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COMERCIO INTERNACIONAL

Ollo co Tratado de  
Comercio e Investimentos 
UE-EE.UU (TTIP) 

A realidade é que a Unión Europea e Esta-
dos Unidos levan negociando un Tratado 
Transatlántico de Comercio e Investimentos 
(TTIP) dende xullo de 2013 «a cuberto» da 
opinión pública e da sociedade civil, xunto 
coas grandes corporacións, e teñen présa 

para pechalo este mesmo ano 2014. Dado 
que as barreiras arancelarias entre estas dúas 
potencias económicas non son moi signifi-
cativas, as negociacións, estanse centran-
do na privatización e no desmantelamento 
–aínda maior se cabe– da protección laboral, 
ambiental e social.

Os que levamos algunhas décadas coope-
rando de perto con países de América Lati-
na sabemos qué significa un Tratado de 
Libre Comercio. Alá, en sociedades que 
estamos afeitos a ver como deficitarias en 
educación, información e institucionalida-
de democrática, as organizacións e os move-
mentos sociais forzaron debates públicos, 
condicionaron a axenda política e saltaron 

aos medios de comunicación. Os resulta-
dos foron desiguais. Nalgúns países conse-
guíronse parar, noutros non. Pero en todos 
se deu un forte debate social e político e un 
traballo conxunto dende diferentes organi-
zacións, movementos e sectores, aunando as 

loitas do campo e da cidade. Algo debere-
mos aprender deses procesos.

O TTIP suporía unha nova volta de rosca 
no proceso de liberalizacións e privatiza-
cións que hoxe está padecendo a poboación 
europea coas políticas de axuste estrutural 
da troika, coa súa manipulación da crise, e 
cuxas consecuencias traducíronse en recor-
tes, despedimentos, perda de dereitos e de 
calidade dos servizos, ao pór a rendabilida-
de económica por riba de todo o demais. 

O TTIP afectará no sentido de desregu-
lar e converter en obxecto de negocio sen 
límites unha grande variedade de ámbi-
tos da nosa vida: a agricultura, os servizos 
públicos, os dereitos laborais, a enerxía, a 

Olga Abad e Àlex Guillamón

TTIP? Oíches algunha vez estas siglas? Se a resposta é negativa, xa empezamos mal… 
Iso confírmanos que os poderes políticos e económicos da Unión Europea e dos EE.UU. 
lograron chegar á cuarta ronda de negociacións dun acordo de magnitudes e efectos 
superlativos, en todas as ordes das nosas vidas, sen que nos decatáramos, nin sequera os 
sectores máis activos e conscientes da nosa sociedade. 
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Con algo 

de retraso, 

unha grande 

variedade de 

colectivos, 

organizacións 

e movementos 

sociais que 

nestes anos se 

levantaron 

defendendo 

os dereitos da 

xente, estámonos 

formando e 

organizando 

fronte a esta 

nova ondada 

con dous retos 

por diante

medicina, a sanidade, as finanzas (máis se 
é posible), o medio ambiente, a promoción 
da cultura, patentes, etc. No terreo do con-
sumo, por exemplo, poranse en grave peri-
go cousas que ata agora se lograra defender 
como o camiñado no tema da compra públi-
ca responsable, o etiquetado e o principio 
de precaución ante «experimentos abertos» 
como os transxénicos ou outros inventos 
da enxeñería da alimentación, as denomina-
cións de orixe, etc. Ou, no ámbito medio-
ambiental, a técnica da fractura hidráulica 
para extraer gas (fracking).

A iso engádese un capítulo de «protección 
dos investimentos» que, como xa ocorre con 
tratados similares en América, permitirá ás 
grandes empresas demandar aos estados por 
decisións (de interese social, dereitos labo-
rais, protección ambiental, etc.) que con-
sideren que poidan pór en perigo as súas 
ganancias. 

As consecuencias non poden ser outras 
que o aumento do paro e da precariedade da 
maioría da poboación, unha nova carga para 
as clases traballadoras, especialmente para 
as mulleres, nas que segue recaendo maio-
ritariamente o «mandato social» de cubrir 
os coidados máis básicos cando o Estado se 
desentende deles. 

Pero o TTIP tamén castigará duramente a 
unha grande maioría de empresas pequenas 
e medianas de todo tipo, cuxa subsistencia 
fronte ás grandes do IBEX e ás inversoras 
multinacionais se converterá aínda máis 
nunha misión imposible.

Será un paso máis na dualidade xurídica 
que vimos denunciando dende os move-
mentos cidadáns nestes anos: por un lado 
van as normas e regras xurídicas «duras», 
as que permiten aos grandes inversores, aos 
«mercados», ás empresas financeiras e ás 
multinacionais seguir aumentando os seus 
beneficios sen restricións sociais, ambientais, 
democráticas, etc.; estas son as que protexe-
rá o TTIP para que se cumpran sempre rigo-

rosamente. E por outro lado van o «dereito 
brando», esas leis e declaracións que figu-
ran na parte decorativa das constitucións 
e pactos internacionais, onde se recoñecen 
os dereitos das persoas e os pobos; esas que 
nunca atopan mecanismos efectivos de cum-
primento e sanción.

Pero, por riba de todo, o TTIP signifi-
cará unha sustracción máis á soberanía 
cidadá e ao pouco que xa vai quedando da 
institucionalidade democrática, de decisións 
sobre aspectos vitais do funcionamento da 
nosa sociedade. Estas decisións quedarán 
non só «de feito», como ata agora, senón 
«por dereito», nos despachos que os lobbies 
teñen adosados aos gobernos e parlamen-
tos. A propia decisión sobre a aprobación 
do TTIP é un bo exemplo : debate cida-
dán, o mínimo posible. Se logran pechar o 
acordo a fins de 2014, como teñen previs-
to, bastará coa súa ratificación nos diferen-
tes parlamentos dos estados membros. Si, 
eses parlamentos como as «nosas» Cortes, 
cuxa popularidade e creto entre a cidada-
nía están, por razóns sobradas, en números 
vermellos.

Con algo de retraso, unha grande varie-
dade de colectivos, organizacións e move-
mentos sociais que nestes anos se levantaron 
defendendo os dereitos da xente, estámonos 
formando e organizando fronte a esta nova 
ondada con dous retos por diante: 1) con-
seguir proxectar luces e taquígrafos diante 
da opinión pública e o debate cidadán cara 
ao que pretenden negociar en «privado» e 
2) conseguir unha coordinación efectiva 
con movementos cidadáns críticos que xa 
se están erguendo en varios países da Unión 
Europea e dos Estados Unidos.

Esta será a primeira vez que falemos deste 
tema no boletín, pero seguro que non será 
a última. Mentres tanto ogallá que toda a 
xente que nos ledes poidades difundir e 
levar aos vosos ámbitos de traballo e acti-
vismo este debate. n
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MIGRACIONS

O Estado resérvase o dereito  
de admisión... 
Ana I. Fornés Constán – @bichodelcesto

Que teñen que ver as migracións comigo? E 
as persoas migrantes? Podemos preguntar-
nos estas e outras cuestións dende distintos 
posicionamentos. Partindo da base de que 
non nos consideremos abertamente racistas 
e xenófobos, teríamos que ir cuestionándo-
nos as prácticas sociais e legais que teñen 
que ver coa migración para ver cal é a nosa 
posición e,no seu caso, se tomamos unha 
postura crítica e política ao respecto.

