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Como sucede 
co cambio 
climático ou a 
crise enerxética, 
pandemias como a 
do covid-19 foron 
profusamente 
previstas por 
diferentes liñas 
de investigación 
científica, pero non 
foron prevenidas 
politicamente

Solidariedade 
Entrepobos 
ante unha 
“nova 
normalidade” 
en disputa
Consello editorial

Noutras palabras, a política, en todo o mun-
do, non foi quen de cumprir coa súa fun-
ción básica: tomar as medidas protectoras 

do ben común necesarias para previr o que a 
mesma intelixencia humana estaba prevendo.

Esta crise hai que entendela como un epi-
sodio máis da crise global, unha historia cuxo 
inicio poderíamos situar na recesión de 2008, 
que tivo como pano de fondo o pico do petró-
leo. Estamos falando do esgotamento do modelo 
de crecemento e globalización capitalista. Unha 
crise multifacética (ecolóxica, económica, social, 
política, cultural, enerxética, etc.), na que a eco-
nomía global deambula en altibaixos (cada vez 
menos “altos” e cada vez máis “baixos”). E da 
que, seguro, non tardaremos en ver máis capí-
tulos, previstos, pero polo de agora tampouco 
prevenidos. 

Por isto dicimos que urxe un maior prota-
gonismo social. Os cambios necesarios non van 
xurdir dos grandes poderes económicos, senón 
a pesar deles. Tampouco por iniciativa das insti-
tucións políticas (nin sequera das que están xes-
tionadas por grupos ou persoas máis críticas). 
Requiren impulsos dende abaixo, baseados na 
reconstrución de comunidade, dende o local con 
conciencia de cidadanía global.

Vimos de atravesar máis de tres meses dunha 
experiencia inédita nas nosas vidas e na humani-
dade, coas súas consecuencias sociais, culturais, 
sicolóxicas e de todo tipo, cuxo alcance aínda 

non podemos dimensionar con precisión. Du-
rante todas estas semanas os estados de ánimo 
e as expectativas, persoais e colectivas, foron 
evolucionando. Agora estámonos a recoñe-
cer nesta “nova normalidade” en disputa. 
Unha normalidade que case todo o mundo 
recoñece que non pode ser igual á previa á 
pandemia, pero sobre a que se proxectan 
intereses e estratexias moi diferentes.

Neste punto quixemos aprovechar o momen-
to da saída dun novo número do noso boletín 
para recoller análises e reflexións inacabadas, 
que nos chegan dende os movementos sociais 
de diferentes países de América Latina/Abya Yala 
sobre o que está ocorrendo. E para dar voz a 
algunhas das experiencias que se están a desen-
volver no noso país. Non é un panorama com-
pleto, haberá ocasións para ilo ampliando. Pero 
cremos que é moi importante, neste “un só e 
diverso mundo” que vivimos, ter a capacidade 
de miralo dende diferentes ollos e perspectivas, 
para tomar conciencia, non só dos grandes retos 
que temos por diante, senón tamén de que non 
estamos soas intentando afrontalos.

En todos os continentes unha multitude de 
persoas, comunidades, organizacións e move-
mentos vibran na mesma onda de empuxar os 
cambios necesarios dende os seus territorios. 
Unha rede extensa en defensa da vida e da xus-
tiza social da que queremos sentirnos parte, e na 
que queremos seguir atopándonos. 
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Despois da pandemia
Poderemos construír novos 
paradigmas para a 
sustentabilidade da vida?

Lilian Celiberti

Cotidiano Mujer (Uruguai)

A coreografía do colectivo Las Tesis de Chile 
percorre o mundo dando voz a un saber 
colectivo: “o patriarcado é un xuíz que te 

xulga por nacer”. Porén, unha semana despois o 
Cononavirus impuxo o distanciamento social obri-
gatorio nalgúns países, voluntario noutros, as voces 
colectivas na rúa silenciáronse momentaneamente. 

Esta non é a única pandemia que ten vivido 
a humanidade, pero si é a primeira que paraliza 
e reclúe a millóns de persoas nas súas casas con 
terribles consecuencias para os sectores máis 
desprotexidos das sociedades. A pandemia puxo 
en evidencia as desigualdades estruturais xeradas 
polo capitalismo, pero tamén impactou de forma 
xeralizada nos empregos de millóns de persoas 
creando situacións dramáticas. 

Como di Maristella Svampa:

Hoxe lemos en numerosos artículos, corrobo-
rados por diferentes estudos científicos, que 
os virus que veñen azoutando a huma-
nidade nos últimos tempos están direc-
tamente asociados coa destrución dos 
ecosistemas, a deforestación e co tráfico 
de animais silvestres para a instalación 

de monocultivos. Non obstante, semella 
que a atención sobre a pandemia en si mes-
ma e as estratexias de control que se están 
desenvolvendo non incorporaron este aspecto 
central nos seus discursos. Todo iso é moi pre-
ocupante. (Nueva Sociedad, abril 2020)

A disputa simbólica instálase no escenario 
político e, segundo como analicemos as causas, 
poderemos imaxinar as saídas post-pandemia. 
Para as feministas arxentinas Verónica Gago e 
Luci Caballero, é necesario poñer en acción as 
claves de lectura que produciu o feminismo, xa 
que permite comprender o futuro que se está a 
facer agora mesmo. 

Ou alguén se imaxina que sería esta pande-
mia sen a previa politización dos coidados, 
sen a militancia polo recoñecemento das ta-
refas de reprodución e a valorización das in-
fraestruturas de traballos invisibilizados, sen a 
denuncia do endebedamento público e priva-
do, sen a contundencia das loitas anti-extrac-
tivistas para defender os territorios do saqueo 
das corporacións? (Revista Anfibia, 2020)

Protestes contra la violència policial a Xile

O 8 de marzo do 
2020 enormes 
manifestacións 
amosan a potencia 
do movemento 
feminista
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É unha politización que xurde de miles de prácticas, situadas, 
parciais, que se nutren de campos teóricos, ás veces contraditorios 
e suxeitos a revisión, pero que abriron interpelacións substanciais. 
Por iso, as autoras alertan sobre o que non nos axuda a pensar e 
a posicionar as prácticas colectivas; 

Hai dous lugares de enunciación que non nos resultan efi-
caces. Unha rápida partida de defunción para o capitalismo 
(que inclúe dende un editorial do Washington Post, pasando 
por teóricos consagrados) ou, en contrapunto, unha insistencia 
en que a pandemia confirma o control capitalista totalitario 
sobre a vida. (Ibem)

Dende o pensamento feminista e, en particular, dende o 
eco-feminista constrúese a articulación co pensamento ecoloxista 
para imaxinar novas formas de producir, consumir e habitar. 

QUEDA NA CASA foi o lema para enfrontar a pandemia 
na meirande parte dos países, unha “casa” que, cando existe, é 
unha prisión para moitas mulleres, nenas e nenos. Os impactos 
serían aínda peores se non fora pola desobediencia ao “QUEDA 
NA CASA” que practican as persoas solidarias coa dor allea, or-
ganizando comidas populares, montando cestas de alimentos e 
construíndo, coas súas accións, armazóns dende abaixo de soli-
dariedade e coidado. 

Cando saïamos do pechamento, sen dúbida o 
mundo non será o mesmo. A pandemia mos-
tra a desigualdade capitalista de xeito brutal 
e doloroso, a pesar dos paliativos estatais, 
sempre escasos para a devastación que se 
produce. Os efectos aínda non o evidencian, 
pero xa se perciben transformacións laborais 
(tele-traballo) que anulan os límites da xor-
nada laboral en aras da liberdade de elec-
ción e habilitan perdas de dereitos sociais 
e redución do número global de ocupados 
no mercado de traballo. Hai coordenadas dos 
debates sociais que cambiaron radicalmente tor-
nando máis urxentes e perentorios os cambios das 
nosas prioridades. Suely Rolnik en diálogo con Ne-
gri e Hart, Deleuze e Guattari sinala que:

A forza vital da que se alimenta o capitalismo 
xa non se reduce á súa expresión como forza 
de traballo, o que implica unha metamorfo-
se radical da propia noción de traballo. Iso 
acompáñase dunha paulatina dilución da 
forma do Estado democrático de dereito,  
da que dependían leis laborais propias do 
réxime na súa versión anterior. Rolnik 2019: 27

Aparece con descarnada perentoriedade a ne-
cesidade de reestruturar o campo do desexo con 
prácticas que desestabilicen as formas dominantes 
do subxectivismo. Rolnik fai unha cartografía das 
esferas da insurrección a percorrer para descoloni-
zar o inconsciente e dar espazo aos “embrións de 
mundos que habitan os corpos”. Eses “embrións 
de mundo” exprésanse nos xeitos de producir e 
consumir, nas maneiras de relacionarnos, nas es-
feras da micropolítica de territorios que producen 

sinerxias colectivas que acollen e coidan. 

