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Aínda que moitos 
poderán supoñer 
que a guerra en 
Ucrania está 
moi afastada de 
América Latina, o 
certo é que as súas 
consecuencias xa 
golpean a toda a 
rexión

Os impactos da guerra 
en Ucrania golpean 

a América Latina

Eduardo Gudynas 

Investigador no Centro Latino Americano 
de Ecoloxía Social (CLAES)

A persistente dependencia económica en 
exportar materias primas convértese nun-
ha debilidade esencial que non se é quen 

de superar. Os gobernos, acompañados por 
sectores políticos e empresariais, aproveitan os 
altos prezos nos seus bens de exportación como 
argumento, mesmo como exixencia, para incen-
tivar as explotacións mineiras ou petroleiras ou 
ampliar a agropecuaria. Esa medida multiplicará 
os conflitos sociais e os impactos ambientais, 
pero non resolve ningunha das urxencias fronte 
á pobreza e a desigualdade. 

A invasión de Rusia a Ucrania desatou 
sucesivas vagas de impactos que golpean 
a América Latina. A primeira vaga afectou 
aos recursos naturais que se comercian nos 
mercados globais, cuxos prezos estaban au-
mentando dende había polo menos un ano 
en moitos deles, e que se incrementaron 
aínda máis pola guerra. Os indicadores agre-
gados amosan que os prezos de alimentos e ener-
xía aumentaron máis do 125 %, e os fertilizantes 
superaron o 200 %. Rexistráronse picos históricos, 
como ocorreu cos alimentos cos valores máis altos 
dende que son calculados dende 1990.

Varios países latinoamericanos son expor-
tadores deses commodities, e esas alzas foron 
benvidas. Países petroleiros como Ecuador, 
Bolivia ou Venezuela, esperan retomar grandes 
ganancias; as nacións mineiras, como Chile ou 
Perú, entusiásmanse cos altos prezos do litio 
(que se disparou en máis do 400%), do cobre 

(20 %) e outros minerais; e os grandes produ-
tores agroalimentarios, como Arxentina, Brasil e 
Uruguai, están encantados cos picos do prezo da 
soia e outros grans. 

Esa empuxada ten varias consecuencias. Por 
exemplo, as petroleiras buscan, avanzan dentro 
dos bosques tropicais, as áreas naturais protexi-
das ou incluso os territorios indíxenas, ou tentar 
novas abordaxes, ou ben iniciar operacións no 
Océano Atlántico como propón Arxentina, ou a 
insistencia co fracking en Colombia. Ao mesmo 
tempo, as reaccións en Europa, Estados Unidos 
e outras nacións industrializadas, rapidamente 
arrastran sectores produtivos e exportadores 
latinoamericanos. Isto ilústrano os plans de tran-
sición enerxética en Washington e Bruselas, que 
dispara a mineiría do litio en Chile, pero tamén 
en Perú, Bolivia, Arxentina e, tal vez, México. Ao 
mesmo tempo, os intentos de independizarse 
de hidrocarburos rusos alentan aumentos na 
mineiría de carbón de Colombia, sumando se 
cabe máis presión sobre as comunidades e eco-
sistemas locais.

As alzas nos prezos internacionais das ma-
terias primas potencian de distintos xeitos os 
extractivismos en América Latina, con todos os 
seus impactos sociais e ambientais. Pero iso non 
implica resolver as contradicións, xa que outros 
factores, tamén ocasionados pola guerra, operan 
en sentido contrario. 

O aumento dos prezos dos combustibles 
xeralizouse en todo o continente, e iso afecta di-
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rectamente á minería e á agricultura, reducindo a súa rendibilidade 
por eses maiores custos. Ao mesmo tempo, o bloqueo a Rusia e 
Bielorrusia, dous grandes produtores de fertilizantes, desencadeou 
tanto escaseza como altos prezos, golpeando á agropecuaria. Nal-
gúns países, os grandes agricultores concentraranse en cultivos 
que requiran menor fertilización e sexan exportables, o que á súa 
vez reducirá a diversidade da produción nacional de alimentos. 
Noutros países as dificultades son moito maiores, xa que poñen en 
cuestión a viabilidade de pequenos ou medianos agricultores e a 
obtención de alimentos básicos para as familias e as comunidades, 
como se está denunciando en Perú e nacións centroamericanas.

O entrecruzamento de tensións que produce a guerra súmase á 
miopía desarrollista en varios gobernos. Isto ilústrase co presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, que ante a falta de fertilizantes, que á súa 
vez son necesarios para soster as exportacións dos conglomerados 
agroempresariais, propón como solución liberalizar a minería den-
tro da Amazonia para explotar alí potasio. A guerra convértese nun 
argumento para xustificar excepcións ou rebaixas na protección do 
bosque e das terras indíxenas. 

Unha segunda vaga de efectos alcanza os fluxos de capital e 
as condicións financeiras. A pesar da bonanza cos commodities, 
as exportacións latinoamericanas tamén padecen a conxestión e 
trabas loxísticas, e todo enlentecemento económico, por exemplo, 
en China, reduce inmediatamente o desempeño económico en 
América Latina. 

Os temores nos axentes financeiros fan que persista a aposta 
polo ouro como refuxio. A consecuencia diso é que esa condición 
segue alimentando a minería de ouro formal, pero sobre todo 
ilegal, que se disemina como unha epidemia polos ríos de Colom-
bia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador e Venezuela. Isto ten secuelas de 
deforestación, contaminación por mercurio de solos, augas, fauna 
e persoas, e niveis intolerables de violencia e corrupción. 

Ao mesmo tempo, a inflación está aumentando en case todos 
os países latinoamericanos, e é empuxada especialmente pola alza 
en combustibles e alimentos. Hai gobernos que posiblemente se 
verán forzados a aumentar os seus subsidios aos combustibles 
ou importar máis alimentos, e por iso, endebedaranse. Todo isto 
ocorre nunha América Latina que foi moi golpeada pola pandemia 
por Covid, padecendo retrocesos económicos e maior pobreza e 
desemprego. 

Iso explica unha terceira vaga de impactos que se traducen en 
deterioros na suficiencia alimentaria, problemas en asegurar ou 
formalizar empregos, e todo iso á súa vez segue alimentando a 

pobreza. Baixo esas condicións xurden protestas cidadás. As pri-
meiras reaccionan ante o custo dos combustibles, como ocorreu 
coas mobilizacións de camioneiros en Chile, mentres que outras 
xa suman outras reclamacións noutras cuestións, como o paro do 
transporte e agricultores en Perú. O deterioro ambiental persiste 
ou agrávase, tanto a escala local como planetaria.

A guerra en Ucrania, ao mesmo tempo, coincide e exacerba 
unha disputa entre grandes economías e bloques de países que 
está enfocada en recursos naturais cada vez máis escasos. Hai go-
bernos e empresas que intentan asegurar o seu acceso a eles, e 
que á vez compiten por que os impactos sociais, económicos e 
ambientais sexan asumidos alí onde ocorre a extracción.

América Latina, na súa condición de exportadora de ma-
terias primas, segue subordinada a esas condicións globais. 
A guerra en Ucrania non provocou, por agora, unha reacción 
que leve a recuperar a soberanía ante esa dependencia dos 
extractivismos exportadores, senón que, pola contra, saen 
reforzados. Outra vez, como ocorreu durante a pandemia, argu-
méntase que se deben aproveitar as exportacións de hidrocarburos, 
minerais ou agroalimentos para retomar o crecemento económico. 
Non se acepta abordar, e en moitos casos nin pensar, alternativas a 
esa condición. En tanto os gobernos seguen apostando polos extrac-
tivismos para lidiar cos efectos da guerra, reducen as súas propias 
capacidades para amortecer eses impactos. Dito doutra maneira, en-
frontan a crise con medidas que os fan aínda máis fráxiles ante ela.