Na actualidade asumiuse con toda natura-
lidadeo racismo institucional que supoñen 
as leis de inmigración e extranxeiría. En cer-
toxeitoresúltanos profundamente lóxico que 
deban existir fronteiras e que,ademáis,estas 
deban ser controladas. Consideramosque 
éparte da soberanía dos Estados nación o 
control sobre o seu propio territorio. Pero 
entón, a que se debe que ese control sobre 
a soberanía se limite estritamente a poucas 
cuestións, sendo unha delas as migracións? 
Por que se fai necesario controlar e evitar 
que veñan migrantes?

Os medios de comunicación transmiten 
e crean dende practicamente este mesmo 
marco, para que vislumbremos a realidade 
migratoria e aceptemos o statu quo das polí-
ticas de extranxeiría sen cuestionarnos as 
inxustizas nin que poidamos alcanzar certo 
nivel de comprensión. Amósasenos como 
un fenómeno inevitable, alleo, que pro-
vén da fatalidadee da violencia. Como se a 
nosa sociedade non tivera nada que ver coa 
desigualdadee o empobrecemento doutros 
territorios.

O discurso oficial enmárcase dentro da 
seguridade. De aí que se promova a «migra-
ción controlada». Pero a realidadeé que a 
lóxica do control das migracións está máis 
próxima á do control dos recursos naturais 
que a da xestión dun asunto político propia-
mente humano. 

Existe un nivel de lucro altísimono que 
están involucrados todo tipo de axentes. Por 
un lado, os Estados, paraos que a militariza-
ción das fronteiras externas e internas supón 

unha aposta polas tecnoloxías militares coa 
creación do enemigo «migrante» ao que 
hai que interceptar, incluso para protexe-
los de si mesmos. Destexeitose lexitímaseo 
uso de Forzas e Corpos de Seguridade do 
Estado,as subcontratas a certas empresas 
sociaise o mantemento de instalacións que 
supoñen campos de deportación, como son 
os CIE, os Centros de Internamento para 
Extranxeiros.

Á súa vez os Estados obteñen altísi-
mos ingresos en embaixadas, consulados 
e en delegacións de extranxeiría no Esta-
do español, a través das solicitudes de visa-
dos, de permisos de traballo e/ou residencia 
e demais trámites, que en moitos casos se 
cobran independentemente de que se con-
cedan ou non.

Por outro lado, opeche de fronteiras, que 
beneficia principalmente ás mafias, para as 
queo tráfico de seres humamos e a trata (que 

O discurso 

oficial 

enmárcase 

dentro da 

seguridade. 

De aí que se 

promova a 

«migración 

controlada»

...a todas as que persoas que proveñan de zonas afectadas por conflitos armados, expolio 
de recursos, impactos medioambientais e empobrecemento do territorio producidos pola 
Unión Europea e/ou empresas transnacionais colaboradoras.
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Os Centros de 

Internamento 

para 

Extranxeiros 
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(ou non) 

deportadas

ademais supónexplotación sexual, laboral ou 
doutro tipo) é unha fonte de ingresos conti-
nua, xa que para moitas persoas migrantes 
a súa única oportunidade pasa por caer nas 
redes. En especial para as mulleres.

Sería conveniente (re) pensar os mecanis-
mos actuais de represión que se realizan 
nos nosos territorios e velos con outra lec-
tura, que nos permita politizar a nosa acción 
e loitar contra as prácticas racistas e xenó-
fobas, tales como as redadas por perfil étni-
co, a burocratización da (des)cidadanía e a 
exclusión sistemática do acceso aos dereitos, 
os CIEe as deportacións.

As fronteiras son demarcacións xeopo-
líticas que delimitan non tanto territorios, 
como seres humanos, categorizando os que 
teñen dereito a vivir, os que teñen dereito 
a gozar de dereitos (incluso eses mesmos 
dereitos humanos que dicimos que son 
universais)e os que non. Ademais teñen 
un carácter pseudo sagrado no que, segun-
do o noso imaxinario colectivo, se sostén 
a paz social. Que pasaría se non existisen 
as fronteiras? A alternativa á fronteira é o 
caos? Resulta extrano ver como este discur-
so calou ben profundo a medida que se glo-
balizoue colonizouo mundo coas prácticas 
capitalistas. Porque se fai necesario some-
ter a poboación empobrecida nos «outros» 
territorios. E porque é neles onde se produ-
cen os fenómenos de tráfico ilegal. Xunto 
cos paraísos fiscais, son os puntos nos que 
se atopan os maiores movementos de capi-

tal e de tráfico de mercadorías ilegais, entre 
elas, os seres humanos.

A burocraciainstitucionaliza esa catego-
rización de seres humanos a través da pro-
pia leie de procedementos administrativos. 
Os que alcancen territorio europeo deberán 
axustarse a ríxidos estándares para poder ter 
acceso a un «permiso» que lles dea precisa-
mente o permiso a estar no territorio. De tal 
xeito que se axustená norma e, sobre todo, 
ao mercado de traballo a través dos devan-
ditos mecanismos de control.

As redadas racistas consisten na per-
secución edetención no espazo público (e 
mesmo no privado)a través de identifica-
cións e detencións que se realizan a persoas 
polos seus trazos fenotípicos. Son discri-
minatorias e ilegais. Pero, non obstante, 
véñense realizando dende hai tempo e van 
mutando en función da denuncia social.As 
persoas migrantes poden ser interceptadas 
en calquera momento (indo ao traballo, a 
realizar xestións de extranxeiría, nos medios 
de transporte públicos) polas Forzase Cor-
pos de Seguridade do Estado e,a partir dese 
momento, pode empezar a odisea da súa 
deportación de múltiples maneiras. 

Os Centros de Internamento para 
Extranxeiros (CIE)son campos de exclu-
sión nos que se pecha a persoas que poden 
ser (ou non) deportadas. As vítimas dos 
CIE son recluídas por non ter permiso de 
traballo e residencia, mentres se tramita a 
súa posible deportación. Por un lado, queda 
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constatado por numerosos informes dende 
2009, que se vulneran os dereitos e liber-
dades fundamentais, ademais das múlti-
ples denuncias por tortura, abusos sexuais, 
malos tratos e mesmo morte na maioría de 

CIE onde organizacións sociais intentan 
dilucidar e denunciar todo o que ocorre. 
Na actualidade hai 7 en funcionamento no 
Estado español. Na Unión Europea e paí-
ses veciños haicase 500 centros coñecidos. 
Porén, tense constancia de que moitas comi-
saríase outros espazos similares funcionan 
ao efecto, aumentando aínda máis a súa opa-
cidade.

As deportacións son o peche do ciclo 
represivo. Consiste na expulsión de persoas 
polofeito de ser migrantes e pobres. Son un 
auténtico drama porque son unha morte 
social en vida (supón unha ruptura radical 
do propio proxecto vital) e pola violencia 
coa que son executadas. Tanto polofeito de 
que a xente non poida preparar a súa viaxe, 
nen facer vida aquí, senón polas propias 
condicións da viaxe, que son a maioría das 
veces inhumanas. As deportacións fanse en 
vos e en barco comerciais (xunto con outros 
pasaxeiros), pero tamén se están producindo 
vos ex profeso fletados (a Air Europa) co fin 
de deportar seres humanos.

A morte está en todos estes mecanismos 
de represión, non só porque eles mesmos 
son morte (de moitos tipos) senón pola 
grande cantidade de persoas que foron asa-
sinadas, violadas, mutiladas, torturadas e 
desaparecidas.

Xeralmente o discursos oficialé que se 
protexe as persoas migrantes, pero vemos 
que é xusto o contrario. Exercen todo tipo 
de mecanismos represivos precisamen-
te porque elas loitan contra este sistema 
criminal que as categoriza, as rexeita e as 
tenta exterminar. Rebélansecontra o desti-
no, as políticas e leis inxustas, a fatalidadee 
o medo.