Como construír unha axenda que poña en xaque o capitalis-
mo? Como poucas veces, a pandemia impúlsanos a deixar de 
mirar o Estado, os mercados, a familia, a comunidade, con 
legañas tradicionais. Á luz da nosa vulnerabilidade social e da 
nosa condición humana, como seres inter e eco-dependentes, 
debemos repensar nunha reconfiguración integral, isto é, so-
cial, sanitaria, económica e ecolóxica, que tribute á vida e aos 
pobos. (Svampa, Viale, 2020)

TERRITORIOS fEmINISTAS
No post-pandemia aparece como urxente despregar espazos colec-
tivos autónomos, re-inventando resistencias á cultura capitalista en 
todas as súas manifestacións consumistas, individualistas, violentas, 
racistas, colonialistas e patriarcais e explorar o espazo da invención 
política creativa, escapando tamén ao xogo político do estado e da 
representación. Isto non implica desatender a crítica, ou o cuestio-
namento das formas tradicionais da política e os Estados, pero só 
reconstruíndo a acción política dende a comunidade, pode-
remos construír maneiras de vivir máis próximas a un ima-
xinario transformador. Transformar as formas de producir 
e consumir é unha maneira de territorializar o feminismo 
para producir outras formas de habitar e fortalecer esas 
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esferas da insurrección dende o micro. As novas expresións 
feministas crean “mercados virtuais”, feiras, permacultura, hortas 
urbanas, mercados de troco, experiencias de xestión sustentable en 
materia política e ambiental que fortalecen esferas de economías 
alternativas e autoxestión. Estender e profundizar esas experiencias 
é unha alternativa para enfrontar a crise que deixa o coronavirus. 
Con economías desenvolvidas dende os territorios que poden con-
tribuír a unha democratización dende abaixo, modificando prácticas 
de consumo para desenvolver unha nova relación coa natureza. 

O COIDADO PARA A SuSTENTABIlIDADE DA VIDA 
As necesidades cotiás básicas, como alimentarnos, vestirnos, coi-
dar os nenos ou os enfermos, darnos afecto, recoñecemento e 
solidariedade, son o centro da vida cotiá das persoas. A reprodu-
ción da vida é realizada maioritariamente por mulleres, que son 
as que teñen garantido os coidados e afectos necesarios. A teoría 
feminista colocou o foco nesta relación, abrindo a posibilidade de 
analizar integramente a sociedade. A despatriarcalización da vida 
pasa por asumir o coidado como un eixe central do sostemento 
da vida humana e non humana. Carrasco sinala que “centrarse 
explicitamente na forma en que cada sociedade resolve os seus 
problemas de sostemento da vida humana ofrece, sen dúbida, 
unha nova perspectiva sobre a organización social e permite facer 
visible toda aquela parte do proceso que tende a estar implícito e 
que habitualmente non se nomea” (2003:12). 

Na proposta de “Novo pacto social verde” que formulan Svam-
pa e Viele1 para a post-pandemia sinálase como un dos 5 eixes do 
pacto social a construción de sociedades ligadas ao paradigma do 
coidado. Este paradigma baséase no recoñecemento da interde-
pendencia entre as persoas e a eco-dependencia coa natureza. 
Priorizar como política o fortalecemento dos sistemas de 
coidado e os sistemas de saúde públicas son urxencias, 
tanto a nivel nacional como global. Trátase de levar os 
coidados e a reprodución da vida a amplos sectores das 
comunidades e da sociedade. Incorporar estas dimensións 
nas organizacións sociais, sindicatos, cooperativas e todo 

tipo de organización social, ao mesmo tempo que impulsar 
a demanda dun Sistema de Coidados como política pública. 
As prácticas sociais deben expandirse máis alá do estado, para 
facer posible campos relacionais guiados por principios éticos para 
a construción do “común”. A economista feminista Natalia Qui-
roga sinala que a interacción entre a economía social e popular 
post-patriarcal e a economía feminista deben centrar as súas prác-
ticas nunha economía para a vida. Unha economía que nos coide. 
(Quiroga 2019). Por outra parte, Yayo Herrero convoca a resignificar 
o concepto de sustentabilidade incorporando relación harmónica 
entre humanidade e natureza. Existen propostas e directrices para 
comezar a ensaiar transicións socioecolóxicas cara a outro modelo 
de economía e organización social. 

Hai que desexar facelo. 

Nota
1. “Nuestro Green New Deal”. Revista Anfibia, abril 2020.
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Abaneóusenos o 
piso. As certezas 
esvaecen. As 
incertidumes 
envólvennos. O 
futuro aparece 
máis difuso que 
antes

Coa democracia en cuarentena
Anticipando a post-pandemia

Alberto Acosta 

Economista (Ecuador)

O certo é que pandemias de todo tipo, non 
só a sanitaria derivada do coronavirus 
(covid-19), acosan a sociedade humana. 

A pregunta é se saberemos transformar tanta 
ameaza e risco en oportunidades para unha 
grande transformación. 

Preocupante resulta ver que, a medida que 
se desarma o existente, comeza a organizarse 
un novo réxime, que, por de pronto, parece que 
recupera o peor do vello... e nesta recuperación 
do pasado, causante de tantas pandemias, a ten-
tación autoritaria está cada vez máis presente. E é 
probable que, pasado o peor da pandemia, 
se continúe perseguindo perversamente a 
promesa –de imposible cumprimento– do 
desenvolvemento e do xeralizado benestar, 
sacrificando a millóns de seres humanos e, 
por certo, á Nai Terra…, ata que nos enfron-
temos coa próxima pandemia.

AS SACuDIDAS DA DEmOCRACIA 
ANTES DO CORONAVIRuS
En América Latina, se se me permite poñer a 
lupa nesta rexión, ata hai pouco rexistrábamos 
sociedades en movemento que enchían rúas e 
prazas coas súas múltiples revoltas e resistencias, 
declinando o verbo democracia en todos os seus 
tempos. 

O final do ano 2019 pasará á historia polas 
súas múltiples rebelións populares en contra de 
diversas e crecentes desigualdades, e da impa-
rable destrución da Natureza. O peso das estru-
turas clasistas, patriarcais, xenófobas e racistas 
acompañou e desatou as frustracións de amplos 
grupos –en especial da xuventude– mobilizados 
sen nada que perder, pois ata o futuro se lles 
roubou...

A esta lectura cabería engadir os problemas 
nacidos das propias contradicións do capitalismo 
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“Nestes momentos de crispación, 
fai falta serenidade, reflexión e sopesar razóns. 

De cómo saïamos do hoxe, vai ser o mañá.”
Julio Anguita, 4 de maio do 2020
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periférico, baixo as que os países latinoamericanos son constan-
temente empurrados a perpetuar o seu carácter de economías 
primarias exportadoras, sempre vulnerables e dependentes. 
Violencias, corrupción e autoritarismo –en gobernos neoliberais 
e “progresistas”, non confundilo como de esquerda– acosan a 
democracia. Tanta brutalidade non é unha simple consecuencia 
dos extractivismos, senón unha condición necesaria para a súa cris-
talización. E todo enmarcado en accións propias dos imperialismos, 
aos que poucas veces se incorpora nas análises.

Entender tal complexidade non é fácil. A forza das mobiliza-
cións de finais de 2019 foi enorme, pero non necesariamen-
te presentaron claras opcións de cambio, aínda que quizais 
abrían horizontes novos para a disputa do sentido histórico, 
sobre todo no caso chileno. Ademais, as ameazas que xa envolvían 
a estes procesos eran maiúsculas. Basta constatar as sombras da 
militarización da política que xa daquela asomaron como constante 
en varios recunchos da Nosa América. Coas cuarentenas baleiráron-
se as rúas e púxose, por de pronto, en cuarentena a democracia. 

A DEmOCRACIA POSTA EN jAquE POlOS EfECTOS 
DO CORONAVIRuS
O coronavirus confróntanos cunha realidade que se veu acumu-
lando dende hai décadas e, sobretodo, nos últimos tempos. E esa 
realidade responde, alén de lecturas inspiradas no complot e dun-
ha avalancha de interpretacións sobre a pandemia, a un proceso 
de destrucións múltiples fraguado polos seres humanos no marco 
do “capitaloceno”, responsable do colapso climático en marcha. 
Ademais, a mesma recesión económica, que xa nos presionaba 
antes do coronavirus, resulta desa lóxica infernal de acumulación 
incesante de capital. E así, esta converxencia de pandemias agudiza 
os problemas e enfróntanos a unha crise multifacética en extremo 
complexa que nos convoca a pensar e actuar.

Puntualicemos algúns elementos clave. O coronavirus deixa 
ver varios temas, moitos deles xa coñecidos. O covid-19 
demostra a profundidade das desigualdades: a maiores 
dos graves problemas sanitarios, maniféstanse, agrava-
dos, moitos outros problemas sociais: a fame, a miseria, 

a inequidade, a marxinalidade. O coronavirus, ao demostrar a 
lóxica do poder, serve para exacerbar os temores e as aberracións: 
organizouse un plan de guerra para vencer un “inimigo invisible”, 
en clave de “chivos expiatorios”: migración e coronavirus camiñan 
da man exacerbando a xenofobia.