Pero máis alá dese entusiasmo, máis alá de que eses gobernos 
o recoñezan ou non, eses extractivismos xa están enfrontados a 
varios límites ecolóxicos. Entre eles cóntase a fase de esgotamento 
de hidrocarburos que se observa en Bolivia, Perú, Ecuador e Co-
lombia, ou a crecente problemática da agropecuaria en Arxentina 
ou Brasil polas vagas de calor, secas ou incendios. Tamén existen 
límites económicos e sociais, xa que os extractivismos non ofrecen 
os beneficios económicos que predican os seus promotores, non 
resolven os problemas de pobreza ou desemprego e, por se fora 
pouco, desencadean inevitablemente máis conflitividade. Deste 
xeito, unha vez máis xorde a disputa por preservar a Natureza e 
asegurar a calidade de vida. 

Nota:
Para profundizar máis no tema recomendamos a recente publicación de Eduardo 

Gudynas, dispoñible en aberto: Muy lejos está cerca. Los efectos  

de la guerra en Ucrania sobre el comercio global, energía y recursos naturales 

latinoamericanos. Un análisis preliminar. www.globalizacion.org
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II Diálogos internacionais
 feministas e ecoloxistas

Comisión de Feminismos de Entrepobos

Foi posible grazas a un intenso traballo previo 
durante meses de construción colectiva do 
programa en contidos e relatores, traballado 

por un equipo constituído por compañeiras do 
equipo de educación e comunicación de En-
trepobos, do noso equipo de cooperación, da 
Comisión de Feminismos, así como grazas ao 
acompañamento e aportacións de Judith Muñoz 
Saavedra (Feminista chilena e profesora da Uni-
versidade de Barcelona) e Lilián Celiberti (Coti-
diano Mujer – Articulación Feminista Marcosur 
de Uruguai).1

Na planificación e desenvolvemento destes 
Diálogos feministas e ecologistas estivo presente 
un principio transversal que ten guiado sempre 
o labor de Entrepobos: “impulsar procesos de 
traballo en rede”, e que temos materializado con 
organizacións e movementos sociais no Norte e 
no Sur Global, moi especialmente con organiza-
cións feministas, medioambientalistas, coas que 
defenden os dereitos dos pobos orixinarios e os 
bens comúns ante a vulneración dos dereitos 
humanos por parte das empresas transnacionais. 

Como antecedentes na nosa xenealoxía máis 
recente, rescatamos que en maio de 2018 impul-
samos “CIDADES VIVIBLES dende a diversidade 
que as habita”, coa realización de Xornadas In-
ternacionais, un documental e unha publicación 

que podedes consultar na páxina Web. Puxemos 
de manifesto entre outras moitas cousas a nece-
sidade dunha perspectiva do urbanismo feminis-
ta para poñer a vida cotiá das persoas no centro, 
valorando as diferentes esferas que compoñen 
a vida das persoas e os traballos necesarios para 
o sostemento da vida. A necesidade dun “Dere-
ito á Cidade” como recoñecemento do dereito 
á cidadanía: a unha vida libre de violencia, ao 
acceso aos recursos, a traballos que non esgoten 
as nosas enerxías corporais, a espazos de crea-
ción e pracer, en definitiva, á construción dunha 
“economía do coidado”.

Froito destes procesos, en decembro de 
2020, en plena pandemia, realizamos os primei-
ros “Diálogos Feministas e Ecoloxistas”, como 
un espazo de “construción colectiva feminista e 
ecoloxista para entrelazar aprendizaxes e desafíos 
para continuar tecendo redes pola xustiza social, 
ambiental e global, que garanten vidas dignas”.

A avaliación desa primeira experiencia for-
mulounos a necesidade e o desexo de soster 
este espazo dos “Diálogos Feministas e 
Ecoloxistas”, como un espazo de interna-
cionalismo para ocontraste de saberes, ex-
periencias e compromisos entre feministas 
e ecoloxistas de diferentes territorios e ám-
bitos de traballo. 

Esta segunda 
edición dos 
Diálogos 
internacionais en 
formato virtual 
celebrouse o 27, 
28 e 29 de abril, 
con audiencias do 
Estado español, 
Centroamérica, 
Ecuador, Perú, 
Cuba, Bolivia, 
Chile, Arxentina 
e Uruguai
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E é por isto que impulsamos esta segunda edición, realizada 
en torno a tres sesións de “Diálogos”: 

SESIÓN 1: CIDADES VIVIBLES E COIDADORAS: 
APORTACIÓNS DESDE OS FEMINISMOS
Participaron como relatores Silvana Pissano (alcaldesa de Mon-
tevideo, Uruguai), Valeria Melipillán (alcaldesa de Quilpué, 
Chile), Betlem Cañizar (activista feminista e concelleira de Rubí, 
Barcelona) e Blanca Valdivia (Col·lectiu Punt 6, Cataluña), que 
puxeron énfase na importancia de construír cidades, barrios ou 
comunidades coidadoras e vivibles dende os valores feministas. 
Unha das mensaxes que quedou clara en todas as intervencións 
foi que o desenvolvemento da economía e o urbanismo han de 
ter unha nidia perspectiva feminista, de xustiza social e medioam-
biental. Tamén houbo coincidencias dende as diversas miradas 
en recoñecer a nosa interdependencia, a nosa ecodependencia e 
que sobre estes convencementos é imprescindible que traballemos 
dende unha perspectiva comunitaria para acadar un benestar social 
e ambiental. 

SESIÓN 2: FEMINISTAS E ECOLOXISTAS: 
CONSTRUÍNDO COMUNIDADES DE [RE]EXISTENCIA
Nesta sesión contamos coas aportacións de Mirtha Vásquez 
(avogada, ex presidenta do Consello de ministros, Perú), Carmen 
Aliaga Monrroy (do Colectivo CASA, Bolivia), Margarita Peña 
(Coordinadora 8M de Chile) e Júlia Martí (feminista, investigadora 
do Observatorio das Multinacionais en América Latina–OMAL). Con 
elas e con diversas estudosas, investigadoras e activistas feministas 
e ecoloxistas de distintas latitudes creouse un interesante debate 
sobre un tema que é de interese actual para as nosas sociedades: 
o de pensar como nos organizamos para dar resposta, colectiva-
mente, a como crear cidades, vilas e/ou comunidades máis vivibles 
e coidadoras para todas. É dicir, en primeiro lugar, pór en va-
lor as nosas experiencias e aprendizaxes para enfrontar a 
crise capital-vida. En segundo lugar, poder crear un poder 
emancipador dende os distintos territorios que nos axuden 
a entender novas formas e alternativas. Por último, unha 
invitación a compartir sabedoría feminista e, en particular, 
estratexias de resistencia e axencia.

SESIÓN 3: RESCATAR A ESPERANZA: 
VISIBILIZANDO ALTERNATIVAS PARA SOSTER 
AS TRAMAS DA VIDA
Abriuse coas intervencións de Lilián Celiberti (Cotidiano Mu-
jer/Articulación Feminista Marcosur), Pastori Filigrana (avoga-
da, defensora de Dereitos Humanos, Andalucía), Katy Machoa 
(do Foro Social Panamazónico, Ecuador) e Esperanza Martínez 
(Pacto Ecosocial do Sur, Ecuador), que nos presentaron as súas 
experiencias de prácticas alternativas para soster as tramas da vida 
e para recuperar o noso presente e futuro a partir da resolución 
do conflito capital-vida. Esta última sesión permitiu ás relatoras, 
debido á súa procedencia de diversos territorios e á súa perten-
za a espazos de articulación de diferentes movementos sociais, 
presentar as alternativas con olladas diversas. Un enfoque dende 
a interseccionalidade, as interrelacións e interdependencias que 
permitan desenvolver accións integradoras vitais contra un sistema 
heteropatriarcal, capitalista, racista e colonial.

Os Diálogos tiveron un peche artístico coa actuación da cantau-
tora centroamericana Ceshia Ubau.

Cada día as circunstancias e as crises superpostas lévannos 
a abrirnos a recoñecer a interdependencia e a ecodependencia 
como realidades imprescindibles para o ben vivir, para o benestar 
social e para a construcción de estratexias emancipadoras para 
facer fronte aos retos da crecente desigualdade social e política, a 
crise ecolóxica, enerxética e de biodiversidade, a reacción patriarcal, 
o racismo ou o colonialismo extractivista.