Quefacemos nós? Non deberíamos acaso 
solidarizarnos coa súa loita, que en certa 
maneira é a de todas,e posicionarnos poli-
ticamente cun proxecto de transformación 
social que teña en conta a erradicación de 
todo tipo de racismo, en especial o racismo 
de Estado? Nen medo, nen pena; respecto 
e solidariedade. n

Nen medo,  

nen pena; 

respecto  

e solidariedade
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da verdadeira  
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subscrición ao dorso
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DEREITOS DAS MULLERES 

Nós parimos, 
nós decidimos 
e nós desobedecemos
Comisión Feminismos de Entrepobos

No contexto da actual crise sistémica ad-
quire máis forza a alianza patriarcal entre 
as políticas neoliberais e o fundamentalismo 
relixioso, que nega o dereito das mulleres a 
decidir, controla a sexualidade e a reprodu-
ción, converténdose nun dos instrumentos 
máis importantes para unha ofensiva ideo-
lóxica, social e legal que ameaza cunha grave 
regresión a escala global nos logros asumi-
dos nas últimas décadas para a emancipa-
ción das mulleres.

O que está a suceder no noso país coa cha-
mada Lei Gallardón, hai que contemplalo 
necesariamente no contexto desta ofensiva 
global, tanto como é necesaria a solidarieda-
de feminista para enfrontala. 

A continuación presentamos unha rápi-
da retrospectiva sobre a situación do abor-
to nalgúns países nos que Entrepobos leva 
anos colaborando cos movementos femi-
nistas en defensa dos dereitos das mulleres, 
que deixa de manifesto unha crúa realida-
de. Con algunha excepción as mujeres en-
fróntanse a múltiples obstáculos para o libre 
exercicio dos seus dereitos sexuais e repro-
dutivos. Gobernos de distinto signo teñen 
en común a alianza co fundamentalismo re-
lixioso e a misoxinia. Son miles, millóns as 
mulleres que loitan diariamente por alcan-
zar un nivel mínimo de autonomía sobre as 
súas propias vidas, ás que sistematicamente 
se lles nega a posibilidade de decidir libre-
mente sobre a interrupción de embarazos 
no desexados. 

Un percorrido por todas estas lexislacións 
en torno ao aborto que vulneran os acordos 
internacionais sobre saúde e dereitos sexuais 
e reprodutivos (DSDR) subscritos cinica-
mente pola maior parte dos estados. Os 
dereitos sexuais e reprodutivos son parte in-
tegral dos dereitos humanos e garantir o seu 

goce é indispensable para acadar o benestar 
físico, mental e social. Por iso é necesario que 
se respecte o dereito das mulleres a decidir 
libre e responsablemente sobre as cuestións 
relacionadas coseu propio corpo. Os DSDR 
forman parte da axenda común do feminis-
mo, aínda que se teñan en conta os diferen-
tes contextos dos países e o diferente nivel de 
concienciación das organizacións. 

No mundo realízanse millóns de abor-
tos cada ano. As consecuencias dos abortos 
ilegais constitúen unha das principais cau-
sas de mortalidade materna. A pesar disto, 
as políticas estatais seguen dominadas por 
lexislacións restritivas. Esta dobre dimen-
sión (en tanto violación de dereitos e ris-
co sanitario) segue a motivar o activismo de 
movementos feministas e organizacións de 
profesionais da saúde.

No hai nada máis persoal nin máis político para as mulleres que o propiocorpo… Por iso 
dende o feminismo séguese afirmando o que a estas alturas debería ser unha obviedade: «o 
meu corpo é meu», unha reivindicación que recolle a esixencia de liberdade e autonomía 
individual e tamén de xustiza social,pois o exercicio dos dereitos sexuais e reprodutivos 
require que existan unhas condicións sociais, políticas e económicas que o fagan posible para 
todas as mulleres. (Justa Montero, Asamblea Feminista de Madrid, VIENTOSUR-2014)

Gobernos de 

distinto signo 

teñen en común 

a alianza co 

fundamentalismo 

relixioso e a 

misoxinia
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Acción da Asemblea de Mulleres populares e Diversas en Quito (Ecuador)

ASÓCIATE E COLABORA
«É o momento  
da verdadeira  
solidariedade»

Boletín de 
subscrición ao dorso
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Que está a suceder en España?
O título do anteproxecto de reforma da lei 
do aborto que o pasado 20 de decembro 
aprobou o Consello de Ministros ten unha 
carga ideolóxica que non permite dúbida: 
«Lei de protección da vida do concibido e 
dereitos da muller embarazada». Dende o 
goberno recupérase así o discurso franquista 
de negación das mulleres como seres sexuais 
e a maternidade como o seu destino natu-
ral. «...A maternidade, á que o feminismo 
dera unha resignificación, considerada como 
unha opción no proxecto de vida das mulle-
res, reaparece con forzan o discurso oficial 
como unha imposición e un imperativo di-
vino que marca a natureza da condición fe-
minina e, polo tanto, a posición de todas as 
mulleres na sociedade...(Justa Montero)». 

O anteproxecto de lei sinala que o abor-
to é un delito,agás en dous supostos: que o 
embarazo sexa froito dunha violación (ale-
gable nas primeiras 12 semanas) e que xere 
un «grave perigo para a vida ou a saúde físi-
ca ou psíquica da embarazada» (alegable nas 
primeiras 22 semanas). Desaparece, entón, o 
suposto de malformación, enfermidade in-
curable ou anomalía fetal incompatible coa 
vida, que cunha ou outra formulación exis-
tiu durante tres décadas. Que o feto teña 
un problema de saúde, por moi grave que 
este sexa e aínda que fose a producir a mor-
te nada máis nacer, xa non será en si mesmo 
un motivo legal para abortar.

Esta modificación supón a denigración le-
gal e social das mulleres, impondo a tutela 
psiquiátrica, médica e legal sobre a súa ca-
pacidade de decidir, que se ve agravada no 

caso das menores de 18 anos. Este novo re-
gulamento volve a unha situación máis res-
tritiva que a acadada coa despenalización 
parcial do 1985.

De feito, con esta nova lexislación, o Esta-
do español volve estar na cola de Europa en 
recoñecemento dos Dereitos Sexuais e Re-
produtivos. O anteproxecto de reforma da 
lei do aborto xestouse e elaborouse de cos-
tas ás mulleres, a os movementos feministas, 
a expertos xuristas e profesionais da bioéti-
ca e a sanidade, así como ás recomendacións 
do Parlamento Europeo e da Organización 
Mundial da Saúde.As mulleres desaparece-
mos como suxeitos de dereitos, para pasar a 
ser algo instrumental aos dereitos «do con-
cibido», ao que ademais se atribúe persona-
lidade xurídica, nunha das manifestacións 
máis misóxinas de desprezo absoluto á vida 
das mulleres. 

Este anteproxecto reforza a considera-
ción penal do aborto, de xeito que serán 
moi poucas as mulleres que poderán abor-
tar nos supostos despenalizados, menos as 
que podían facelo coa lei de 1985 e coa de 
2010 (aínda vixente). 

A experiencia colectiva de 35 anos de mo-
bilizacións polo dereito ao aborto,dá forza 
e sentido ás reivindicacións que se formulan 
dende as organizacións feministas: 

Instar ao Goberno do Estado a retirar • 
o anteproxecto de Lei do Goberno de 
maneira inmediata.
Que o aborto saia do Código Penal.• 
Recoñecemento do dereito á interrupción • 
voluntaria do embarazo, á libre decisión 
das mulleres: sen interferencias, sen con-

As mulleres 

desaparecemos 

como suxeitos 

de dereitos, para 

pasar a ser algo 

instrumental 

aos dereitos «do 

concibido», ao 

que ademais 

se atribúe 

personalidade 

xurídica
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dicionantes, sen tutelas nin penaliza-
cións.
Acceso universal á información e forma-• 
ción en materia de sexualidade, con inclu-
sión nos currículos académicos.