Nese enervante escenario, o Estado retorna. A primeira vista, 
isto resulta ata desexable. Medra o chamamento para que o Estado 
asuma tarefas sociais, pois en moitos países esas tarefas deixá-
ranse en mans da lóxica mercantil, a saúde sobretodo. O grave é 
que, simultáneamente, consolídase un Estado autoritario: hai que 
disciplinar a sociedade para controlar a pandemia, é a mensaxe. 
A cuarentena, alén da súa utilidade para frear o contaxio, implica 
unha restrición de dereitos. Tamén asoma un Estado que, unha vez 
máis, despois dun longo interregno neoliberal, asume o seu papel 
como empresa de reparacións do sistema, apuntalando as grandes 
empresas, para que ao final todo siga igual. Este retorno do Estado 
implica, entón, a busca de seguridade para manter o statu quo, 
sobre todo cando o que se pretende é atravesar este complexo 
momento e retornar á a-normalidade anterior.

A tentación do autoritarismo tecnolóxico chinés é enorme. “O 
Irmán grande” de George Orwell, transformado no “estado tec-
nototalitario perfecto”, de Franco Berardi Bifo, asoma como unha 
realidade cada vez máis aterradora. Estados con trazos fascistas 
e de exacerbados nacionalismos poden consolidarse en moitos 
países. Ao mesmo tempo, en América Latina e noutras latitudes, 
contando co concurso estatal, perfílanse máis neoliberalismo, máis 
estractivismo, é dicir máis flexibilización laboral e ambiental para 
ser competitivos e recuperar o tempo perdido. Cando finalice a 
pandemia haberá máis ricos: as farmacéuticas, as grandes empre-
sas que subministran e comercializan os alimentos, por exemplo. 
Tamén haberá máis pobres. E é moi probable que, dependendo 
de como saïamos dela, haxa menos democracia…

A DEmOCRACIA DA TERRA, uN PASO 
ImPRESCINDIBlE
Un par de reflexións adicionais. Oxalá se entenda que a cuestión 
ambiental ten sido núcleo fundamental nos crecentes conflitos 
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Mobilitzación contra o “paquetazo” neoliberal do Goberno en Quito (Ecuador)
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no mundo enteiro. Esta pandemia da covid-19 non xurde da 
nada, non é o produto dun simple complot. A pandemia confrón-
tanos cunha realidade socioecolóxica que se veu deteriorando 
aceleradamente dende hai unhas sete décadas polo menos, pero 
aínda con máis ferocidade nos últimos tempos. E neste com-
plexo escenario, como o deixamos anotado, ponse a arrefriar a 
democracia … mesmo dirán, sen poñerse rubio ninguén, que 
para protexela.

O reto non se resolve da noite para a mañá. Defender e fomen-
tar a democracia en todos os ámbitos de acción estratéxica –dende 
o local ao global–, cun proceso de permanente radicalización, se-
gue a ser o camiño para sociedades respectuosas da diversidade, 
da igualdade e a liberdade. Aínda máis, non poderá haber paz 

entre os humanos se, simultaneamente, non transitamos cara a 
paz coa Natureza. E iso convídanos a poñernos en sintonía coa 
democracia da Terra para construír sociedades baseadas na xustiza 
social, a democracia radical descentralizada e a sustentabilidade 
ambiental. 

Os elementos básicos da devandita democracia radican na re-
lación harmoniosa coa Nai Terra, recoñecendo que todos os seres 
vivos teñen un valor intrínseco, independentemente de se teñen 
ou non algunha utilidade para os seres humanos. A diversidade 
biolóxica e cultural é a base dese estilo de democracia raizal, que 
non pode máis seguir apuntando cara a uniformización produtiva, 
cultural e mesmo política. A sustentabilidade pensada en clave 
das futuras xeracións obriga a priorizar os bens de subsistencia 
básica, asegurando saúde, alimentación e vivenda como derei-
tos, nunca máis como mercadorías. Outra economía é un reto 
imperioso a partir da diversidade, a sustentabilidade e a 
pluralidade, potenciando o local a partir das necesidades, 
demandas e decisións locais: dende barrios e comunidades 
en primeiro lugar. Os saberes ancestrais en estreito diálo-
go cos coñecementos científicos deben facer realidade a 
convivencia de relacións sociais, económicas e políticas, 
inclusive tecnolóxicas.

Iso demanda xerar transicións dende miles e miles de prácticas 
alternativas existentes en todo o mundo, orientadas por horizontes 
utópicos que propugnan unha vida en harmonía entre os mem-
bros da Humanidade e de estes coa Natureza, aprendendo de 
formas de vida indíxenas, plasmadas na boa convivencia, e de 
todas esas outras opcións de existencias dignas que van configu-
rando o Pluriverso. 

Sen minimizar as accións a nivel estatal, todo indica que o 
gran impulso xurdirá con accións dende abaixo, dende barrios 
e comunidades. Un quefacer que non pode ser en ningún caso 
romantizado, en tanto que emerxe dende a mesma brutalidade 
do mundo capitalista. Trátase dunha construción e reconstrución 
paciente e decidida, que empeza por desmontar varios fetiches 

–particularmente económicos, empezando polo imposible crece-
mento nun mundo finito e polos destrutores extractivismos– e 
en propiciar cambios radicais, dende experiencias existentes ou 
dende imaxinarios chamados a ser transformados en realidades. 
E iso conmínanos a destruír as bases patriarcais e coloniais do 
capitalismo, co cal inexorablemente esboroarase esta civilización 
da desigualdade e a violencia.

Esa tarefa demanda conxugar a democracia en todas as súas 
formas. Subvertir a institucionalidade dominante é o primeiro paso 
para construír redes de resistencia e re-existencia, coas que –sen 
pedir permiso– se potencie e se radicalice a democracia na vida 
dos pobos. Na medida que a pandemia torna en pandemonio, 
cal é o potencial real de cambio de rumbo? Volverán as masas a 
encher as rúas hoxe baleiras pola pandemia? 

O momento, a pesar de todas as ameazas que se aveciñan, 
aparece como inmellorable para disputar o sentido histórico dunha 
grande transformación socioecolóxica. 

Alberto Acosta és un professor universitari. Ministre d’Energia i Mines (2007). 

President de l’Assemblea Constituent (2007-2008). Candidat a la Presidència de 

la República de l’Equador (2012-2013). Company de lluita dels moviments socials.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
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O ano previo á 
pandemia, foi un 
dos máis ricos 
e prometedores 
protagonizados 
polos pobos en 
movemento en 
América Latina

Nin a pandemia 
nin o estado 

de sitio frearon 
aos pobos 

en movemento

Raul Zibechi

Activista e escritor-pensador (Uruguai)

Son ben coñecidos os grandes feitos, como o 
levantamento indíxena e popular en Ecuador 
en outubro, o estourido en Chile dende no-

vembro, a ondada de mobilizacións en Colombia 
como non se coñecían desde había moito tempo, 
ademais do protagonismo popular en Haití e Nica-
ragua, precedidos polas Xornadas de xuño de 2013 
en Brasil e as de decembro de 2017 en Arxentina.

En agosto de 2019 o zapatismo anunciou a 
súa terceira expansión. Pese a que as comuni-
dades, municipios autónomos e xuntas de bo 
goberno están rodeadas pola metade do exército 
mexicano, as bases de apoio zapatistas consegui-
ron romper o cerco ampliando os seus territorios 
e multiplicando espazos de resistencia. Nun co-
municado librado o 17 de agosto e asinado polo 
subcomandante Moisés, indíxena convertido en 
voceiro do movemento, anuncia a creación de 
sete novos caracois e catro municipios autóno-
mos, que se denominarán en adiante “centros de 
resistencia autónoma e rebeldía zapatista”.

O máis importante é que varios deses 
centros atópanse máis alá da zona de control 
tradicional do zapatismo, mentres que outros 
son lindeiros e reforzan a presenza que teñen 
na rexión histórica desde o alzamento de 1994, 
cando recuperaron centos de miles de hectáreas 
dos grandes terratenentes. Agora xa suman 43 
centros zapatistas.

Entre as accións menos visibles, pero non 
menos profundas, quixera destacar que en 2019 
creouse a Garda Indíxena Comunitaria “Whasek” 
Wichi no Impenetrable, no Chaco, Arxentina. Des-
de 2015 funciona o “Goberno Territorial Autónomo 
da Nación Wampis”, no norte de Perú, que abarca 
22 comunidades e máis de un millón de hectáreas 
con 15 mil habitantes. O mesmo camiño comezan 
a percorrer outros tres pobos amazónicos.

A loita dos tupinambá do sur de Bahía (Bra-
sil), permitiulles recuperar 22 facendas e miles 
de hectáreas, pese á represión e as torturas aos 
seus dirixentes (Fernandes, 2013). O pobo mapu-
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Lugar de control territorial da 
Garda Indíxena do Norte do Cauca (Colombia)
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che no sur de Chile recuperou 500 mil hectáreas por acción directa 
desde a década de 1990, cando se restaurou a democracia para 
acantonalos coa aplicación da lei antiterrorista herdada da ditadura 
de Pinochet, pero despois aplicada igualmente por gobernos pro-
gresistas e conservadores (Zibechi, 2020a).