Fronte a iso, agardamos que os Diálogos feministas e ecoloxis-
tas sigan consolidándose, non só como unha actividade, senón 
como un proceso colectivo de internacionalismo feminista.

Podedes descargar as gravacións dos debates na canle de you-
tube de Entrepueblos, e as relatorías das mesas de debates na nosa 
páxina web www.entrepueblos.org 

Nota:
1. Contamos tamén co apoio de organizacións colaboradoras dende América 

Latina (Cotidiano Mujer –Uruguai– e Articulación Feminista Marco-Sur) das 

entidades coorganizadoras (SICOM-Solidaritat i Comunicació, e o Observatori 

DESC e a la Xarxa per la Justícia Climàtica de Catalunya). E co cofinanciamento 

do Ajuntament de Barcelona. 
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Álex Guillamón

Entrepobos

Ventanilla é o 
meirande dos 
sete distritos 
da provincia do 
Callao, na costa 
norte da inmensa 
área metropolitana 
de Lima. En 1993 
tiña uns 90.000 
habitantes e agora 
supera os 450.000

Entrepobos estivo cooperando aí bastantes 
anos, coa ONG Kusi Warma, nun proxecto 
de abordaxe comunitaria da desnutrición 

infantil severa. Isto xa fala en por si da realidade 
socioeconómica do municipio. Vivendas alta-
mente precarias, sen servizos, onde ducias de 
miles de persoas viven instaladas sobre os cerros 
areentos do deserto costeiro, provenientes das 
diferentes ondadas migratorias que empurra a 
falla de políticas activas para a poboación rural 
do país. Vilas novas que tentan articularse so-
cialmente no medio dos máis altos índices de 
pobreza urbana e graves problemas de sanea-
mento e contaminación ambiental.

Éste é o lugar que no seu día se seleccionou 
para a instalación da refinaría da Pampilla, xes-
tionada por Repsol.

Seguindo un pouco máis ao norte pola cos-
ta, atopamos o distrito de Ancón, coñecido his-
toricamente pola súa actividade pesqueira e o 
seu balneario. Ademais, as praias do norte de 
Lima supoñen un importante espazo de respiro 
e descanso para os milleiros de veciños e veci-
ñas, que sufriron as consecuencias de case dous 
anos de pandemia, con moitas perdas de fami-

liares e moitos meses de illamento e restricións 
de mobilidade ás costas.

O pasado 15 de xaneiro, a precaria normali-
dade da xente de Ventanilla viuse alterada cando 
o singular contraste de matices amarelos e azuis 
da paisaxe costeira se empezou a tinguir de cor 
negra viscosa pola vertedura da refinaría, opera-
da por Repsol.

A primeira reacción da empresa foi tentar 
minimizar o seu impacto, comunicando á OEFA 
que só se producira unha “vertedura limitada” 
de 0,16 barrís (uns 25 litros) nun espazo de 2,5 
metros cadrados, responsabilizando ás autorida-
des peruanas por no ter dado aviso de tsunami. 
Pero o reconto definitivo fala de máis de 
11.900 barrís. Un desastre ecolóxico que 
xa foi cualificado polo Organismo de Ava-
liación e Fiscalización Ambiental (OEFA) 
do Ministerio de Medio Ambiente perua-
no, como o máis grave das últimas déca-
das: unha afectación sobre 1,8 km² de 21 
praias, de 5 municipios e perto de 7 km² 
de mar; sobre dúas zonas naturais protexi-
das e sobre os postos de traballo dunhas 
3.000 familias pescadoras e miles doutras 

Repsol, faite cargo! 
Responsabilidade empresarial 

fronte ao desastre socioambiental
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que vivían do comercio e os servizos nas praias e os famo-
sos balnearios de Ancón.

O feito provocou unha grande ondada de indignación na opi-
nión pública e de mobilización social: pola súa magnitude, pola 
xestión indolente de Repsol –que se viviu como un menoscabo 
en todo o país– e tamén, hai que dicilo, debido a que o verquido 
se teña producido fronte á costa da capital, a diferenza de cando 
ocorre na Amazonia, a anos luz dos focos mediáticos.

Máis de 300 organizacións de toda a xeografía peruana pedían 
nun pronunciamento una actuación liderada por parte do gober-
no peruano e esixen “que Repsol asuma de inmediato as accións 
de reparación, contención e compensación”.

PERO … POR QUE VÍAS SE PODERÁ ACCEDER 
A ESTAS ESIXENCIAS DE XUSTIZA AMBIENTAL?
Por unha banda, temos un estado peruano afeito durante décadas 
a abrir as veas do territorio e as comunidades que o habitan co ex-

tractivismo, minimizando os estándares ambientais e sociais, para 
xerar unha riqueza que sempre voa lonxe e alimenta a corrupción 
dos xestores públicos e privados nacionais. O novo presidente Pe-
dro Castillo –proveniente dunha aldea rural en Perú andino, mestre 
militante de esquerda, pero con posicionamentos conservadores 
patriarcais e inclinacións pouco críticas cara o modelo extractivista 
do país– nomeara como primeira ministra a Mirtha Vásquez –avo-
gada de defensoras comunitarias coas que Enxeñaría Sen Frontei-
ras ou Entrepobos temos colaborado moitos anos cando traballou 
en GRUFIDES, entidade ambientalista de Cajamarca–. E as primei-
ras accións foron contundentes: peche das actividades da refinería, 
anuncio dunha demanda e ameaza con retirar a licenza en Repsol. 
Pero pouco despois disto unha crise de goberno resolveuse coa 
dimisión de Mirta Vázquez, ao non querer seguir encabezando un 
goberno con “pouco compromiso na loita contra a corrupción”.

A partir de aí o goberno cedeu axiña a reabrir a refinería fron-
te á presión política e mediática no contexto de crise enerxética 

aumentada pola guerra de Ucrania. E tamén claudicou colaboran-
do coa estratexia de Repsol de ofrecer 800 euros ás afectadas e 
afectados, en concepto de adianto da indemnización que acabe 
determinando. Evidentemente, a aceptación desta oferta implica a 
renuncia a outras accións legais contra a compañía.

Pero nas últimas semanas tamén houbo outras novidades neste 
período preliminar que determinará o futuro litixio polo acceso á 
xustiza das comunidades afectadas:

O 23 de marzo Cooperacción anunciaba que a Oficina de Ava-
liación e Fiscalización Ambiental, aceptaba incorporar Asociación 
de Pescadoras Artesanais do Distrito de Aucallama–APADA, como 
“terceira interesada” nos catro procedementos administrativos san-
cionadores iniciados contra REPSOL. Isto significaba que “poderá 
presentar probas, participar en audiencias, cuestionar os argumen-
tos da empresa, e terá a posibilidade de vixiar as decisións que 
tome a OEFA no caso da vertedura”. Cooperacción subliñaba a 
importancia deste feito, dado que “representa un paso importan-

te para as causas ambientais, posto que se recoñece a importancia 
de escoitar a voz dos afectados nas investigacións que determi-
narán a responsabilidade da empresa REPSOL no caso de derra-
mamento de petróleo cru no mar peruano, ou tamén chamado 
“ecocidio ambiental”.

Porén, Repsol reaccionou rapidamente presentando 
unha solicitude de nulidade desta decisión, ao considerar 
que, ao recoñecer a Asociación de Pescadores, a OEFA “te-
ría vulnerado o debido procedemento porque os pescado-
res de Aucallama non teñen un interese lexítimo, carecen 
de interese xurídico relevante nas investigacións e non po-
derían verse afectados coas decisións dos procedementos 
administrativos sancionadores”.

