos (os dereitos da natu-
reza); como semente que só pode xermolar 
nun novo tipo de Estado, o Estado plurina-
cional, o cal se constrúe coa participación 
da cidadanía, os pobos e as nacionalidades 
mediante diferentes formas de democracia, 
o que chamo demodiversidade; como matriz 
dunha nova economía solidaria e plural de 
vocación pos-extractivista e pos-capitalista. 
Acosta ensina que o Sumak Kawsay, sendo 
unha novidade constitucional, non é unha 
entidade exótica ou sen precedentes, pola 
contra, é parte dunha problemática moito 
máis ampla, dunha conversación da humani-
dade na que están participando intelectuais 
e movementos sociais do Norte global e do 
Sur global, de Occidente e de Oriente». n

LIBROS 
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