A estas experiencias podemos sumar centos e quizais miles de 
comunidades autoxestionadas en toda América Latina. Os estudos 
máis acertados amosan que aproximadamente a metade do 
territorio latinoamericano está en disputa entre o capital 
transnacional e os pobos, como ensinan os traballos do Instituto 
para o Desenvolvemento Rural de Sudamérica. Unha verdadeira 
guerra pola terra e o territorio que atravesa cinco séculos e que se 
ten intensificado nas últimas décadas ao abeiro da acumulación 
por desposesión.

O certo é que a finais de 2019 os pobos estaban á ofensiva, en 
toda a rexión En primeiro lugar, é necesario destacar o novo papel 
das mulleres e, moi particularmente, das mulleres dos sectores 
populares, mestizas, negras, pobres. En segundo lugar, é notable 
o crecemento do activismo popular, rural e urbano, campesiño, 
negro, indíxena e das periferias urbanas.

A ACCIóN COlECTIVA CONTINÚA
POR OuTROS CAmIñOS
Dende que a pandemia de coronavirus impuxo un corte 
aos procesos e aos movementos latinoamericanos, estes 
continúan por outras canles, doutros xeitos e maneiras de 
actuar. Quixera abordar brevemente as cinco características máis 
destacadas que observo na acción colectiva entre marzo e maio, 
despois de intercambiar pareceres con movementos de case todos 
os países sudamericanos, de México e O Salvador.

O primeiro aspecto é que se produce unha viraxe cara adentro. 
Quizais o movemento que mellor o exprese sexa o Consello Rexio-
nal Indíxena do Cauca (CRIC), co seu lema de “Una Minga hacia 
Adentro”. Mentres a Garda Indíxena efectúa o control territorial, 
pechando o paso ás persoas e vehículos non autorizados polos 
cabidos, a minga cara adentro coloca en primeiro plano a medicina 
tradicional e a harmonización das persoas no territorio.

As emisoras indíxenas tornáronse estratéxicas e claves deste 
proceso, xa que seguen as instruccións das autoridades territo-
riais. O rito e cerimonia indíxena permite enfrontar a pandemia ao 
combinar os coidados coas súas plantas medicinais e harmonizar 
as persoas coa terra e o territorio. Acúdese aos lugares sagrados, 
as lagoas e os páramos para revitalizar os sahumerios, recoller as 
plantas ceremoniais e facer os fogóns nas comunidades.

Á vez, trabállase para fortalecer a comunidade, as auto-
ridades propias e as asambleas, entendendo que o coidado 
da saúde nos pobos orixinarios ten un forte carácter colec-
tivo, non individual, como nas cidades. Camiños semellantes 
aos de CRIC se poden constatar entre as bases de apoio do EZLN 
en Chiapas, entre pobos amazónicos como o Goberno Autónomo 
da Nación Wampis, entre moitos outros.

Nas cidades funciónase de maneira diferente, antepoñendo 
o barrio á vivenda familiar. En particular nas villas de Bos Aires e 
nas favelas de Río de Janeiro, a consigna de “Queda na casa” non 
pode funcionar, pola precariedade e o amoreamento, e porque 
os sectores populares sobreviven con base na venda ambulante e 
outras maneiras de economía informal ou economía popular, algo 
que non poden facer se permanecen pechados nas súas casas. Por 
iso, impúxose a proposta de “Queda no barrio”, facendo do espazo 
colectivo o centro da sociabilidade popular.

A segunda tendencia dos movementos é a profundización da 
autonomía alimentaria. En todas as experiencias rexistradas, cons-
tátase un retorno á terra, un intento por construír hortas colectivas 
autoxestionadas de carácter orgánico, en particular nas periferias 
urbanas. Pódese dicir que constitúe, ao mesmo tempo, un inten-
to por superar as consecuencias económicas da pandemia, pero 
tamén un desexo de facelo en colectivo, rompendo o illamento 
individual-familiar imposto polo Estado. 

Aínda é cedo para saber se estas iniciativas perdurarán máis alá 
da emerxencia, pero parecen formar parte dun desexo de amplos 
sectores por abandonar a gran cidade para “vivir mellor”, como 
están a facer con miles de migrantes andinos en Lima (Zibechi, 
2020c). Algúns movementos –como zapatistas e nasa– recomen-
dan ás súas bases, non só a intensificación da produción de ali-
mentos, senón tamén a diversificación, como forma de asegurar 
mínimos niveis de autonomía. 

A terceira é a crecente territorialización das resistencias.  
A maior novidade, é a aparición de múltiples iniciativas 
urbanas, como as 200 asambleas territoriais formadas ao 
abeiro do estoupido das revoltas en Chile. Durante a pan-
demia e o estado de sitio, unhas cantas asambleas opta-
ron por poñer en pé redes de abastecemento por fóra do 
mercado, contactando directamente cos produtores. Máis 
sintomático aínda, é a formación xa antes da pandemia, pero pro-
fundizada agora, dunha rede de abastecemento feminista, co que 
pode dicirse que o movemento de mulleres tamén vira, lentamen-
te, cara ao arraigamento territorial. Nas periferias urbanas, como 
sucede en Temuco (Chile) e en Montevideo (Uruguai), miles de 
persoas ocuparon terras para construír vivendas, no que supón un 
desafío frontal á propiedade privada e ao Estado.

Os movementos indíxenas son os que con maior vigor encara-
ron a delimitación e defensa dos seus territorios. O EZLN, nos seus 
43 espazos en Chiapas, pechou os caracoles, deixando ás comuni-
dades o tratamento das decisións concretas. A Garda Indíxena do 
Cauca, pola súa banda, controla setenta puntos de entrada e saída 
dos seus territorios con aproximadamente sete mil gardas que se 
rotan na tarefa. Moitos campesiños bloquearon en toda América 
Latina o ingreso e saída das súas vilas, para asegurarse de que o 
virus non ingresase nas comunidades. 

O cuarto aspecto a destacar é a profundización dos vínculos 
abaixo-abaixo. O apoio dos sindicatos uruguaios ás comidas po-
pulares nos barrios periféricos, as doazóns de alimentos de pro-
dutores rurais aos poboadores urbanos, son apenas unha mostra 
de cómo durante a pandemia se están estreitando vínculos entre 
pobres rurais e urbanos. Quizais a acción máis chamativa, pola 
explicitación da solidariedade, sexa a de Bañados de Asunción. 
Ducias de comidas populares funcionan baixo o lema “O Estado 
non nos coida. Os pobres coidámonos entre pobres”, nun amplo 
traballo solidario que conecta estudantes e profesionais con po-
boadores organizados que viven na maior pobreza.

Por último, pódese constatar o retorno e a potenciación de 
prácticas ancestrais por fóra do mercado capitalista. Entre as po-
boacións campesiñas e indíxenas de Bolivia, Colombia e México, 
constátase a xeralización de prácticas de troco. Realízanse feiras 
de troco en puntos e días previamente acordados, sen moeda, 
pero non se intercambian equivalencias senón que cada quen o 
fai segundo as súas necesidades. Estamos ante prácticas que se 
realizan dende hai moito tempo, pero que no medio da emerxen-
cia sanitaria cobran un dobre sentido de resistencia colectiva e de 
alternativa ao capitalismo. 
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O Salvador: Dereitos sexuais 
e dereitos reprodutivos 
en tempos de covid-19

Sara García Gross

Activista de dereitos humanos feminista
Agrupación cidadá pola despenalización do aborto terapéutico, ético e euxenásico

A pandemia da 
covid-19 colocou no 
centro as ausencias 
do Estado 
salvadoreño, 
as violacións de 
dereitos humanos e 
o seu autoritarismo

Vivimos nun país que non considera a auga 
como dereito humano, onde o sistema de 
saúde é precario, un país onde a violencia 

sexual, embarazos impostos, feminicidios, crimes 
de odio suceden a cotío,1 porque a xustiza é pa-
triarcal e a impunidade é o común denominador; 
onde as tarefas de coidar son invisibilizadas e 
impostas a mulleres e nenas. Un país que se 
caracterizou pola súa constante e crecente mi-
litarización.

Nese sentido, é necesario poñer en evi-
dencia que neste escenario, os dereitos 
humanos están en risco de retroceder, 
especificamente, os dereitos sexuais e de-
reitos reprodutivos, isto formúlao o informe 
técnico sobre covid-19 realizado polo Fondo de 
Población de Naciones Unidas, o cal establece 
que os recursos para os servizos de saúde sexual 
e reprodutiva poden desviarse co propósito de 
facer fronte ao brote. Esta situación traducirase 
nun aumento da mortalidade materna e neona-
tal, un incremento das necesidades insatisfeitas 
de planificación familiar e un aumento do núme-

ro de abortos en condicións de risco e infeccións 
de transmisión sexual.

As dificultades específicas en materia de saú-
de sexual e reprodutiva, tales como, a penaliza-
ción absoluta do aborto, criminalización inxusta 
a mulleres por emerxencias obstétricas, a non 
garantía de educación integral en sexualidade, 
violencia sexual e embarazos impostos, son rea-
lidades que impactan no corpo das mulleres, os 
corpos con capacidade de xestar. Lamentable-
mente, estas deficiencias no marco dunha crise 
de saúde pública provocada pola pandemia, pro-
fundizará as violencias e desigualdades sociais. 
Que pasará coas mulleres e nenas que están na 
casa cos seus agresores? Que pasará diante da 
realidade de nenas e mulleres que necesitan saír 
a trabajar e están expostas a andar por unhas 
rúas con forte presenza militar e policial? Que 
pasará coas mulleres que teñan que enfrontar 
emerxencias obstétricas e abortos espontáneos?