E noutros paises do mundo?
Perú
O aborto está penalizado salvo que exis-
tan razóns terapéuticas. Porén, o acceso 
ao aborto terapéutico nos servizos de saú-
de está restrinxido, pois a falla de regula-
mentación do mesmo (segue sen aprobarse 
o protocolo de aborto terapéutico), xera 
incertidume en profesionais da saúde e nas 
mulleres sobre cando, como e onde debe 
realizarse esa interrupción do embarazo.

O Estado postergou a autonomía da mu-
ller sobre o seu corpo e o seu proxecto de 
vida en beneficio doutros, pois o aborto 
sanciónase mesmo cando o embarazo pro-
vén dun feito cruel como a violación sexual. 
Está penado cunha pena privativa de liber-
dade de dous anos, agás nos casos de abor-
tos éticos (por violación ou inseminación 
artificial non consentida), ou euxenésicos 
(seo ser en formación ten graves taras físi-
cas ou psíquicas), cuxa pena asignada é de 
3 meses.

A penalización do aborto xera un siste-
ma de atención clandestina e insegura que 
obstaculiza o exercicio dalgúns dereitos das 
mulleres, xerando problemas de xustiza so-
cial e de saúde pública, pois son as mulleres 

pobres as que se ven na obrigade someterse 
a procedementos perigosos.

A distribución gratuíta nos centros de saú-
de da anticoncepción oral de emerxencia foi 
prohibida polo Tribunal Constitucional. Os 
adolescentes teñen barreiras legais de acceso 
aos servizos de saúde sexual e reprodutiva. 

En Perú non existen investigacións oficiais 
sobre a situación do aborto. Pero, os estu-
dos existentes dan contade que este, lonxe 
de diminuír, aumenta de maneira sistemáti-
ca. A cifra de embarazos non desexados en 
Perú, segundo a ENDES,é do 57% dos na-
cementos, o que significa que 1,8 millóns de 
nenos naceron sen que os seus pais os des-
exaran. As mulleres seguen tendo máis fillos 
dos que desexan ter, sendo as mulleres rurais 
as que están máis afastadas do seu ideal re-
produtivo. Segundo un estimado estatístico 
realizado a finais de 2006, en Perú se prac-
ticaban 371.420 abortos clandestinos cada 
ano, sobre todo en mulleres e adolescentes 
pobres de zonas rurais e urbanas. O Esta-
do recoñece que o aborto é a terceira causa 
directa de morte materna. Non obstante, é 
probable que o seu impacto sexa maior, xa 
que moitos abortos terían sido ocultados no 
rexistro como «hemorraxias».

Perú ten un marco legal que limita o exer-
cicio libre da sexualidade e reprodución, 
contradicindo os estándares internacionais 
xerais de dereitos humanos e as recomen-
dacións recibidas para Perú dos órganos de 
seguimento dos diversos tratados. 
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Esixencias dende a sociedade civil ao es-
tado peruano. 

Contar con datos fiables sobre aborto • 
e mortalidade materna.
Brindar educación integral sobre • 
sexualidade e servizos especializados 
para adolescentes.
Acceso á máis ampla gama de anticon-• 
ceptivos, incluíndo a Anticoncepción 
Oral de Emerxencia.
Acceso a servizos adecuados de abor-• 
to terapéutico.
Revisar a lexislación punitiva sobre • 
aborto.
Políticas públicas sen inxerencias • 
relixiosas. Garantía dun estado laico.

Nicaragua
En Nicaragua, o aborto é un delito en cal-
quera circunstancia. A prohibición non ad-
mite excepcións, nin sequera en situacións 
nas que continuar co embarazo pon en pe-
rigo a vida ou a saúde da muller ou nena, 
e cando o embarazo é consecuencia dunha 
violación.

O novo Código Penal que entrou en vigor 
en 2008revogando as disposicións legais que 
permitían o aborto terapéutico dende había 
máis dun século, prevé penas de cárcere para 
as mulleres e nenas que soliciten ou consi-
gan que se lles practique un aborto, e para 
os profesionais da saúde que proporcionen 
servizos de aborto e atención obstétrica ne-
cesaria para salvar vidas e preservar a saúde 
da paciente. 

A revogación das disposicións legais que 
permitían o aborto terapéutico pon en peri-
go as vidas das mulleres e nenas e coloca os 
profesionais da medicina nunha difícil po-
sición. O elevado número de embarazos de 
adolescentes en Nicaragua implica que moi-
tas das afectadas pola lei reformada son me-
nores de 18 anos.

A defensa do aborto continúa a se unha 
reivindicación constante para as organi-
zacións feministas, que non renuncian 
a un diálogo con mulleres que practi-
can unha determinada relixión e teñen 
no aborto un dos seus principais con-
flitos morais. A problemática do aborto 
impregna de maior gravidade o conflito 
entre a doutrina relixiosa e o libre albe-
drío das mulleres, así como a relación 
entre o movemento feminista ea clase 
gobernante, sexan liberais ou sandinis-
tas.

O Salvador 
O Salvador forma parte dos países coa lexis-
lación máis restritiva respecto ao aborto. 
Éoutro dos catro países que restrinxiron a 
súa lexislación sobre o aborto nos últimos 
quince anos. 

Así, no actual código penal no artigo 133 
castígase o delito de aborto cunha pena de 
2 a 8 anos de prisión, á que se debe sumar 
a pena por homicidio para quen o comete-
se. De acordo coa normativa penal o ben 
xurídico protexido é a vida do concibido 
pero non nacido, castigándose as seguin-
tes condutas: a) aborto cometido por per-
soa distinta á da muller embarazada co seu 
consentimento; b) aborto cometido por 
unha muller embarazada; e c) o consenti-
mento outorgado pola nai para practicar o 
aborto. Na redacción do articulo 133 to-
mouse en consideración que debía ter un 
papel primordial a vida do concibido non 
nacido sobre a nai.

A devandita posición foi reafirmada de-
bido á protección que outorgou a Cons-
titución de O Salvador ao dereito á vida, 
despois da reforma feita en febreiro de 
1999. Esa reforma estableceuno artigo 1 
da Constitución que «O Salvador reco-
ñece a persoa humana dende o momento 
da concepción». (Fonte: Belissa Guerre-
ro Rivas)

Na actualidade existen unha serie de 
organizacións, sobre todo feministas, 
que están loitando pola despenaliza-
ción do aborto en todas as súas for-
mas, con énfase na despenalización do 
aborto terapéutico. Nos últimos anos 
ademais creouse a Agrupación Cidadá 
pola despenalización do aborto Tera-
péutico Ético e Euxenésico en O Sal-
vador. 

Cuba
A práctica do aborto voluntario en Cuba 
é legal. Xunto a Uruguai (e México D.F.)
son os únicos países de América Latina 
que contan con leis de prazos. É un ser-
vizo institucionalizado de saúde, polo que 
existe un número importante de hospitais e 
outras unidades acreditadas para este pro-
ceder con persoal debidamente cualificado. 
O Ministerio de Saúde Pública dá garantía 
do servizo de aborto con calidade e segu-
ridade. 

O dereito a dispor de servizo de aborto 
de calidade e a optar polo aborto volunta-
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rio base a dono «libre dereito da muller ou 
a parella a decidir sobre a súa reprodución», 
é un logro das mulleres cubanas na súa loita 
polo pleno exercicio de igualdade entre os 
xéneros conquistado dende inicios da déca-
da dos 60. 