O 13 de maio o organismo peruano regulador da competencia 
–IDECOPI– anunciaba unha demanda por danos e perdas ante un 
xulgado civil da Corte Superior de Lima contra todas as empresas 
involucradas na vertedura: Repsol, Mapfre –e a súa filial peruana–, 
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Refinería La Pampilla, Transtotal Agencia Marítima e Fratelli de Ami-
co Armatorio –italiana, propietaria do Mare Doricum que trans-
portaba o cru de Brasil a Perú– solicitando unha indemnización 
de 4.320 millóns de euros. Esta demanda realízase no nome das 
700.000 persoas que o IDECOPI considera directa ou indirecta-
mente afectadas.

A estratexia de defensa de Repsol consiste en atribuír toda a 
responsabilidade do accidente ao Mare Doricum, contra o que, 
pola súa parte, xa iniciara accións legais como prexudicada.

UN LITIXIO QUE PROMETE SER LONGO FRONTE 
Á IMPUNIDADE CORPORATIVA
Como se puido demostrar nestas primeiras semanas, as co-
munidades e a poboación xeral afectada, enfróntanse ao 
muro de impunidade que o marco xurídico e político –na-
cional e internacional– dispensa ás grandes corporacións 
transnacionais. E Repsol é un bo exmplo diso.

Segundo o último informe do Observatorio da Sustentabili-
dade, Repsol é a empresa principal emisora   de gases de efecto 
invernadoiro do Estado español. Como o resto das empresas doI-
BEX35, Repsol contou durante décadas co apoio incondicional de 
todo o aparato da diplomacia española –dende a coroa ata o per-
soal das embaixadas– para extender internacionalmente os seus 
investimentos, maximizando beneficios e gozando de impunida-
de. A mesma refinería de Ventanilla responsable desta vertedura 
agrandouse recentemente cun crédito asegurado pola Compañía 
Española de Seguros de Crédito á Exportación (CESCE), empresa 
con maioría de capital público. É dicir, que todas nós temos avala-
do o investimento nese desastre.

E todo iso pese a que, no contexto actual de gran concentra-
ción do poder financeiro global, Repsol é unha empresa con sede 
en Madrid, pero os seus principais accionistas son –por esta orde– 

JP Morgan, Black Rock, Amun-
di, Sacyr, Banco de Santander 
e Norges Bank.

Dende o ano 2013 estase 
a debater no Comité de De-
reitos Humanos da ONU un 
tratado sobre empresas e de-
reitos humanos destinado a 
encher o baleiro legal que am-
para as grandes corporacións 
cando cometen vulneracións 
de dereitos humanos ou am-
bientais fóra do país no que 
teñen a súa sede. Non obstan-
te, durante todos estes anos 
as delegacións europea e es-
tadounidense fixeron todo o 
que puideron para retrasar e 
desvirtuar este proceso.

Nos últimos meses no seo 
das institucións europeas pú-
xose en marcha un proceso 
para aprobar unha lei de “di-
lixencia debida” das empresas, 
que supostamente daría res-
posta a esta demanda. Porén, 
este concepto de “dilixencia 
debida” na xerga empresarial 

refírese a que as empresas dispoñan de plans que avalíen os ris-
cos que teñen de afectar coa súa actividade a terceiras persoas e 
dispoñan de protocolos e instrumentos internos para previr e res-
ponder a estas afectacións. Polo tanto, no relatorio da lei europea 
focalízase a responsabilidade empresarial máis na formalidade da 
existencia destes protocolos que nas afectacións en si mesmo.

Volvendo ao caso do derramamento de Repsol, se a lei europea 
estivese en vigor nestes termos, só se faría responsable a Repsol 
no caso de que non houbera presentado previamente un plan de 
“dilixencia debida”. E o caso é que a empresa podería presentar 
protocolos excelentes de prevención, comunicación e resposta a 
posibles accidentes. Pero o gran problema é que todos fallaron es-
trepitosamente, provocando un desastre socio-ambiental de tama-
ño histórico, pero a empresa non sería imputable por iso.

E este concepto da proposta de lei europea empezouse a tras-
ladar aos estados membros e xa contamos, no Congreso dos De-
putados, cunha proposta de lei no memo sentido, restrinxida ao 
concepto de “dilixencia debida”.

Polo tanto, atopámonos diante dun intento deliberado de es-
quivar a demanda de fondos que dende hai anos as comunidades 
afectadas e miles de organizacións do Sur e do Norte global vi-
mos facendo de instrumentos legais que permitan responsabilizar 
ás empresas polas súas vulneracións de dereitos nas súas activi-
dades extraterritoriais, e que permitan o acceso á xustiza, repara-
ción e garantías de non repetición, para as comunidades afectadas.

Neste contexto o caso do derramamento de Repsol en Ven-
tanilla cobra aínda unha maior relevancia, xa que porá a proba, 
durante os vindeiros anos, o pulso entre os pobos e o poder cor-
porativo no marco da emerxencia climática, ecolóxica e enerxética. 
E Entrepobos toma o compromiso de acompañar as comunidades 
afectadas e as organizacións sociais peruanas neste proceso. Non 
será esta a última vez que nos oiredes falar do tema. 

RP
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Protesta de famlias de pescadores afectadas polo derrame
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Entrevista a Mario Minera,
activista do Colectivo 
Madreselva

Laura Ibáñez

Entrepobos Alicante

Mario Minera: 
“A enerxía eléctrica 
é o gran punto 
de partida para 
comezar a pensar 
en que tipo de 
desenvolvemento 
queremos”

Coa mesa redonda “Dereitos humanos e empresas transnacionais – O caso de Guatema-
la”, organizado por Entrepobles e Periféries o pasado 22 de marzo no Ateneu Popular 
Pla-Carolines de Alicante, Mario Minera, activista do Colectivo Madreselva, daba comezo 

unha serie de conferencias e encontros mantidos en diversos territorios do Estado español.  
O obxectivo da súa visita era visibilizar as loitas e resistencias das comunidades locais en defensa 
do territorio, así como amosar as alternativas de desenvolvemento que elas mesmas idean para 
conseguir un presente e un futuro prósperos que non hipoteque as súas vidas nin arrase cos 
seus bosques e ríos.

Dende hai uns anos, recibimos no Estado 
español informacións preocupantes sobre 
o estado das defensoras e defensores 
de dereitos humanos en Guatemala. Por 
exemplo, o pasado 15 de decembro, a 
Unidade de Protección de Defensoras 
e Defensores de Dereitos Humanos de 
Guatemala (UDEFEGUA) facía pública a 
recepción de 839 agresións contra persoas, 
organizacións e/ou comunidades de 
defensa entre xaneiro e novembro de 2021. 
Que está a ocorrer neste sentido no país 
centroamericano?
Estamos falando dos dereitos colectivos dos 
pobos, das soberanías enerxéticas, en especial 
da enerxía eléctrica a partir da protección das 

áreas de recarga hídrica, os bosques, os ríos e os 
bens naturais que están no solo, sobre todo no 
subsolo do territorio de Guatemala. Ese conxun-
to de temas, que se vinculan, ten suxeitos de 
dereito, protagonistas e representacións indivi-
duais ou colectivas. En Guatemala están sen-
do criminalizados. A criminalización ten como 
fundamento o desprezo e o rexeitamento da 
diferenza, do outro ou da outra que están re-
clamando o respecto dun ben natural e da vida, 
que pide ser tomado en conta nunha consulta 
e que se acate o seu consentimento, é dicir, se 
quere ou non que un ben natural sexa otorgado 
de maneira discrecional a unha empresa extrac-
tiva, xa sexa nacional ou transnacional. Ademais, 
a criminalización supón que moitos traballa-
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dores de xustiza están facendo un uso inaxeitado ou indebido 
do dereito penal. Están investigando, perseguindo, ameazando 
e intimidando a representacións dos pobos e das comunidades.  
A moitos deles estanos encarcerando. Este é o proceso que viviu 
Bernardo Caal. Foi condenado a sete anos de prisión nun proceso 
no que se violentaron todas as súas garantías de debido proceso. 
Tamén hai asasinatos destas representacións sociais. O ano pasa-
do tivemos once.