Ademais, preocupa a crise dentro dos centros 
penitenciarios, dende a “Agrupación Ciudadana 
por la despenalización del aborto”, acompaña-

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
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mos os casos de mulleres que tiveron que enfrontarse a unha cri-
minalización inxusta, “Las 17 y más”,2 son un vivo exemplo de cómo 
neste país prima a arbitrariedade nos procesos xudiciais, de feito o 
grupo de traballo de Nacións Unidas sobre detencións arbitrarias, 
afirmou que, mulleres que sufriron emerxencias obstétricas, son 
vítimas de detención arbitraria;3 neste contexto de pandemia, estas 
violacións profundízanse, porque o Estado Salvadoreño, ademais 
de manter presas a mulleres inocentes, tamén as está expoñendo a 
afrontar unha crise profunda dentro da prisión, é sabido que dentro 
dos cárceres d’O Salvador, o amoreamento e a falta de auga, son 
características principais; porén, debido a esta pandemia, o goberno 
retomou a medida de limitar as visitas de familiares e, ao mesmo 
tempo, limitar o acceso de kits de hixiene persoal: toallas sanitarias, 
pasta de dentes, xabón, papel hixiénico, entre outros, isto coloca en 
maior risco as mulleres privadas de liberdade.

Ningún sistema de saúde do mundo está preparado para aten-
der unha crise de contaxio de covid-19 dentro dos cárceres, isto 
xeraría un desbordamento, non hai sistema que aguante esta rea-
lidade, polo tanto, faise necesario tomar medidas efectivas dentro 
dos cárceres.  Isto non o estamos a dicir só nós; a CIDH formulou 
que os Estados teñen a obriga de realizar accións concretas e in-
mediatas para garantir os dereitos á vida, integridade e saúde das 
persoas privadas de liberdade, no marco da pandemia covid-19. 
Ademais, o Subcomité de Nacións Unidas para a Prevención da 
Tortura manifestou que dentro das prisións e outros recintos de 
privación de liberdade –moitos severamente amoreados e insalu-
bres– existen problemas agudos que necesitan acción inmediata; 
as medidas inclúen considerar a redución de poboación peniten-

ciaria. Tamén, a Alta Comisionada da ONU para os Dereitos Hu-
manos, Michelle Bachelet, instou os gobernos de todo o mundo a 
tomar medidas para evitar que o coronavirus se extenda de xeito 
masivo nos cárceres, para o que pediu insistentemente reducir a 
poboación carceraria.

Hoxe máis que nunca, consideramos imperante que li-
beren as mulleres que tiveron que afrontar emerxencias 
obstétricas, esiximos tamén que a saúde sexual e a repro-
dutiva sexan consideradas un servizo de saúde prioritario 
durante a pandemia. É fundamental facer que se escoiten as 
voces das persoas que se enfrontan ao cruzamento das opresións 
e é necesario estar vixilantes dos retrocesos que poidan existir. O 
cambio na nosa vida diaria tennos que levar a construír máis or-
ganización e fortalecer os lazos de solidariedade e sororidade. 

Notes:
1. Segundo o mapa de embarazos en nenas e adolescentes publicado por UNFPA 

(2019), 19, 190 nenas e adolescentes, entre 10 e 19 anos, foron nais. En 2019, rexis-

tráronse 230 feminicidios, segundo o observatorio de ORMUSA. Segundo cifras da 

organización CONCAVIS TRANS, máis de 600 asasinatos de persoas LGBTI foron 

rexistrados dende 1993 n’O Salvador

2. Aquí hai máis información sobre a historia de “Las 17 en El Salvador” https://

las17.org/

3. O Salvador: Grupo de Traballo de Nacións Unidas afirma que, mulleres que 

sufriron emerxencias obstétricas, son vítimas de detencións arbitrarias: https://www.

cejil.org/es/salvador-grupo-trabajo-naciones-unidas-afirma-que-mujeres-que-sufrie-

ron-emergencias-obstetricas-son

https://las17.org/
https://las17.org/
https://www.cejil.org/es/salvador-grupo-trabajo-naciones-unidas-afirma-que-mujeres-que-sufrieron-emergencias-obstetricas-son
https://www.cejil.org/es/salvador-grupo-trabajo-naciones-unidas-afirma-que-mujeres-que-sufrieron-emergencias-obstetricas-son
https://www.cejil.org/es/salvador-grupo-trabajo-naciones-unidas-afirma-que-mujeres-que-sufrieron-emergencias-obstetricas-son


14

73 entrepobos

En cuarentena, 
segue

a resistencia
ao sistema 

Colectivo Ecologista Madreselva

A xente deuse, sen meditalo moito, os últi-
mos bicos e apertas de saúdo e despedida, 
os comercios funcionaron como calquera 

outro sábado ou domingo, e a xente entón saíu á 
rúa, probablemente sen considerar o que estaba 
por vir. 

O 15 pola noite sóubose do falecemento 
da primeira persoa por coronavirus no país, 
un home de máis de 80 anos, e o presidente 
Alejandro Giammattei, anunciou unha serie de 
medidas de contención que, como no resto do 
mundo, tiveron un impacto irreversible na vida 
das persoas e na economía do país. Esa semana 
canceláronse todas as actividades educativas, 
relixiosas, labores non esenciais e o transporte 
público. Sete días despois impúxose un toque 
de queda co que quedou prohibida a circula-
ción de persoas e vehículos durante 12 horas 
diariamente. 

Dende entón o medo cobrou outra dimen-
sión, existe incertidume por non saber que pa-
sará máis adiante, centos de persoas están nas 
rúas buscando solidariedade porque cada vez, 
hai máis estómagos baleiros en diferentes par-
tes do país. Moita xente perdeu o traballo ou 
viuse na obriga de aceptar un recorte salarial, 
un significativo número de pequenos negocios e 
comercios pechou; polas medidas decretadas, o 
comercio informal en gran medida paralizouse e 
no campo moitos dos produtos non se puideron 
transportar. 

Ao peche desta edición notificáronse 2.512 
casos en Guatemala e, segundo Edwin Asturias, 

médico e experto en epidemioloxía, nas últimas 
semanas de maio e primeira de xuño o virus es-
tará no seu pico máis alto; alarmante situación 
nun país onde existen 45 hospitais e 8.453 ca-
mas, segundo o Ministerio de Saúde. 

uN mONSTRO INSACIABlE  
quE NON DESCANSA 
O sistema. Ese, en realidade, é o virus que en-
velena e contamina porque explota territorios e 
extrae os seus bens naturais. O espolio ten sido 
unha constante no país, durante anos os pobos 
denunciárono e resisten fronte a ese monstro 
que non dá tregua nin en época de pandemia.

Lesbia Villagrán é de San Rafael Las Flores, un 
municipio do departamento de Santa Rosa, onde 
hai máis de tres anos comunidades organizadas 
e en resistencia decidiron instalar, as 24 horas 
do día, un piquete na localidade de Casillas para 
impedir os traballos da empresa mineira San 
Rafael S.A. 

No municipio, a poboación acata as normas 
de confinamento pese a que iso implica días de 
fame para moitas persoas, “é lamentable a si-
tuación porque non se pode traballar e moitos 
vense obrigados a pasar de casa en casa para 
pedir comida”, agrega Lesbia, ao mesmo tempo 
que denuncia como a empresa mineira segue 
funcionando. Polas medidas decretadas, “a re-
sistencia que se estaba a facer, levantouse en 
Casillas porque non outorgaron o permiso para 
permanecer no piquete, e dende ese momen-
to entran e saen os camións da empresa, nós 

Foi venres e 13 o 
día que se notificou 
en Guatemala 
o primeiro caso 
de covid-19. Esa 
segunda fin 
de semana de 
marzo e primeira 
despois da noticia, 
a actividade 
transcorreu con 
normalidade
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Bernardo Caal, líder da defensa
dos ríos, condenado a 7 anos
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mandamos facer valos e deixámolos postos, pero 
ese mesmo día, á hora do toque de queda, qui-
táronos. Unha persoa é penalizada por estar na 
rúa, pero para os empresarios de aquí non houbo 
cambio”, sinala. 

Ésta é unha das tantas realidades de cara ao 
covid-19, que quedan fóra das coberturas informa-
tivas. Durante máis de dous meses os medios de 
comunicación e as redes sociais, están saturadas 
con información do número de contaxios, de mor-
tes, do impacto na economía, do aumento dos 
índices de pobreza e das carencias do sistema de 
saúde. É necesario dar cabida ás voces dos 
que se enfrontan a ese monstro insaciable 
que vende a idea dun desenvolvemento que 
pagan moi caro as maiorías e a natureza, 
porque contribúe a evidenciar que esta é 
unha crise global e social, ecolóxica e eco-
nómica, produto dos impactos ambientais 
acumulados provocados ao planeta. Moi pou-
co se ten dito de como a destrución masiva de 
ecosistemas, a depredación e o saqueo de bens 
naturais, reduce os espazos para a vida silvestre 
e expón aos seres humanos a novas maneiras de 
contacto con microbios; de como a industrializa-
ción da produción de alimentos animais é a princi-
pal fonte de contaxio, ao provocar mutacións dos 
virus que afectan á especie humana.