En Cuba rexístranse estatisticamente to-
dos os abortos, incluídos os voluntarios e as 
regulacións menstruais. Estímase que arre-
dor do 20 % dos abortos se relacionan cun 
fallo de anticonceptivos, e unha porcentaxe 
similar podería evitarse por decisión da pa-
rella ou da muller se practica unha anticon-
cepción consciente.

Dende o ano 2000, en que se practica-
ron 76.293 abortos, (34,5 por cada 100 
embarazos), en 2012 a cifra incremen-
touse ata 83.682 (39,7%). Neste sentido 
na illa o debate entre autoridades sanita-
rias e colectivos sociais implicados cén-
trase máis ben en lograr diminuír estas 
cifras, para o que parece imprescindible 
unha política preventiva e unha educa-
ción sexual formal e non formal moito 
máis eficaces, especialmente entre a xu-
ventude.

Honduras
O aborto é ilegal en Honduras. O Código 
Penal hondureño establece que o aborto é 
un delito e prevé penas de cárcere de en-
tre 3e 10 anos, así como sancións económi-
cas, tanto para as mulleres que se sometan a 
el voluntariamente como para as colabora-
cións necesarias.

A pesar dos riscos que conleva,en Hon-
duras cada anoo número de adolescentes 
que interrompen voluntaria e clandestina-
mente o seu embarazo no fai máis que in-
crementarse. 

Ademais, en abril de 2009, o Congreso 
Nacional aprobou o decreto que recolle a 
prohibición das píldoras anticonceptivas de 
emerxencia e equiparou legalmente co abor-
to, penado con ata 6 anos de cárcere. Dixo 
decreto foi vetado poucas semanas despois, 
o 15 de maio de 2009, polo daquela presi-
dente Manuel Zelaya, que o devolveu ao 
Congreso para a súa modificación.

Pero tras o golpe de estado, Noé Villa-
franca, ministro de Saúde do Goberno «de 
facto» de Roberto Micheleti, non esperou 
o ditame da Corte Suprema De Xustiza. En 
outubro de 2009, o Acordo Ministerial nú-
mero 2744 declarou prohibida a promoción, 
uso, compra, venda, incluída a distribución 
gratuíta da Anticoncepción de Urxencias, 
recollida na lei vetada polo presidente de-
posto. Case tres anos despois do veto pre-
sidencial, o 1 de febreiro de 2012, a Corte 
Suprema de Xustiza de Honduras declarou 
a píldora de anticoncepción de emerxencia 
como un «método abortivo» (ignorando á 
OMS, pero escoitando o Vaticano).

Actualmente, non existe unha lei de saú-
de reprodutiva no país; para facer fron-
te a estas circunstancias articulouse un 
movemento de organizacións feministas 
locais(CEMH, CDM, Colectivo Lésbi-
co Catrachas, CESADEH) en defensa 
dos DD. HH. e da muller para evitar as 
mortes de mulleres polos abortos pro-
vocados clandestinos. 

En Guatemala
En Guatemala a Constitución Política, no 
seu artigo 3, establece que o estado garanta 
e protexe a vida humana dende a súa con-
cepción, así como a integridade e a seguri-
dade da persoa.
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O Código Penal unicamente contempla 
a posibilidade de interromper o embarazo 
no (Art. 137) con fins terapéuticos –cando a 
vida da nai poida estar en perigo polo nace-
mento do bebé– e no (Art. 139) ña tentativa 
da muller para causar o seu propio aborto e 
o aborto culposo propio, son impunes–.

Non pode determinarse o número exacto 
de abortos, pois segue sendo unha prácti-
ca ilegal e clandestina, pero recentes estatís-
ticas amosan un alarmante crecemento dos 
embarazos adolescentes en Guatemala onde, 
de acordo con cifras gobernamentais, un de 
cada cinco nenos/as nacen dunha nai ado-
lescente. Datos proporcionados polo Ob-
servatorio de Saúde Reprodutiva (OSAR) 
amosan que no 2012,o 26% dos nenos e ne-
nas nacidos eran de mulleres menores de 19 
anos.O aborto clandestino ten devastadoras 
consecuencias sociais e na saúde das mulle-
res que teñen menos capacidade para pagar 
os custos dun aborto seguro. 

O movemento de mulleres en Guate-
mala afronta esta situación con campa-
ñas de denuncia e sensibilización:

Denuncian a condición de risco que • 
hai para a saúde e a vida das mulleres.
Denuncian o problema dos emba-• 
razos en adolescentes, unha gran-
de maioría como resultado do abuso 
sexual por familiares próximos. 
Reivindican un recoñecimiento das • 
mulleres como suxeitos de dereito se 
que poden tomar as súas propias deci-
sións.
Reivindican a necesidade de educa-• 
ción sexual e métodos anticoncepti-
vos accesibles a toda a poboación.

En Ecuador
Aínda que a actual Constitución de Ecua dor 
poida considerarse unha das máis avanzadas 
en cuestións de xénero (grazas ao esforzo de 
moitas mulleres), en Ecuador o aborto só é 
legal: «Cando a vida ou a saúde das mulleres 
corren perigo e cando o embarazo é produ-
to dunha violación ou estupro a unha muller 
idiota ou demente».O aborto é un problema 
de Saúde Pública, é a segunda causa de mor-
te materna en Ecuador, o 18% de mortes son 
causadas por abortos clandestinos. Cada 4 
minutos unha muller aborta en Ecuador, de 
forma clandestina, insegura e ilegal.

Foio propio presi dente, Rafael Co rrea o 
que nunha das súas alocucións se negou a 
despenalizar o aborto en casos de violación, 

esta intervención desencadeou entre os gru-
pos feministas e organizacións de mulleres 
unha onda de malestar e indignación.

Dende diferentes colectivos feministas e 
cidadáns (incluídas algunhas deputadas 
do partido no goberno) séguese reivin-
dicando a despenalización do aborto.O 
movemento feminista respondeu res-
ponsabilizando ao presidente das mor-
tes por abortos inseguros e chamaron á 
desobediencia civil.

En Marrocos
De acordo co código penal, prohíbese de 
forma estrita o aborto salvo no caso que 
sexa imprescindible para salvar a vida da nai 
(e só nese caso), sempre que haxa autoriza-
ción do cónxuxe ou, se este non existise, con 
permiso escrito do xefe médico da provin-
cia ou prefectura. (Este suposto acolle me-
nos do 5% do total de casos de mulleres que 
desexan abortar).

Para as mulleres que incumpran ese pre-
cepto, a Lei prevé de seis meses a dous anos 
de cárcere (Artigo 454 do Código penal). 
Para a persoa que os practica, entre une cin-
co años de prisión; que se converten en vin-
te se a paciente en cuestión falece (Artigo 
499 do Código penal)e entre 2 meses e 2 
anos aos cómplices dun aborto, os interme-
diarios ou vendedores de produtos aborti-
vos (Artigo 455).

Iso conleva, segundo fontes da Asociación 
Marroquí de Loita contra o Aborto Clan-
destino (AMLAC), que se produzan entre 
600 e 800 abortos ilegais diarios (a un prezo 
entre 200 e 1.400 euros), algúns deles causan 
graves complicacións de saúde para as mu-
lleres e poden conducir á morte, debéndo-
se un 13% da mortalidade materna a causas 
relacionadas con abortos inseguros. 

Pese a que son imáns e líderes relixiosos os 
que adoutrinan en contra do aborto na maio-
ría das ocasións, co apoio da igrexa católica, 
voces críticas sinalan que o Islam non pro-
hibe estritamente o aborto, igual que tam-
pouco prohibe o uso de anticonceptivos.