Asemade, é perseguida a loita en contra de todo tipo de co-
rrupción e a impunidade emprendida desde traballadores de xus-
tiza, tales como fiscais ou exfiscais. Eles estiveron facendo ben o 
seu traballo, pero son obrigados a renunciar, son ameazados e 
moitos deles acaban exiliándose. Son paradigmáticos casos como 
o da xuíza Erika Iafán, que anunciou dende Washington que non ía 
regresar ao país porque a súa vida corría risco. Son criminalizados, 
igualmente, dende xornalistas que exercen a liberdade de prensa 
para manter os espazos democráticos na loita pola liberdade de ex-
presión, ata defensores e defensoras que estamos traballando en 
ONG. Hai unha gran variedade de cidadanía que está preocupada 
polo que está pasando, posicionada en contra da corrupción e a 
impunidade e pola defensa de dereitos e liberdades fundamentais 
no país. Hai que lembrar que estes dereitos e liberdades están 
consignados na Constitución Política da República de Guatemala.
Tras a paralización que supuxo a pandemia de Covid-19, 
houbo oportunidade para repensar o modelo de 
desenvolvemento baseado no extractivismo que existe en 
Guatemala?
O impacto dos proxectos extractivos, tanto de exploración como 
de explotación, está recaíndo nos pobos orixinarios e nos de-
fensores e defensoras con independencia das súas pertinencias, 
idiomas e culturas. Na pandemia simplemente houbo un chama-
mento a que un quedara na súa casa, pero todas esas grandes 
empresas continuaron cos seus procesos extractivos. Nunca se pa-
ralizou. Non houbo a oportunidade para que puideran reflexionar 
sobre se ese era o camiño. 

O máis escandaloso no caso da xeración de enerxía eléctrica 
é que as comunidades de pobos orixinarios que viven nas proxi-
midadess dos megaproxectos nin sequera teñen o servizo e, se o 
teñen, é a prezos verdadeiramente elevados. Guatemala é un país 

que vive baixo grandes indicadores de desigualdade e exclusión 
social, que se traducen nunha cifra do 73-74% de poboación en 
pobreza moderada ou extrema, con salarios por debaixo do míni-
mo establecido e con índices de desnutrición infantil en menores 
de 0 a 5 anos graves. O desleixo cara a vida é total por parte 
do Estado e do Goberno. Unha poboación que vive baixo 
esas condicións, que é despoxada da auga dos seus ríos, 
que non se lle permite usar mecanismo de consulta sobre 
a base do Convenio 169 da OIT [sobre pobos indíxenas e 
tribais] e con moitas das comunidades rurais que están 
nas proximidades destes megaproxectos sen servizo de 
enerxía eléctrica ou, se o teñen, é a prezos desorbitados, é 
como para reflexionar: Isto é o xusto? É baixo esta inxustiza 
que se debería estar vivindo na normalidade, como a que temos 
saíndo da pandemia? 
Cal é a aposta do Colectivo Madreselva ante estas violacións 
claras de dereitos e liberdades fundamentais?
O Colectivo Madreselva sempre apostou polas resistencias pacífi-
cas. A pesar de que hai falta de respecto a toda a normativa consti-
tucional e ao marco de dereitos, sempre respectou a vixencia des-
tas normativas constitucionais, que son garantías fundamentais 
para a existencia da vida e do benestar común. Ademais, sempre 
esixiu a aplicación dos convenios internacionais en materia de de-
reitos. Estamos acompañando procesos que se dan nos ámbitos 
que o sistema vai deixando, entendendo que a coxuntura actual 
dominada polo que nós chamamos o “pacto de corruptos”, limi-
tou moitísimo os espazos de participación política. É importante 
para un Estado de dereito, como é o caso de Guatemala, que 
todas as voces se escoiten e se atenda o clamor polo respecto de 
todos os bens naturais, o chamamento ao desenvolvemento do 
pensamento ecoloxista e, especialmente, o respecto á vida.
O Colectivo Madreselva está apoiando as alternativas 
ideadas dende as comunidades. Como comezou esta liña de 
traballo? 
No medio desta situación, que é sumamente difícil, o colectivo for-
mulou hai máis dunha década que a preservación dos bosques, a 
auga e a vida é posible non só se se ten en conta a opinión das per-
soas nos consentimentos, senón tamén se se respectan os seus terri-
torios. Este é o caso das soberanías enerxéticas ou xustiza enerxética.
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No norte da zona Reina, despois da sinatura dos acordos 
de paz, asentouse o que nos anos do conflito se chamaron 
as Comunidades de poboación en resistencia (CPRs). Non 
se trataba de que a poboación civil fora combatente, senón 
que foi perseguida durante máis de dez anos por parte das 
forzas de seguridade do Estado. Sobreviviron nos bosques. 
Un dos acordos subscritos no marco dos acordos de paz, 
refírese ao regreso das persoas que foron obrigadas a fuxir. 

Retornaron as poboacións, maioritariamente ixiles, a estes 
territorios da Zona Reina. Fundaron unha comunidade que se 
chamou “La Unión 31 de Mayo”, data na que se produciu o asen-
tamento. No seu diagnóstico de necesidades básicas inmediatas 
atopábase a enerxía eléctrica. Foron eles os que deron o primeiro 
paso para o funcionamento dun servizo de luz eléctrica propio 
a nivel comunitario. Ao Colectivo Madreselva foille solicitado o 
apoio e, entre os anos 2004 e 2005, comezou a funcionar o ser-
vizo de maneira moito máis sistemática, ata chegar a ser o máis 
importante da Zona Reina. Actualmente, entre 600 e 700 familias 
están afiliadas. Contan cunha microcentral e acaban de instalar 
unha segunda turbina. Cada ano o seu balance de contas ten su-
perávit. Isto é importante porque este tipo de iniciativas poderían 
dar lugar a actos de corrupción. Porén, como hai declaración de 
contas pública, porque o administran directamente, sempre se 
produce superávit co que poden ir atendendo todos os gastos de 
mantemento. Asemade, tiveron recursos para comprar a nova tur-
bina porque a luz que estaban xerando xa non lles era suficiente.

Logrouse extender o servizo a novas comunidades?
Neste momento, hai catro microcentrais eléctricas funcionando 
que proporcionan enerxía eléctrica a 1.200 familias, isto é, en-
tre 8.000 e 10.000 persoas nas comunidades de La Unión 31 de 
Mayo, La Taña, La Gloria e Lirio Putul na Zona Reina. É pouco. Hai 
máis de 3.000 familias en lista que están dispostas a apoiar proce-
sos de enerxía eléctrica. Hai tres pequenas hidroeléctricas máis en 
construción: unha finalizada agardando a súa inauguración, outra, 
en camiño e a terceira acaba de comezar. A grande aposta é ver 
como se fai isto nunha rexión tan ampla, de máis de 40.000 per-
soas, onde aínda quedan bosques orixinarios, ríos, … O Estado 
de Guatemala nin sequera prestou o servizo de enerxía eléctrica a 
esas comunidades. Se existira o dito servizo, non fariamos o que 
estamos a facer. Hai discriminación cara os pobos e un continuado 
racismo porque os teñen abandonados. 
Percíbense cambios nestas comunidades grazas a dispor de 
enerxía eléctrica?
Na primeira comunidade que dispuxo de enerxía eléctrica agora 
existen cinco ou seis pequenos negocios de polo porque hai 
conxeladores. É posible a venda de carne. Tamén hai talleres 
de soldadura autóxena para a reparación de vehículos, talleres 
de mecánica e panadarías con fornos eléctricos. Existe un es-
forzo para pór fornos para evitar o consumo de leña para a 
protección da vida dos bosques. Son iniciativas en favor do ben 
común. Que hai dous ou tres anos, non se coñecían no país. 
Agora, sen exaxerar, moitísimas comunidades doutros lugares 
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de Guatemala viaxan á rexión para comprobar se é certo o que 
se está contando. 