DEfENDER A AugA é PROTEXER  
A VIDA
Insistir nisto é fundamental para xerar conciencia da urxente nece-
sidade de defender os bosques, a auga e a terra, sobre todo nas 
áreas urbanas. María Caal, concelleira da Corporación Municipal 
de Cahabón e parte da resistencia pola defensa dun dos ríos máis 
grandes do país, o río Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta 
Verapaz, asegura que preservar estes caudales de auga é vital 
para protexer a vida. A tarefa nunca foi fácil pero, ao igual que en 
San Rafael Las Flores, estes últimos meses complicáronse aínda 
máis pola pandemia e pola orde gubernamental de permane-
cer nas casas. “Suspendéronse moitas actividades, a resistencia 
non parou porque seguimos firmes na loita por defender a auga, 
e estivemos informando ás comunidades, pero foi máis difícil 
todo”. Deste municipio é tamén Bernardo Caal, líder q’eqchi’ 
sentenciado a 7 anos e 4 meses de prisión por enfrontarse ás 
gadoupas do monstro, e impedir que os proxectos hidroeléctri-
cos da empresa Oxec S.A. acaben co río Cahabón. “O proceso 
que iniciamos para a súa pronta liberación, con esta situación do 
coronavirus, quedou estancado, e o meu irmán segue estando 
preso inxustamente e co risco de contaxio pola falta de medidas 
de saúde que hai no cárcere, pero nós seguimos loitando por él 
e polo río”, afirma María. 

Guatemala conta con condicións naturais favorables para dis-
poñer de auga suficiente, pero a realidade para a meirande parte 
da poboación é outra. Por exemplo, só no municipio de Guatemala 
de 250 mil fogares atendidos pola Empresa Municipal de Auga, 
50 mil non contan co servizo. Os datos cobran maior relevancia 
de cara ao covid-19, sobre todo porque lavar as mans, todas as 
veces posibles, resulta ser indispensable para enfrontar e salvarse 
da enfermidade. 

“Nós defendemos os ríos porque as empresas os están des-
truíndo, desvíanos e contamínanos, e iso aféctanos a todos, con 
que auga nos imos lavar e limpar do virus se os ríos están secos?”, 
cuestiona María quen, igual que Lesbia, coincide ao enfatizar que 
“nada máis se levante o toque de queda volveremos con máis 
forza á resistencia”. A súa convición é auténtica, sobre todo porque 
se enfrontaron firmemente, como centos de mulleres e homes nos 
diferentes territorios, a un sistema voraz que as persegue, crimi-
naliza e violenta, e agora a un virus que agudiza as condicións de 
pobreza e fame nas comunidades. 

En San Rafael Las Flores, “é tremendo o que se vive e se mira, 
a vida é dura, a cesta da compra básica aumentou, a libra de to-
mate, por exemplo, chegou a costar 9 quetzales –pouco máis de 
un euro– e a axuda prometida polo goberno non chegou”. Lesbia 
perdeu o traballo, os donos da casa á que diariamente ía cociñar e 
limpar dixéronlle que por seguridade xa non fora, hai algúns meses 
quedou sen o apoio da súa familia por estar na resistencia, houbo 
días que os pasou sen ter algo para comer, “pero eu sei que saio 
desta e volverei ao piquete a facerlle fronte á empresa”. 

Os ingresos da poboación reducíronse, a diminución de horas 
para a mobilización das persoas impediu a xeración dunha entrada 
de diñeiro. Dos apoios prometidos polo goberno, “non se mirou 
nada aquí”, comenta María e, aínda que recoñece que o virus afec-
tou á economía da poboación, “nas comunidades conseguimos 
resistir porque cortamos un pouco de herba e imos á milpa, é desa 
terra que tanto defendemos e pola que estamos dispostos a dar a 
vida, que sacamos algo de comida. Aínda que o goberno e as em-
presas nos persigan, nós imos seguir loitando polos ríos, os bosques 
e a terra, porque é aí onde está a vida e porque é o único, penso 
eu, que nos fará máis fortes para enfrontar o virus”, conclúe. 
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O mundo afronta 
unha crise 
global inédita, 
de impactos 
e duración 
imprevisibles. A 
crise sanitaria 
provocada polo 
coronavirus 
paralizou a 
actividade 
económica e 
impactou sobre 
sociedades 
e economías 
profundamente 
desequilibradas 
e desiguais. E, 
en Europa, sobre 
un proxecto de 
unidade europea 
debilitado e 
afectado de 
parálise

Unha inédita crise global 
de incertos efectos 

Gabriel Flores

Economista

A crise trastocou o mundo e o noso esce-
nario vital en todos os compoñentes das 
relacións humanas, tanto os de índole eco-

nómica, social, cultural, institucional ou xeopolí-
tica, como as que mantemos coa natureza da 
que somos parte e á que temos empezoñado 
e amputado na biodiversidade que lle servía de 
sostén e equilibrio. 

O desastre xa se produciu, pero a súa evolu-
ción e consecuencias a medio prazo dependerán 
de cando se obteña un remedio terapéutico, que 
permita controlar a enfermidade e da capacidade 
de gobernos e institucións supranacionais para 
reforzar a sanidade pública e pór en pé medidas 
de reactivación económica e solidariedade que 
eviten a catástrofe. 

A acumulación de crise sanitaria, social, eco-
nómica e ecolóxica revela as vulnerabilidades 
herdadas e as desordes creadas por uns mode-
los neoliberais de capitalismo e globalización, 
que impuxeron o seu predominio mundial a 
partir dos primeiros anos 80 do século XX, e 
estableceron unhas destrutivas relacións coa 
natureza e as sociedades nas que se instalaron 
e creceron. 

Todos os elementos da crise actual es-
taban xa presentes antes da pandemia. O 
orixinal e realmente excepcional foron os 
factores que a provocaron: o coronavirus e o 
conseguinte e imprescindible confinamento 
para controlar unha crise sanitaria facilitada 
por anos de deterioro e recortes da sanidade 
pública. Eses dous desencadeantes son as princi-

pais novidades respecto aos desequilibrios finan-
ceiros, enfrontamentos bélicos, exceso de oferta 
ou debilidade da demanda global que provocaron 
as moitas crises globais sufridas anteriormente. 

EuROPA é PARTE DA SOluCIóN  
Ou DO PROBlEmA?
A Unión Europa (UE), que coas súas políticas de 
austeridade e devaluación salarial foi, entre 2010 
e 2014, parte do problema e a principal respon-
sable da segunda recesión sufrida polos países 
do sur da eurozona, converteuse nos últimos 
meses en parte dunha solución incipiente, fráxil 
e momentánea, pero parte da solución.

A primeira reacción da UE ante a expansión 
do coronavirus foi de pasividade. Tanto Italia 
como España foron abandonadas á súa sorte. Ás 
poucas semanas, cando a epidemia se converteu 
en pandemia e ameaza de parálise económica, 
as institucións comunitarias movéronse rapida-
mente e romperon, de feito, coas políticas de 
austeridade impostas a partir do ano 2010. 

O Banco Central Europeo (BCE) garante 
hoxe, mediante a intensificación da compra ma-
siva de débeda pública dos Estados membros 
e a súa monetización, que as primas de risco 
se manteñan en niveis moi baixos e os custos 
financeiros son soportables. 

A Comisión Europea aprobou a relaxación do 
regulamento orzamentario establecido polo Pacto 
de Estabilidade e Crecemento (é a primeira vez 
que se activa a súa cláusula de salvagarda), para 
evitar as restricións orzamentarias que durante a 
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“Gran Recesión” paralizaron a capaci-
dade de actuación dos Estados. 

E, a través dunha proposta do 
Eurogrupo (os ministros de Finan-
zas da eurozona), aprobouse unha 
notable mobilización de fondos, 
fundamentalmente a través de prés-
tamos (a maioría non suxeitos a con-
dicionalidade), que permitirán unha 
atención sanitaria máis eficaz e o 
fortalecemento da sanidade pública; 
e no terreo socioeconómico, ofrecer 
préstamos, subsidios, rendas ou 
menores cotizacións tributarias que 
protexen empregos, pemes, autóno-
mos, tecido empresarial e persoas 
desempregadas ou en situación de 
pobreza e risco de exclusión social. 

Grazas a esas decisións das insti-
tucións comunitarias, o goberno de 
coalición progresista de PSOE e UP ten a capacidade e as marxes 
financeiras e orzamentarias para afrontar a crise sanitaria e os seus 
impactos máis negativos, alomenos nesta primeira fase de conten-
ción da pandemia. E así o está a facer, intentando que ningún sec-
tor social e, especialmente, os fogares máis vulnerables queden sen 
a protección e a solidariedade da sociedade que organiza o Estado. 