A Asociación Marroquí de Planifica-
ción Familiar e AMLAC, propoñen, 
ante esta situación de risco,o aborto li-
bre ata as oito semanas e máis alá deste 
prazo propoñen a posibilidade de inte-
rromper o embarazo tamén en caso de 
violación, se a nai ten problemas men-
tais e se hai malformación do feto.
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A rede internacional
A rede Internacional de Mulleres de Negro 
nace a partir do movemento de mulleres crea-
do en Israel e Palestina en 1988, intentando, 
por unha banda, crear vías de entendemen-
to e afecto e, por outra, ofrecer alternativas 
pacíficas á busca de solucións para os seus 
pobos como unha necesidade de elevar a voz 
das mulleres diante dos tremendos conflitos 
creados en ambas as dúas zonas.

Dende que esas redes naceron e se deron 
a coñecer ata agora, pouco a pouco van 
xurdindo outros colectivos de Mulleres 
de Negro en diferentes lugares do mundo, 

da India a Colombia, de Belgrado a Sevilla 
pasando por moitos outros países e cidades. 
Así créase un movemento, ao longo e largo 
do planeta, de mulleres da resistencia acti-
va, non violenta, contra a militarización e o 
patriarcado que:

utiliza o negro nas prazas públicas polo • 
loito ante tanta violencia innecesaria e o 
silencio como unha maneira de expresión 
e de denuncia,
crean estratexias que teñen impacto no • 
contorno no que viven e nas súas pro-
pias vidas intercambiando experiencias 
de accións non violentas e desenvolven-
do unha cultura de Paz, 
utilizan a contrainformación dando voz e • 
visibilidade ás mulleres en zonas de con-
flito,

organízanse dende a autoxestión,• 
conflúen nun espazo de igualdade entre • 
mulleres no que a horizontalidade e a 
aprendizaxe de saberes compartidos fai 
que aprendamos unhas das outras alimen-
tando a vida do grupo, e
establecen relacións tecendo redes de afec-• 
to, tenrura e solidariedade como alterna-
tiva ás relacións de poder exercidas polo 
patriarcado.
Esta rede de Mulleres de Negro está máis 

viva cada día e únese ante calquera confli-
to para dar resposta inmediata tanto a nivel 
local como internacional, sabendo que o 

persoal é político e que ningún rexime ten 
dereito a falar no nome das mulleres.

As pegadas da nosa historia
A historia do movemento de Mulleres de 
Negro no Estado Español faise visible no 
inicio da guerra dos Balcáns. Unha guerra 
asociada a voces de mulleres e con tradición 
de loita feminista na mesma rexión. Unha 
guerra que favoreceu, tamén, a creación de 
lazos fundamentais para tecer redes de resis-
tencia de mulleres pola paz.

Dende Italia as Mulleres de Negro (naci-
das en solidariedade con Palestina) brin-
dan espazos de intercambio entre mulleres 
dos Balcáns que terán como froito un pri-
meiro Encontro Internacional de Mulleres 
pola Paz en Vojvodina. Era o ano 92, xusto 
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o mesmo año no que un grupo do MOC 
do Estado español viaxa por toda Iugosla-
via buscando contactos para crear redes de 
resistencia. Alí coñecen a Mulleres de Negro 
de Belgrado ás que convidan e que virían ao 
noso país no outono do 92 deixando as súas 
sementes en diferentes localidades da nosa 
terra.

A raíz desta visita, en outono do 93 créa-
se a Rede de Solidariedade contra as agre-
sións: Mulleres de Negro. No inverno do 
93, en Mérida, varias Mulleres de Negro de 
Belgrado protagonizan unhas xornadas que 
organiza un colectivo de mulleres de dife-
rentes experiencias e é alí, onde o grupo xa 
formado de mulleres de Sevilla, lanza a idea 
de crear unha Rede estatal.

Dende entón, ao longo de todos estes 
anos definidos por un extenso proceso 
de encontros e desencontros, as Mulle-
res de Negro do Estado español conti-
nuamos extendendo as nosas redes cara a 
outros puntos, algúns afastados na distan-
cia, pero próximos en vivencias de confli-
tos de diversa índole (Colombia, Marrocos, 
Siria…) nos que fixemos amigas que com-
parten con nós a súa resistencia activa da 
non violencia e das que tomamos a voz para 
facer os feitos visibles e comúns a todas as 
mulleres da nosa rede. Outros, próximos, 
con mulleres da nosa contorna, coas que 

nos unimos dende afinidades ideolóxicas e 
solidarias para dar resposta a situacións de 
violencias.

Na proximidade tecemos a nosa rede as 
Mulleres de Negro de Sevilla con mulleres 
de Entrepobos, dende o amor e tenrura. 
Primeiro con Alejandra coa que nos fusio-
nábamos en Solidariedade con Palestina, 
o grupo de apoio a mulleres marroquíes 
das Dúas Marxes, a visibilidade da terra e 
as xornaleiras das nosas vilas e o coñece-
mento dos proxectos levados a cabo por 
Entrepobos. Ao mesmo tempo e despois, 
coa nosa querida Dolo coa que seguimos a 
compartir la creación de redes con Colom-
bia, Marrocos, Guatemala, coa que nos 
nutrimos dos saberes das mulleres indíxe-
nas de Perú, Paraguai… e coa que compar-
timos reflexións e loita pola xustiza social 
local (Nós decidimos, corralas –vivendas 
dignas– asemblea de mulleres populares 
e diversas, plataforma con Colombia…) e 
internacional. Así que hai xa bastantes anos 
que as nosas redes se entrecruzan e quea 
nosa resistencia non violenta cara os pode-
res patriarcais busca un lugar común de 
horizontalidade e de coidado e tenrura no 
que atoparnos entre iguais de perto e dando 
voz a mulleres amigas silenciadas noutros 
lugares do planeta. Xuntas imos deixando 
as nosas pegadas. n
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EDUCACIÓN

Pedagoxía  
da desobediencia

Poñamos un exemplo. Cabreoume que,dun 
día para outro, me dixeran que tiña que 
«programar por competencias» (había catro 
días que nos dixeran que todos tiñamos que 
ser construtivistas!, e agora regresaban os 
obxectivos operativos con outro nome) 
Protestei pola imposición desa norma, pero 
certamente eramos ben poucos e, dende 
logo, eu continuei programando pensando 
sobre todo na calidade e o sentido das acti-
vidades que propuñan a aula. E explicaba 
alá onde podía a miña negativa a progra-
mar segundo un modelo imposto dun xeito 
burocrático, porque unha das característi-
cas, ao meu modo de ver, da desobediencia 
é o seu carácter público. 

Meses máis tarde dixéronme que unha 
das innovacións do proceso de Bolonia na 
universidade era que o alumnado debería 
asinara súa asistencia á aula. Era realmen-
te ridículo ver a rapaces asinando sobre un 
papeliño posto na entrada. Eu protestei e 
negueime a unha práctica institucional que 
pretendía facernos crer que un tipo está 
realmente na aula porque asina un papel. 
Sempre crin que se está de verdade cando 
a mirada, o corazón, a razón, o desexo, 
están vivos dentro desas catro paredes, e 
iso non ocorre porque quentes o asento, 
senón porque realmente se puido acender a 
chama do desexo por unha educación viva e 
activa, cousa que non depende dunha sina-
tura. Non obstante, vía abraiado a colegas 
depositando á entrada da aula a cuadrícula 
para as sinaturas. 