A enerxía eléctrica é o gran punto de partida para comezar a 
pensar en que tipo de desenvolvemento queremos. Esta proposta, 
dende e cos pobos, é unha garantía para que os bosques e os ríos 
sigan con vida. Continúase, igualmente, coa loita contra todo tipo 
de discriminacións e, en especial, coa creación de mecanismos de 
participación cidadá con independencia das súas formas e cren-
zas. Entran todas as relixións e, mesmo temos filiacións políticas 
de dereitas partidarias. Todos están aí porque coinciden en que 
hai que coidar o río, os bosques, a auga. Esa é a enorme riqueza: 
a amplitude e a heteroxeneidade pola que aposta o colectivo. 

É importante ter en conta que se trata dunha rexión que 
foi o centro do conflito armado. O tecido social quedou moi 
afectado. A poboación é testemuña ou sobrevivente de gra-
vísimas violacións de dereitos humanos, pero iso non as pa-
ralizou. As familias loitan polo acceso á xustiza debido a esas 
graves violacións de dereitos humanos. Ademais, hai comuni-
dades enteiras que din que se ten que integrar tanto aos dun lado 
como aos do outro, porque este cambio témolo que facer xuntos. 
Que iniciativas para a xeración de enerxía se poden 
implementar en lugares onde os bens naturais se atopan 
máis degradados?
Onde non hai bosques nin ríos quérese aproveitar a enerxía solar. 
A condición é que os paneis solares sexan administrados polas 
propias persoas, que non se deixen en mans de empresas que fan 

a extracción do ben, establecendo un custo elevado pola presta-
ción do servizo e concentrándose a riqueza nun pequeno núcleo. 
Búscase un servizo accesible que beneficie a todo o mundo. Polo 
tanto, a parte clave dos paneis solares é que sexan comunitarios 
por varias razóns. En primeiro lugar, o mantemento é moi caro. 
O segundo motivo son as baterías para o acumulado da enerxía 
eléctrica. Por último, estímase o valor que ten o comunitario, ou 
sexa, a participación.
Que espera dos encontros que vai manter con distintos 
colectivos do Estado Español?
Nesta volta, unha das cousas que estou redescubrindo é que os 
contidos relativos ao valor da solidariedade están resignificados. 
Un contido da solidariedade propio desta época é, probablemen-
te, a autoxestión. A partir de aí ímonos complementando e volta-
mos a nos recoñecer. Isto prodúceme unha gran ilusión, porque 
é o renacer da humanidade, do humanismo, das esperanzas. Su-
pón pensar que, aínda que todo é difícil, sabemos que hai valores 
como a solidariedade que se están recreando en formas diferen-
tes. Isto é o novo deste período: ese volvernos complementar e 
saber que, aínda pudendo crer que estivemos sos, a verdade é 
que nunca o estivemos. 

Polo tanto, este tipo de encontros dan a oportunidade para re-
pensarnos de maneira conxunta. Cada quen vai facendo o seu cami-
ño, pero sabendo que temos valores comúns. Todo iso recréame na 
alegría, porque me fai pensar que todos os pasos dados non se bo-
taron a perder. Hoxe por hoxe, están dando froitos e resultados. 
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Entrevista a 
Leónidas Iza
presidente da 
CONAIE

Hai condicións 
para que se 
produza unha nova 
reacción social en 
Ecuador

En 2019, produciuse un importante 
levantamento dos pobos indíxenas de 
Ecuador. Tres anos despois, que queda 
daquelas propostas?
O estourido social de 2019 produciuse tras unha 
acumulación de loitas. As seis demandas que 
viña propoñendo o movemento indíxena non 
foron escoitadas. Todo o contrario: unha parte 
do Goberno nacional decidiu adoptar as reco-
mendacións do Fondo Monetario Internacional; 
como consecuencia, aprobouse o decreto 883, 
que subiu o prezo dos combustibles e, con 
iso, prendeu a mecha do estourido social. Tres 
anos despois, tampouco se deu resposta a 
ningunha das demandas do movemento 
indíxena e os sectores populares. Non se re-
solveron cuestións como a loita contra o extrac-
tivismo, a aplicación dos dereitos colectivos dos 
pobos indíxenas, como a consulta previa, libre e 
informada, o respecto á aplicación da xustiza in-
díxena, os problemas dos pequenos produtores, 
o tema da terra, a agua, o transporte comunitario

A minería ilegal arruinou os territorios; pero 
tamén a legal que, mesmo cumprindo os requi-
sitos do Estado, actúa dunha maneira moi seme-
llante á minería ilegal.
Dous anos despois do levantamento, 
en 2021, celebráronse as eleccións que 
levaron ao poder ao conservador Guillermo 
Laso. O Goberno de Lasso ten algunha 
responsabilidade nesas mobilizacións que 
se anuncian para as vindeiras semanas? 
O Goberno impulsou diálogos cos sectores po-
pulares, pero as cuestións non se resolven. Polo 
tanto, o problema non é o diálogo, senón can-
do se resolverán as nosas demandas. Xa o ano 
pasado se realizaron mobilizacións para que se 
respecte e fomente a produción nacional. Porén, 
o Goberno pretende asinar os tratados de libre 
comercio que, aínda que garanten ingresos das 
exportacións, danan a matriz produtiva de Ecua-
dor. En relación á lei do aborto, por exemplo, 
pedimos a garantía do aborto por violación; non 
obstante, o Goberno levou ao Ministerio unha 

No momento de publicar este número está a desenvolverse unha gran mobilización social en 
Ecuador liderada polo movemento indíxena, esixindo dereitos e políticas sociais para todos 
os pobos do país. Durante o pasado mes de abril visitounos Leónidas Iza, presidente da 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), formada por 53 organizacións 
de base, que representan aos 18 pobos e 14 nacionalidades.

En 2019, como dirixente do Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), xa foi unha 
das cabezas máis visibles do levantamento indíxena e social de outubro. Por iso foi criminalizado 
entón e tamén o está sendo agora. Entrepobos, que coopera solidariamente coa CONAIE desde 
1992, apoiou a visita de Leónidas en Barcelona, Bilbao e Madrid, na que solicitou solidariedade 
política e apoios para a CONAIE. Na súa visita a Madrid coordinamos a seguinte entrevista, reali-
zada polo equipo de comunicación da CONGDE.

Equipo de Comunicación da CONGDE
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lei moi conservadora. Temos tamén o tema da lei de educación 
intercultural bilingüe, na que se recoñecía ao profesorado unha 
suba do seu salario, igualmente, foi vetado polo presidente. Hai 
outros temas que teñen que ver coa privatización de sectores 
estratéxicos que son dos ecuatorianos e ecuatorianas. Toda 
a axenda lexislativa está moi pegada ás recomendacións do Fondo 
Monetario Internacional. Todos estes temas están aínda pendentes 
e, por iso, pouco a pouco, os traballadores, os indíxenas, os ecua-
torianos estivemos saíndo ás manifestacións.

A poboación indíxena representa o 7,03% da poboación en 
Ecuador; isto supón 1 millón 53.000 persoas. No censo de 1963, 
ascendía ao 60%; tal diminución faise difícil de entender. Leónidas 
Iza considera que pode deberse en grande medida ao desprezo e á 
discriminación que historicamente sufriron, tanto que a propia xen-
te indíxena prefire non recoñecerse como tal, senón como mestiza.
Unha das cuestións que vostedes denuncian de maneira 
constante é o extractivismo. Que consecuencias teñen estas 
prácticas das empresas transnacionais sobre os territorios e 
a vida das persoas? Existen mecanismos legais en Ecuador 
que freen este tipo de actuacións? 
Nos últimos 20 anos, a minería aumentou ente o 80 e o 90%. E o 
plan é saír da dependencia do petróleo e da economía extractivista. 
Nós puxemos de manifesto o que significou o petróleo e o que 
vai significar a minería en canto ao enorme impacto que causa. 
Realmente, o país desenvolveuse co petróleo, pero as zonas de 
explotación, despois de 50 anos, están devastadas, con enfermi-
dades, os territorios dos pobos indíxenas están danados, 
a súa identidade está desaparecendo. Nos últimos 20 anos 
profundizouse na dependencia da minería. Neste intre, este sector 
aporta o 11,5% do PIB, que non é moito, pero os seus impactos 
na natureza e pobos indíxenas son irreversibles e, ao ser unha 
experiencia moi dolorosa noutros países irmáns como Perú, hai 
un temor nos territorios indíxenas. O territorio afectado pola mi-
nería é de, aproximadamente, o 8%, cinco millóns de hectáreas. O 
Ecuador é un dos países máis pequenos do mundo, pero é grande 
en biodiversidade; por iso, é necesario coidar a auga, a natureza, a 
biodiversidade fronte á minería.