OS PAíSES DO SuR DA EuROzONA NON PODEN 
fINANCIAR A SÚA RECuPERACIóN ECONómICA 
Se nos vindeiros meses están asegurados os recursos financeiros 
e orzamentarios para controlar a pandemia e reforzar un escudo 
público de protección social, en que consiste exactamente o pro-
blema político que ten que dirimir o Consello Europeo nas próxi-
mas semanas e que se tende a simplificar como un dilema entre 
partidarios e contrarios da emisión conxunta de débeda pública 
ou coronabonos? O grande problema está en que os países do 
sur da eurozona, tras o forte aumento do déficit público que está 
provocando a recesión, non poden abordar o financiamento das 
tarefas que conleva a próxima etapa de recuperación económica. 
De aí a reclamación de solidariedade aos seus socios. 

Hai diferentes formas de dotar fondos a ese gran paquete finan-
ceiro común que é necesario para emprender a reactivación da eco-
nomía europea. A mellor das solucións pasaría pola mutualización 
da débeda pública a través da emisión conxunta de coronabonos 
(débeda común dos países da eurozona), co fin de lanzar un plan 
modernizador de estruturas produtivas vinculado á descarbonización 
da actividade económica, a transición ecolóxica, a investigación, a 
educación e as cualificacións laborais do futuro, o impulso dos bens 
públicos ou o afianzamento de novas especializacións produtivas. 
Pero, dado que os países do Norte da eurozona se negan rotunda-
mente a calquera medida que se asemelle a unión permanente de 
transferencias, a vía dos eurobonos non é transitable a curto prazo. 

Existen outras fórmulas de financiamento posible, que tamén 
implican doses de mutualización de custos e riscos, combinando 
transferencias (que non supoñan devolución), préstamos a longo 
prazo con baixas taxas de interese (sen antigos condicionantes) 
e préstamos máis esixentes (en canto ao vencemento, taxas de 
intereses ou condicións), para impedir que a pandemia acabe pro-
vocando un aumento das diverxencias produtivas e de rendas que 
fagan inviables o mercado único e a UE.

 Unha solución así é a que trata de acordar a Comisión Europea 
neste mes de maio e a que, antes ou despois, se concretará. En 
caso de fracasar, o futuro que lle espera á UE e á meirande parte 
dos Estados membros é de decadencia política e económica, au-
sencia de cohesión económica, social e territorial e insignificancia 
internacional. 

España afronta a nova crise global cunha economía fráxil e 
desequilibrada que vai ser duramente golpeada en varios dos seus 
piares fundamentales (turismo ou industria de automoción), un es-
cenario político crispado e unha sociedade na que a desigualdade, 
a precariedade e a pobreza teñen consolidado a súa presenza.

Todas as estimacións económicas dos vindeiros meses 
dan conta da intensa recesión na que nos adentramos e da 
súa enorme capacidade de destruír empregos e actividades 
económicas. As últimas previsións para a economía española, 
dadas a coñecer pola Comisión Europea o pasado 6 de maio, 
sinalan un retroceso do PIB en 2020 do 9,4% (só superado nun-
has décimas por Italia e Grecia), unha taxa de desemprego de 
arredor do 19% (só en Grecia sería maior), un déficit público que 
se aproxima ao 10% (froito do aumento do gasto público e a caída 
da recadación tributaria) e un aumento de algo máis de 20 puntos 
porcentuais da débeda pública, ata o 115,5% do PIB. 

Un desastre económico e social susceptible de empeorar, sen 
parangón histórico en tempos de paz, que fai evidente a impor-
tancia de unir os esforzos de axentes sociais, administracións pú-
blicas, partidos políticos e cidadanía para impulsar a próxima etapa 
de recuperación económica. Unha tarefa moito máis complexa e 
esixente que a actual en canto aos recursos e a xestión que require, 
porque non pode limitarse simplemente a reconstruír o tecido 
produtivo e empresarial e o modelo de crecemento danados, se-
nón que debe aspirar a dirixir as tendencias e os novos factores 
que terminarán alumeando as novas estruturas e especializacións 
produtivas, as actividades, relacións económicas, modelo de cre-
cemento e empregos do futuro. 

Ao falarmos de modernización de estruturas, especializacións 
e factores produtivos, non só nos referimos á economía, estamos 
tamén falando do conxunto de soportes e relacións que mante-
ñen o benestar social, a saúde pública, os equilibrios ecolóxicos 
básicos, a estabilidade política, os dereitos e liberdades ou a con-
vivencia. 
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Os movementos sociais ante o covid 19: 
Para non volver á normalidade

CAMPAÑA #RegularizaciónYa
A situación que se viña vivindo no Estado español en relación cos 
traballos racializados aos que poden acceder as persoas migrantes 
xa era grave. Son os máis infravalorados social e economicamente, e 
non cualificados, como son o traballo agrícola e o traballo en relación 
cos coidados.

A Campaña #RegularizaciónYa pretende pór sobre a mesa como 
no noso país, na actualidade, se permite que haxa persoas que vivan 
sen o mesmo acceso aos dereitos. A situación da covid-19 veu expoñer 
a eco-dependencia e a interdependencia, por iso, faise máis urxente 
que nunca.

Ademais da buro-represión que significan os permisos de resi-
dencia, denúncianse todos os dispositivos sobre os que se asenta o 
racismo institucional, como son os CIE (Centros de Internamento para 

 Estranxeiros), que se vaciaron por primeira vez na súa totalidade den-
de a súa creación, as redadas por perfil étnico (que en cambio non 
cesaron, senón que se seguiron denunciando), as deportacións (que 
pese ao peche de fronteiras seguíronse negociando).

A actual Lei de Estranxeiría obriga a que pasen 3 anos ata que 
as persoas poidan regularizarse, o que obriga a que para subsistir 
se teña que recurrir á economía informal. É máis, precisamente gran 
parte da economía do Estado español sostense grazas á explotación 
das persoas migrantes.

Ponse en cuestión o chamado “control migratorio”, por innecesa-
rio e cruel, ademais de someter a violencias de racismo institucional, 
ademais da violencia económica e social, situación que se ten agravado 
coa covid-19. 

O pasado 23 de abril realizouse un webinar (conferencia on line) titulado Unha mirada global á pande-
mia dende os movementos sociais. Para non volver á “normalidade”, onde se estableceu un diálogo con 
diferentes iniciativas cunha conferencia marco de Raúl Zibechi, que se pode ver no canal de Youtube de 
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte. Este artículo recolle as valoracións das compañeiras 
que partillaron os seus saberes e reflexións con nós aquel día, por unha banda, Dolores Jacinto, de #Re-
gularizaciónYa e por outro Annaïs Sastre, que nos explicou #SOSCampesinado

A crise da covid-19 veu reforzar toda unha serie de crises múltiples: ecolóxica, social, económica, de coidados e humanitaria. Desde os movementos 
sociais mobilizáronse para poñer o foco nas loitas necesarias para a transformación real a modelos de vida e de convivencias que poñan a vida 
no centro, de todas as persoas e dos territorios para transitar a modos de relacionarnos máis xustos e democráticos, en vez de reforzar o capital 

e os fascismos.
Ademais de múltiples accións de solidariedade e resistencia comunitaria para facer fronte ás profundas desigualdades que se viñeron a agrandar coa 

pandemia, hai 2 campañas no Estado español, ás que dende Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte nos sumamos: a campaña pola soberanía 
alimentaria #SosCampesinado e a de erradicación do racismo institucional e as violencias cara as persoas migrantes, #RegularizacionYa

Dolores Jacinto. AIPHYC (Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados)
A situación das traballadoras do fogar e de coidados xa era precaria dende antes da covid-19. Realmente o único que veu facer todo isto foi 
agravar unha situación que xa viñamos vivindo como é o desasistimento, como é a non prestación por desemprego, e como son os riscos 
laborais, que se seguen deixando á vontade da persoa empregadora.

Con todos estes antecedentes, nesta ocasión, houbo multitude de despedimentos, inxustificados obviamente, pero como neste sector se 
permite, moitas das nosas compañeiras quedaron dun día para outro na rúa, sen ningún tipo de ingreso e sen ningún tipo de prestación, 
xa que o goberno, nun primeiro instante, nin sequera se lembrou de que existiamos, ata que moitas asociacións de traballadoras do fogar e 
coidados ao longo do territorio español nos organizamos, para pedirlle ao goberno que nos dera unha prestación, porque como moita xente, 
cotizábamos á Seguridad Social, simplemente porque non estaba estipulado. Soubemos tamén que os primeiros en tomar medidas e en darlles 
un pouco de respiro, foron aos empresarios, aos autónomos, e a nós como traballadoras nin se nos mirou.

O Goberno, despois de debatilo e de estar algúns en contra e outros a favor, sacou un subsidio para traballadoras do fogar e dos coidados 
cun 70% da base de cotización. Pero iso non chega a cubrir a todas as compañeiras, xa que moitas están de forma irregular e non teñen un 
contrato por escrito e, á súa vez, hai outras tantas que, aínda tendo a documentación en regra, tampouco teñen un contrato porque os seus 
empregadores non se fixeron responsables de facelo como a lei o marca. A nós preocúpannos moito estas últimas porque, se ben é certo, que 
ata o día de hoxe, que estamos a máis da metade de maio, apenas se empezaron a facer as inscripcións para o devandito subsidio, cando 
levamos máis de 2 meses coas compañeiras que non cobraron nin un só céntimo e que seguirán pasando os meses sen ter ningún ingreso. 
Por outra parte, as compañeiras que non tiveron ningún contrato están nas últimas, dependendo de aforros e demais. 