En fin, agora sei que nalgunhas escolas 
queren incorporar a sinatura dixital entre 
o profesorado. Incrible. Tan incrible como 
cando me contaron –disto hai xa tempo– 
que o director e dono dun colexio privado 
tiña conectados os interfonos ás aulas para 
saber o que ocorría alí dentro. Unha espe-

cie de Gran Irmán antes de que o concep-
to orwelliano fora pervertido pola tv lixo. 
En fin, podedes continuar vós a listaxe de 
despropósitos normativos. O proceso de 
colonización é constante e continuado. 
Direi no doutro xeito: cada día perdemos 
capacidade de autonomía, de creación 
dun suxeito docente con capacidade e 
vontade para responder polos seus actos. 
Deixámonos facer e fannos á súa maneira 
e conveniencia.

Diante desa presión, política, só se me 
ocorre unha resposta política: a desobe-
diencia. Son moitas as loitas que se gaña-
ron porque moitas persoas decidiron non 
secundar a norma administrativa. Mirade, 
agora mesmo, a Plataforma de Afectados/
as pola Hipoteca (PAH) e en xeral, todos 
os movementos sociais que están enfron-
tándose a diferentes imposicións adminis-
trativas e xurídicas. Cada día somos máis, 
cada día con máis forza e cada día hásenos 
ter máis en conta. E creo que esta desobe-
diencia ten unha pedagoxía, unha manei-
ra de aprendizaxe social que nos achega, 
nos organiza e nos empodera con saberes 
estratéxicos. É unha pedagoxía que nutre 
de conceptos e procedementos a educa-
ción pública e popular, que a fai visible, 
que traballa dende proxectos concretos 
cunha nidia intencionalidade práctica e 
transformadora. É unha pedagoxía con 
suxeito, dende o suxeito, dende o corpo, 
as voces e a experiencia viva de cada quen; 
pero é unha pedagoxía dialóxica, porque é 
só dende o encontro, a escoita e o diálogo 
co outro diferente, que imos tecendo redes 
de acción e redes de poder. E, dende logo, é 
unha contrapedagoxía institucional: todos 
os procesos de escolarización están pensa-
dos para seguir a norma, a rutina, a obe-
diencia, a submisión. n

Jaume Martínez Bonafé

O mundo está cada vez máis colonizado por normas administrativas e xurídicas que 
regulan o conxunto de actos danosa vida cotiá. Esa colonización da vida pola norma 
alcanza tamén a escola, o instituto ou a universidade. E,dende logo, tamén as rúas e 
prazas da cidade. En fin, o conxunto de espazos e tempos, institucionais ou non, nos 
que construímos a nosa identidade e socialización. A regulamentación constante da vida 
pola norma prodúcese, porén, dun xeito aparentemente banal, pouco transcendente, 
irrelevante. 
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EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

III Encontro de Experiencias 
Transformadoras

Diante desta individualización á que o capi-
talismo e o neoliberalismo nos conduciron, 
cómo podemos construír procesos colec-
tivos de cambio? Que entendemos como 
transformador? Como podemos crear unha 
estrutura socioeconómica que nos axude a 
construír «unha vida vivible» e para «a sus-
tentabilidade da vida»?

O III Encontro de Experiencias Trans-
formadoras foi un espazo onde puidemos 
reflexionar, repensar, experimentar e sentir-
nos partícipes dun proceso de aprendizaxe 
sobre qué educación crítica e transformado-
ra queremos para o futuro.

Para iso, de 63 experiencias transforma-
doras que se presentaron, escolléronse 16 a 
expór durante o Encontro. Fronte á situa-
ción actual de crise, estas iniciativas son 
respostas de acción de persoas, organiza-
cións e colectivos sociais, de mulleres, gru-
pos ecoloxistas; centros escolares, AA.VV, 
ONGD… que se están a dar en todo o Esta-
do Español.

Para falar de educación nestes tempos de 
incertidume e dos desafíos que atopamos 
era importante reflexionar sobre o noso 
actual modo de vida. Esta reflexión foi da 

man de Alicia García Santos, que nos expli-
caba que para crear novas formas de estru-
turación sociopolítica temos que repensalas 
dende dous aspectos:

1.- Medioambiental: ser conscientes de 
que non podemos crer de forma ilimitada 
nun planeta finito. O dogma do crecemen-
to está na raíz do problema.

2.- Interdependente: o sistema que tende 
a facernos ignorar que a vida humana é pre-
caria, inestable e que necesita coidados para 
seguir adiante.

Dende estes dous puntos, o reto da educa-
ción está en dar a coñecer a importancia da 
axuda entre as personas e o coidado da natu-
reza, pola necesidade de recolocar a vida no 
centro e de pór a produción ao servizo da 
vida e non ao da acumulación de capital.

Pola súa banda, Jaume Martínez Bona-
fé, falounos dunha educación que parta do 
suxeito, das biografías, do recoñecemento do 
suxeito político; dunha educación que nos 
permita ler criticamente a realidade, medrar, 
darnos liberdade; unha educación pública 
que parta do desexo ou da oportunidade, na 
que o pobo poida pronunciarse e construír 
dende si mesmo; unha educación que naza 

«Vivimos nun momento no que o discurso dominante é o da individualización, pero 
debemos recuperar o social, xa que alí podemos atopar formas pedagóxicas de cambiar 
as cousas» dicíanos Jaume Martínez Bonafé na apertura do III Encontro de Experiencias 
Transformadoras realizado os días 6,7 e 8 de decembro de 2013.
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das nosas entrañas, no noso territorio, que se 
constrúa dende a súa memoria; educación de 
e na cidade, na que as rúas son as teorías do 
social, na que o currículum se constrúe rom-
pendo a estrutura pechada da aula.

Por último, urxiunos a elaborar unha pro-
posta de urxencia: a Pedagoxía da desobe-
diencia. Que é o que coñecemos e como o 
coñecemos? Cal sería o currículum da des-
obediencia? Convídanos a pór en crise a 
epistemoloxía daquilo que nos ensinaron.

Agora ben, que é o que fai que unha expe-
riencia educativa sexa transformadora?

Oscar Jara deunos algunhas pautas para 
reflexionar sobre iso. Unha experiencia 
transformadora é un proceso que traba-
lla e combina o desenvolvemento persoal 
e grupal, que está orientado a unha acción. 
Estas accións provocan cambios na forma 
de relacionarse e actuar ou de vivir no cotiá, 
rompe cos esquemas sociais aceptados polo 
sistema; recoñece o potencial transforma-
dor doutras experiencias colectivas coas que 
creamos redes; que subvirten o patriarcado a 
través dos afectos e dos coidados e a acción 
dos propios procesos de loita; e que traballa 
dende o mental, a acción e o emocional. 

Augus, Rafhael e Juanca, do Programa 
Democracia e Transformación Global de 
Perú, explicáronnos que para eles a educa-
ción crítica parte duns principios: non pode 
existir unha educación que nega a multipli-
cidad na nosa identidade, que nega as nosas 
experiencias previas, a nosa espiritualidade, 
as nosas emocións. A educación popular 
debe partir das aprendizaxes e coñecemen-
tos que trae cada persoa, a separación entre 
expertos e alumnado non é tan real: valo-
rar os saberes que viven nos nosos pobos, 
potenciar a capacidade de aprender xun-
tas den– de distintas linguaxes, educarnos 
colectivamente en diálogo.

O propio encontro quixo ser unha expe-
riencia transformadora tendo en conta dis-
tintos aspectos: unha visión local-global, 
unha ollada feminista, unha construción 
colectiva do coñecemento e do diálogo de 
saberes. Para iso, creouse un equipo meto-
dolóxico que preparou distintas dinámicas 
participativas en función dos distintos espa-
zos; en coherencia co Encontro escolleuse o 
Albergue Centre de l’Esplai que segue cri-
terios medioambientais; ofreceuse un espa-
zo ludoteca con xogos cooperativos cedidos 
pola Asociación Artijoc; realizouse unha 
visita guiada ao Barrio de Sant Cosme para 
coñecer entidades locais e as súas experien-

cias transformadoras (organizada pola enti-
dade local GATS); a través de ferramentas 
como o teatro social, puidemos participar 
no Foro-Teatro «Participa…Que?» de La 
Xixa Teatro e, por último, as conclusións 
dos tres días de encontro foron da man de 
Carambita e Protona de Clown Destino 
Teatro.