Debe garantirse o respecto aos dereitos e, no caso dos pobos 
indíxenas, o respecto aos dereitos colectivos: o respecto á súa 
propia xustiza, á sú educación.
Noutros países de América Latina, os pobos indíxenas están 
tendo un papel relevante na defensa dos territorios e dos 

dereitos humanos. En que 
momento se atopan eses 
movementos e cales son os 
retos que tedes por diante?
Como referencia temos o 
pobo mapuche en Chile, que 
neste momento está avanzan-
do na construción do Estado 
plurinacional. A situación no 
Perú é moi comprometedo-
ra neste intre; o presidente 
Castillo tivo un retroceso en 
relación á política que o levou 
a ser elixido. Alá o tema da 
minería é un factor determi-
nante onde xa os gobernos 
se volveron dependentes. É aí 
onde entra en confrontación 

cos territorios e cos pobos que viven neles. Agora, hai que lem-
brar que, en terminoloxía de normativa internacional, todos os 
pobos indíxenas do mundo estamos recoñecidos como actores 
clave pola OIT, a ONU, a UE,… e, porén, os Estados que se 
sumaron a ese recoñecemento non o respectaron. Ante esta si-
tuación, nós temos denunciado que non se aplica a garantía 
de consulta previa, libre e informada. Tamén temos levado 
estas denuncias ás cortes constitucionais dos Estados. Na Corte 
Constitucional, estamos gañando nalgúns casos; por exemplo, 
o caso Piatúa ou o caso Sápara, caso Sinangoe. A pesar diso, o 
Executivo non o respecta.
Que pediredes ao Goberno nas vindeiras mobilizacións? 
Primeiro, en relación co extractivismo: debe respectarse o dereito 
á consulta previa, libre e informada con consentimento vinculante; 
e debe haber unha clasificación dos territorios nos que xa está 
presente a minería. Debe establecerse a política de compen-
sación ambiental e a política de reparación despois da mi-
nería –porque non se pode vir, explotar e deixar unicamente a 
contaminación–, buscamos que o país se declare libre de minería 
a ceo aberto. A segunda cuestión é o tema da produción. Pedimos 
ao Goberno nacional que privilexie a matriz produtiva nacional. 
Actualmente, temos un problema nas exportacións polo efecto da 
guerra en Ucrania; todas as exportacións que temos de banano, de 
flores, de brócoli, papas, arroz… están paralizadas. Ten que haber 
unha política que resolva esta situación. E un terceiro tema ten 
que ver co respecto aos dereitos e, no caso dos pobos indíxenas, 
o respecto aos dereitos colectivos: o respecto á súa propia 
xustiza, á súa educación. E tamén a loita contra as privatizacións; 
un asunto que non só preocupa ao movemento indíxena, senón 
tamén a outros moitos actores do país.

Leónidas Iza pídenos non rematar a entrevista sen referirse a 
“un tema central para o movemento indíxena”: os dereitos das 
mulleres. “As últimas estatísticas son moi preocupantes: oito de 
cada dez mulleres indíxenas son violentadas; desas oito, seis o son 
sexualmente. Esta situación, que se debe ao problema estrutural 
do machismo, unha sociedade patriarcal que está agochada. Por 
iso, estamos en loita de maneira permanente, hai unha respon-
sabilidade por ir resolvendo este tema dende o feminismo 
comunitario”. Ademais lembra que, en 2019, a meirande parte 
das persoas que saíeron ás rúas foron a xuventude e as mu-
lleres. 

Leónidas Iza hai un ano, no seu nomeamento como presidente da CONAIE

https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/rio-piatua/
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
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Entre augas doces 
e mareas

Ana María Hernández Cárdenas, Nallely Guadalupe Tello Méndez

Comisión Rexional de Autocoidado, Coidado Colectivo e Sanación IM-Defensoras

10 anos de 
construción e 
aprendizaxes 
sobre o coidado e 
a curación entre 
defensoras e  
 as súas 
colectividades

A Iniciativa Mesoamericana de Mulleres Defensoras de Dereitos Humanos (IM-Defensoras) é 
unha organización aliada imprescindible para as que cooperamos nesta rexión na protección 
das persoas e comunidades que defenden os seus dereitos e territorios. A súa abordaxe a 
partir do concepto e a metodoloxía da protección integral feminista foi unha aportación moi 
inspiradora no noso traballo.. Por iso celebramos e recomendamos a súa recente publica-
ción, que recolle os 10 anos das súas experiencias, da que recollemos a continuación a súa 
introdución.

Esta publicación é unha parada na viaxe que 
emprendimos hai pouco máis de unha 
década dende a Iniciativa Mesoamericana 

de Mulleres Defensoras de Dereitos Humanos 
(IM-Defensoras) na busca por garantir non só 
a defensa dos dereitos humanos, senón a vida 
digna das mulleres defensoras que todos os días 
colaboramos na rexión na construción de mun-
dos máis xustos.

Non tivemos un mapa nidio dende o prin-
cipio, pero si a nosa intención, como compás 
que foi guiando os nosos pasos para que nos 
puidéramos atopar, abrazar, sorrir ou chorar con 
outras mulleres que, como nós, no seu camiño 
de defensa de dereitos humanos sentiron dor, 
tristeza, anoxo, impotencia e tamén esperanza.

Logramos tocarnos dende o corazón con 
todas aquelas que perderon algunha amiga 
ou familiar nun contexto de violencia no que 
as defensoras somos vítimas de persecución, 
criminalización, feminicidio ou desaparición; 
enlazarnos coas que defenden a terra, o ven-
to e os seus espíritos, as montañas e a súa 
forza, a auga e a vida, o corazón do ceo e da 
terra, a historia que herdamos das ancestras.

En 2010 xuntámonos un puñado de activistas 
doridas polos crecentes casos de violencia contra 
as defensoras de dereitos humanos na rexión. 
Alí, neste espazo que nos deu orixe como IM-De-
fensoras, xuntáronse a forza e a esperanza, a in-
telixencia política diversa, moitas mulleres, líderes 
consumadas e mozas rebeldes tamén.
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https://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2022/03/IMDefensoras-ACCS-Web-1703.pdf
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O diagnóstico nesa reunión foi claro: para os Estados e os po-
deres fácticos somos incómodas por denunciar, por reclamar os 
dereitos, por esixir xustiza, por nutrir e dirixir movementos de resis-
tencia fronte á impunidade, a avaricia, o racismo, o neoliberalismo, 
o capitalismo, o sexismo e o patriarcado.

Estes modelos depredadores pretenderon sempre desposuírnos 
das sabedorías dos nosos pobos ancestrais, do coidado e da rede de 
vida; porén, dende moi axiña decatámonos do substancial que era 
resignificar o autocoidado, o coidado colectivo e a curación como 
legado e prácticas transgresoras necesarias para fortalecer os nosos 
movementos de loita, cuestionar as dinámicas dun activismo que, a 
consecuencia do contexto hostil que vivimos, se torna tamén moi 
demandante e que, no caso das mulleres, continúa reproducindo, 
en moitas ocasións, os mandatos de xénero “de ser para as outras”. 
Nós sabemos que só cuestionando isto no interior dos movementos 
sociais que nutrimos, poderemos fortalecer o noso benestar colectivo. 
Aprendimos que sandarnos é un acto de xustiza, de rebeldía digna.