É moi precaria a situación e como imos continuar con isto é realmente preocupante para nós como asociación, xa que estamos traballando 
cunha rede de apoio coas compañeiras e vemos como as dificultades as sobrepasan e non vemos que vaian mellorar despois do confinamento, 
senón que realmente se vai agravar a súa situación, seguindo a estar nun estado de vulnerabilidade, sobre todo as que están de forma irregular.

Queremos que, despois desta pandemia, o subsidio extraordinario non quede soamente niso (en temporal), senón que realmente se 
alongue e que o traballo do fogar e coidados sexa recoñecido con plenos dereitos, que se ratifique o convenio 189 da OIT e que se garanta a 
súa entrada en vigor no Estado español, segundo o marcan os parámetros.
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#SOScampesinado
#RegularizaciónYa

CAMPAÑA #SOScampesinado
A situación respecto ao sistema alimentario é que coexisten por unha 
banda, unha agricultura e unha gandeiría formadas por pequeno e 
mediano campesiñado, unha ganadeiría extensiva que é diversa e 
comercializa en circuítos curtos, a nivel local ou rexional e que ten 
moi poucos intermediarios. O seu obxectivo consiste en gañar a vida 
e abastecer as comunidades locais. Este sistema alimentario alimenta 
millóns de persoas no mundo e está integrado na súa realidade, no 
seu contexto local, ecolóxico e cultural.

Por outra banda, o outro modelo que a grandes rasgos sería o 
agroindustrial globalizado que se basea na importación e exportación 
de alimentos e que provoca que eses alimentos se movan por todo 
o mundo, e que especula co seu prezo, que non responde ás necesi-
dades sociais do campesiñado, senón que responde aos intereses da 
agroindustria, e que se rexe por cuestións de abaratamento da man de 
obra, da flexibilidade laboral ou medioambiental. Baséase tamén nun-
ha extracción constante dos bens naturais do sur, entendidos como 
recursos e provoca paisaxes agrarias que son homoxéneas, sendo 
monocultivos extensivos, que merman o dereito das comunidades 
locais de autoabastecerse. Estes sistemas acaparan as mellores terras, 
acaparan os recursos hídricos e provocan a perda de hábitats naturais 
e dos sistemas agrarios locais. 

O campesiñado xa estaba afectado polo oligopolio alimentario que 
dicta os prezos e o consumo, de tal maneira que o campesinado e a 

 agricultura, que é un sector indispensable para a sustentabilidade da 
vida, se ven afectados sen poder subsistir co seu traballo.

Co confinamento e as medidas que se tomaron nun principio e 
que se foron cuestionando (como non poder ir ás hortas e granxas 
de autoconsumo) ou a venda en mercados non sedentarios ao aire 
libre, xunto coa paralización dalgunhas canles de comercialización 
como a hostalaría, comedores escolares e colectivos ou as feiras. Isto 
foi especialmente contraditorio porque se favoreceu o consumo nas 
grandes superficies.

A Campaña xurde contra estas medidas porque poñen en xaque a 
supervivencia das pequenas e pequenos campesiños, a partir dunha 
rede informal de mulleres que se vinculan pola necesidade de incor-
porar a perspectiva feminista na loita agroecolóxica e pola soberanía 
alimentaria.

Entre as moitas medidas que se solicitan para paliar a crise, tamén 
se reivindica que a compra pública de alimentos para abastecer hos-
pitais, centros de maiores, comedores sociais, comedores escolares ou 
bancos de alimentos, se faga a través de producións locais e a un prezo 
xusto, porque é tamén reivindicar o dereito á alimentación sa, xusta, 
local e sostible para todas as persoas, mantendo e reforzando precisa-
mente eses circuitos curtos que son máis seguros e que sustentan ás 
pequenas produtoras e ás economías sociais, poñendo a vida no centro, 
a vida e a soberanía alimentaria, entendida como o dereito dos pobos a 
decidir as súas propias políticas alimentarias, pesqueiras e agrarias. 

Annaïs Sastre (Arran de Terra e l’Aresta)
Preocupa como será o desconfinamento con relación ao sistema alimentario e que todo o apoio que teñen dado os pequenos e as pequenas 
agricultoras durante este confinamento, que se teñen esforzado moito para alimentarnos e para que chegaran os pedidos ás casas, as coo-
perativas de consumo, etc.

Agora, na saída, preocupa como vai ser isto, como lles imos seguir dando apoio. Entón é necesario que a xente reflexione sobre quen a 
estivo alimentando durante este covid e como, despois disto, imos seguir facéndonos responsables a nivel alimentario co campesiñado, cos 
agricultores e as agricultoras.

É importante agora darlle forza a isto: buscar as cadeas alimentarias en circuítos curtos locais que se adapten máis á súa vida e que lle 
sexan máis cómodos e que sexan máis fáciles de soster na súa vida e comprometerse con eses circuítos e cos agricultores e as agricultoras: 
que a comida non se fai en dous días, que a xente necesita organizarse e as agricultoras agora andan tolas por saber canto plantan, porque 
houbo un incremento moi grande no volume de alimentos que circularon por eses circuítos curtos neste mes e medio, dous meses, e agora 
non se sabe canto plantar, se todas esas persoas que se sumaron a eses circuítos que xa existían van seguir consumindo en grandes superficies.

As persoas estamos interconectadas e as loitas están interconectadas, contra o capitalismo, e a loita pola regularización, polos dereitos das 
persoas migradas, contra o cambio climático e a agroecolóxica ao final son todas as mesmas loitas, é a mesma loita e temos que traballar 
de forma interconectada.



*NIF indispensable para a dedución do IRPF
Aviso legal: De acordo co Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), a Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garante a 
confidencialidade e seguridade no tratamento dos datos de carácter persoal, que se usará só para formalizar o rexistro e recibir a información como socia/o e non será transferida a terceiros en ningún caso. 
Pódese exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do noso enderezo postal (Avda. Meridiana 30-32, entl. 2o B · 08018 Barcelona)

Banco / Caixa 

Prégolles que desde a presente pague os meus recibos que a ONG 

 les presente al cobro con cargo a mi cuenta.

Nome e apelidos
Enderezo
C.P.    Poboación

Sinatura

NUMERO DE CUENTA - IBAN

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

- BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN
Orde de pago para a Entidade Bancaria

Nome e apelidos
   NIF *
Data de nacemento
Enderezo

C.P.   Poboación
Teléfono    Profesión
E-mail

Solicitude de ingreso coma socio/a

Cota anual  75 e	 ó e

Se ten dificultades económicas pónase en contacto 
para flexibilizar tu contribución.

 recomenda fixala no 0,7% do salario.

CONTRIBUCIÓNS ECONÓMICAS
IBAN (ES05) Triodos Bank (1491) Oficina (0001) Núm. c.c. (21-3000079938) • Avinguda Diagonal, 418, 08037 Barcelona

ANDAluCíA
 n C/ José Mª Moreno Galván, 18, Bl.K - 2º B
 41003 Sevilla · T. 616 564 551

 ep.andalucia@entrepueblos.org

 Entrepueblos Andalucía

ASTuRIES
 ep.asturies@entrepueblos.org

CASTElA-A mANCHA
 ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTElA-lEóN
 ep.valladolid@entrepueblos.org

 ep.burgos@entrepueblos.org

 ep.zamora@entrepueblos.org

 ep.cyl@entrepueblos.org

 ep.palencia@entrepueblos.org

 entrepueblosvalladolid.wordpress.com

 entrepueblosencastillayleon

 @EntrepueblosV

CATAluNYA
 n C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
 n C/ Raiers 13 · 25500 La Pobla de Segur 

(Lleida)
 n Av. Meridiana 32, ent. 2ª (esc. B) 

08018 Barcelona 

 penedes@entrepobles.org

 entrepoblespenedes.wordpress.com

 entrepoblesbarcelona.wordpress.com
@EntrePobles_Tgn

 EntrePobles-Camp-de-Tarragona

 EntrepoblesPenedes

COmuNIDADE DE mADRID
 ep.madrid@entrepueblos.org

 EntrepueblosMadrid

EuSKAl HERRIA
 herriarte@gmail.com

IllES BAlEARS
 n C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)

 mallorca@entrepobles.org

 EntrePobles-Mallorca

lA RIOjA
 n Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAíS VAlENCIÀ
 n C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
 n C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
 n Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)
n C/ Lepanto 7 · 03201 Elx

 paisvalencia@entrepobles.org

 alacant@entrepobles.org

 entrepoblesalacant.wordpress.com

 EntrepoblesPaisValencia

REXIóN DE muRCIA
 marcuba3@gmail.com

DOMICILIO SOCIAL
Av. Meridiana, 30-32, esc. B, entl. 2a • 08018 Barcelona
Telf. 93 268 33 66 • Fax. 93 268 49 13 

 info@entrepueblos.org  www.entrepobos.org
 www.facebook.com/Entrepbs  @EntrepbsHarte  www.instagram.com/entrepbs
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