A grande pregunta que nos queda é: E 
como o faremos mañá? Queremos seguir 
avanzando nestas reflexións, no que é trans-
formador, en como construírmos unha 

pedagoxía da desobediencia, unha peda-
goxía da pregunta que non admite respostas 
fáciles, que transgrede o imposto e estabe-
lecido. Como construírmos outras estrutu-
ras socioeconómicas para a sustentabilidade 
da vida?

Para responder a estas e outras cuestións, 
os días 9, 10 e 11 de outubro de 2014, en 
Vitoria-Gasteiz vaise realizar o IV Congreso 
de Educación para o Desenvolvemento(ED). 
Cambiando a educación, para cambiar o 
mundo… 

Por unha acción educativa emancipadora! 
(http://www.congresoed.org/)

As conclusións do III Encontro de Expe-
riencias Transformadoras podédelas atopar 
no noso blog (http://experienciasdetrans-
formacion.entrepueblos.org/es/)

Grazas a todas as persoas que fixeron 
posible este Encontro! n
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MOVEMENTOS SOCIAIS

O efecto Gamonal

Movementos que representan a postu-
ra dunha grande parte da cidadanía que 
reclamamos reparto da riqueza e do tra-
ballo, solidariedade con aqueles/as que a 
necesitan…

En Gamonal enfróntanse, por unha 
banda, a mala xestión do diñeiro público, 
a inoportunidade dunha obra moi cara que 
busca máis a especulación urbanística que 
a mellora dun contorno urbano, a falla de 
información e a actitude dun equipo de 

goberno que impón e non dialoga; e, por 
outra, un barrio afeito a conseguir mello-
ras a base de loita, de unión de veciños e 
veciñas a través do tecido social reivindi-
cativo. 

En Gamonal opinamos que os 8 millóns 
de euros que ía valer esa obra eran máis 
necesarios para outras intervencións no 
barrio ou na cidade de Burgos, ou quizais 
para aliviar a débeda que ten (que temos) 
a cidade.

Como pano de fondo, esta crise, esta 
gran estafa, estes malos gobernos que non 
dubidan en gastar diñeiro de todos/as para 
beneficio duns poucos/as, que non se pre-

ocupan dos problemas das persoas: non 
dubidan en reprimir manifestacións e con-
centracións, en levantar muros da vergo-
ña, en deixar a xente sen casa, defender a 
corruptos/as...

A loita deste Gamonal comeza en outu-
bro de 2013, cando se constitúe a platafor-
ma «Bulevar, agora non» que está integrada 
por asociacións de veciños/as da zona. 
Organízanse distintas mobilizacións bus-
cando unha reunión co equipo de goberno 

do concello de Burgos, para facerlles che-
gar os nosos argumentos e propostas: mani-
festacións, teatro, bicicletadas, asembleas... 
Estas asociacións contan co apoio de todos 
os grupos da oposición municipal e non 
obteñen resposta.

O día anterior ao inicio das obras, esta 
plataforma disólvese pola tensión vivi-
da entre manifestantes e policía na última 
manifestación anti-bulevar, cando xa esta-
ban colocados valos e casetas de obras.

A partir do inicio das obras, os/as veciños/
as concentrámonos nos arredores das mes-
mas para seguir informando e amosar o noso 
rexeitamento á intervención, e decidimos 

Cando me paro a pensar como comeza a loita de Gamonal decátome de que levamos 
nela hai tempo. Dende os anos 80 e 90 cos movementos 0,7%, impulsados polos 
Comités de Solidariedade cos países do Sur, logo coas xornadas de loita en distintos 
puntos do estado denunciando os bancos e as políticas neoliberais e, xa no século XXI, 
co movemento 15 M. E continúa en anos sucesivos nas distintas «mareas» en 
defensa dos servizos públicos e sociais, nas asembleas de parados/as, nas plataformas 
antidesafiuzamentos...

Fernando Cabrejas – Veciño de Gamonal e socio de Entrepueblos-Burgos
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sentar diante da saída de camións para impe-
dir o normal funcionamento o traballo.

A partir de aquí, a historia é coñecida, 
aínda que me gustaría expór a miña opinión 
sobre algunhas cuestións:

A grave manipulación e criminalización • 
que se intentou, non dende os medios de 
comunicación (que xa é grave), senón den-
de representantes políticos con responsa-
bilidade de goberno, como o Secretario 
de Estado de seguridade ou o Ministro 
de Interior, que acusaron, sen probas, 
de radicais organizados a veciños/as do 
barrio.
Que as accións de destrozos se realizaron, • 
sobre todo, en oficinas bancarias da zona, 
elementos das obras e algún elemento de 
mobiliario urbano.
Que durante case unha semana sufrimos • 
no barrio unha situación de estado poli-
cial, con detencións e identificacións arbi-
trarias. E que estas aínda continúan cara a 
algúns colectivos e persoas. 
Que se produciron moitas detencións • 
arbitrarias e inxustas e que a incertidume 
destas persoas e familias polas posibles 
repercusións no futuro é grande.
Gamonal foi a gota que encheu o vaso y 

debe ser a chispa que acenda a mobilización 
popular.

Porque hai suficientes recursos para que 
as persoas poidamos vivir de maneira digna 
neste planeta, porque debemos defender un 
desenvolvemento e un crecemento susten-
table, cooperativo e solidario, porque non 
podemos deixar o futuro nas súas mans...

En Gamonal conseguimos que trascenda 
a loita contra un bulevar e que se fale de 
que moitas familias estámolo a pasar mal, 

e de que hai familias que levan moitos anos 
pasándoo moi mal, (tan mal que a xente 
morre por carencias tan básicas como medi-
camentos, comida...), mentres outras, unhas 
poucas, acumulan bens incalculables.

A repercusión e o apoio a nivel nacional, e 
incluso internacional, foron inmensos e fun-
damentais para paralizar as obras. 

O traballo colaborativo entre persoas e 
colectivos de distinta ideoloxía e proceden-
cia centrándonos naquilo que nos une, a 
simbiose entre xuventude e madurez foron 
admirables. Especialmente encomiable e 
esperanzadora foi a actitude e implicación 
da xente máis nova: Quen di que non hai 
mocidade na loita? Iso non é certo, tal como 
se afirma rotundamente nunha frase pintada 
nunha parede: «Levantámonos, axeonllar-
nos nunca». 

E aínda que as multitudinarias manifesta-
cións e a asistencia ás asembleas descendeu, 
queda unha estrutura de comisións de tra-
ballo forte, unha continuidade de propostas 
para o barrio e para a cidade e unha supervi-
sión do traballo dos nosos/as representantes 
políticos, que están deixando claro, que non 
están á altura das circunstancias e deste tra-
ballo asembleario e de participación directa 
tan enriquecedor.

Nós debemos tomar as rendas das nosas 
vidas. Basta de delegar en incompetentes! 
Perdamos o medo a falar e a expór as nosas 
ideas!, compartamos espazos e tempo, apro-
veitemos as novas tecnoloxías para compar-
tir o bo entre todos/as...!

Penso que, no fondo, Gamonal está ser-
vindo para que, como dicía Eduardo Galea-
no, avancemos en pos desa utopía que agora 
espero que estea un pouquiño máis perto. n
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