Puidemos, ao longo destes anos, poñer en común non só as 
accións, senón tamén as emocións e os afectos. Para iso, temos 
impulsado varias estratexias e actividades que se plasman nes-
te documento: diagnósticos para saber cómo estamos; xestionar 
fondos para atender necesidades de saúde, benestar e segurida-
de; concretar as casas “La Serena” e “La Siguata” de descanso e 
curación para defensoras; realizar talleres para posicionar o tema 
e brindar ferramentas para o coidado; xerar estancias colectivas e 
individuais de coidado para mirarnos e abrazarnos entre nós; ade-
mais de varios diálogos virtuais e publicacións que son o resultado 
de reflexións, de xeitos de írmonos curando xuntas.

Na IM-Defensoras consolidamos unha proposta política 
coa Protección Integral Feminista; esta ten un corazón no 

centro: o coidado para nunca perder de vista a importan-
cia que teñen as defensoras para que os fíos da vida e da 
resistencia sigan sendo posibles, para que os movementos 
sociais nos que militamos cada vez sexan máis fortes. Por 
iso traballamos para xerar, resignificar e poñer en práctica o coida-
do colectivo e os procesos de curación en cada un dos países, de 
maneira moi libre e distinta, cada quen segundo o seu propio selo.

A curación é un proceso vivo, continuo e colectivo que rescata 
todas as sabedorías ancestrais e todas as terapéuticas posibles para 
que esteamos en benestar. Por iso, “Entre augas doces e mareas. 
10 anos de construción e aprendizaxes sobre o coidado e a cura-
ción entre defensoras e as sús colectividades” relata a historia da 
estratexia de coidado da IM-Defensoras pero, á vez, a experiencia 
de como en cada rede nacional en Honduras, O Salvador, México 
e Nicaragua se foi construíndo o coidado cos recursos que ten a 
súa maneira de facerse transversal e concretarse en cada un des-
tes territorios.

Cando dicimos que “Entre augas doces e mareas” é unha pa-
rada no camiño é porque queremos compartir e celebrar o anda-
do, é abrir a mirada ás paisaxes por vir; recuperar a voz de moitas 
mulleres que foron parte nodal dos tecidos de coidado nestes dez 
anos. Este exercicio permítenos repensar as vereas que seguiremos 
no medio destes tempos escuros, pois as súas palabras son fachos 
que iluminan o noso andar colectivo.

Aquí está o longo relato do noso traballo, non sen cansazo, 
non sen contradicións, non sen conflitos, pero con moito respecto, 
admiración, compromiso e cariño por todas aquelas mulleres que 
fixeron posible a nosa primeira década. Con elas, coas que están 
e coas que virán desexamos seguir imaxinando e construíndo o 
horizonte de esperanza. 
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Defensoras en la Casa La Serena
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Empoderadas e 
activadas para 
facer fronte á 
emerxencia 
climática 2030: 
acción local con 
compromiso global 
e ecofeminista.
Documental 
realizado por 
Entrepobos e Sicom 
sobre a emerxencia 
climática que se 
presentou e estreou 
publicamente 
o pasado 28 de 
outubro de 2021 
nos Cines Girona 
de Barcelona

Documental

Dende a súa estrea está dispoñible e en 
aberto a través da web de Entrepobos, en 
versión orixinal en catalán e subtitulada en 

castelán e o correo de contacto para proxeccións: 
educacion@entrepueblos.org 

50ºC dá un conxunto de elementos para 
saber onde estamos, neste contexto de 
emerxencia climática, social, ambiental e 
de coidados. Para pór de manifesto a ne-
cesidade de tomar medidas urxentes para 
o cambio de modelo cultural, educativo, 
social, económico, entre outros, que ne-
cesitamos facer nun planeta con recursos 
limitados e finitos.

Atopámonos inmersas nunha emerxencia 
climática e ecolóxica, cuxas consecuencias son 
xa palpables en todas partes. Desastres naturais, 
quentamento global, episodios climáticos extre-
mos, perda de biodiversidade, migracións climá-
ticas, conflitos xeopolíticos baseados   en lóxicas 
extractivistas, de dominación, explotación, des-
posuimento, entre outros fenómenos e realida-
des, sucédense cada vez con maior intensidade 
e teñen fortes impactos na vida das persoas e os 
colectivos que xa viven en situacións de máxima 
vulnerabilidade.

O cambio climático ten efectos diferencia-
dos e, diante desta realidade, o momento actual 
debe afrontarse tendo en conta estas diferenzas 
e asimetrías que se dan a escala global e so-
cial. Neste sentido, dende Entrepobos, tanto no 
ámbito de cooperación internacional como de 
Educación para a Xustiza Global no noso país, 
traballamos xunto a Sicom con outros colectivos 
e movementos pola xustiza climática, dende os 
feminismos e defensa de dereitos, mencionando 
as persoas e colectivos do Sur Global.

O documental 50ºC tamén quere ser unha 
ferramenta que sirva para o movemento pola 
xustiza climática para chegar á cidadanía amplifi-

cando a conciencia e a mobilización cidadá, para 
reaccionar e propoñer alternativas para que os 
poderes políticos afronten decididamente a si-
tuación actual de emerxencia.

Con Sicom xa levamos moitos anos de tra-
ballo conxunto e agora estamos nesta proposta 
de longo percorrido, co documental e unha se-
gunda parte en preparación do mesmo, coa web 
(50º C sicom.cat), onde se profundiza en temas 
vinculados coa emerxencia climática xunto con 
outros materiais e procesos, entre outros, que 
compartimos:
	■ Unidade didáctica Emergencia climática
	■ Exposición e Unidade Didáctica Los Límites 
del Crecimiento
	■ II Diálogos feministas y ecologistas – Sesións 
completas e 
	■ Cápsulas audiovisuales primera edición
No documental participan e colaboran cien-

tíficas, expertas, activistas, campesiñas, etc. que 
aportan os seus coñecementos e experiencias, 
dotando de coherencia a nivel de contidos so-
bre cambio climático en todo o corpo do docu-
mental, indo máis alá do clima e incorporando 
e visibilizando que, cando falamos de cambio 
climático, debemos referirnos a unha ampla 
diversidade de causas e consecuencias, que xa 
levan moitos anos póndose de manifesto, como 
é o caso do informe de 1972 Los límites del cre-
cimiento.

A partir de dúas mozas que se interrogan 
sobre o cambio climático, o documental reali-
za un diagnóstico preciso. Cun alude de datos, 
de feitos, de declaracións de expertas, permite 
descubrir aos espectadores e espectadoras, de 
xeito pedagóxico, que é e que supón o cambio 
climático:
	■ As causas e consecuencias da emerxencia cli-
mática diferenciadas, cunha visión de xustiza 
global. 

Natàlia Riera

Área de Educación Entrepobos

https://www.entrepueblos.org/publicaciones/50oc/
mailto:educacion@entrepueblos.org
https://www.entrepueblos.org/publicaciones/guia-didactica-emergencia-climatica/
https://www.entrepobles.org/publicaciones/guia-didactica-los-limites-del-crecimiento/
https://www.entrepobles.org/publicaciones/guia-didactica-los-limites-del-crecimiento/
https://www.entrepueblos.org/news/jornadas-dialogos-feministas-ecologistas/
https://www.entrepueblos.org/news/dialogos-feministas-y-ecologistas/
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	■ Pondo o foco nas desigualdades – vincular con xustiza social 
a defensa do medio ambiente, cambios de uso do territorio, 
as súas consecuencias, quen debe facerse responsable destas 
situacións que se dan, o papel das multinacionais e dos Estados 
que as apoian. É importante sinalar os casos de Centroamérica, 
Medio Oriente, África Subsahariana, onde xa se dan migracións 
por causas climáticas. No documental abórdase o tema de re-
fuxiadas e refuxiados climáticos.

O documental é un proceso de aprendizaxe que nos 
obriga a reflexionar, a pensar criticamente, a exercer a 
liberdade de pensamento, confrontando as nosas pro-
pias contradicións, dende o ámbito da educación para 
a xustiza global, enraízase na nosa realidade, con diferentes 
localizacións e tratando distintos temas sobre o que se está a 
facer aquí e sobre os posibles impactos do cambio climático aquí, 
á vez que dá unha visión global do tema. 
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