
4. SOBERANÍA PESQUEIRA
Galiza enfronta á inminente re-
forma da Política Pesqueira Co-
mún sen capacidade de negocia-
ción en Bruxelas. Ana Miranda 
analiza os efectos das anteriores 

reformas, así como os eidos político, social e am-
biental dunha normativa na que, afirma, o país de-
be defender o concepto de soberanía pesqueira.

8. QUE NOS QUERE FACER A UE?
Tom Kucharz, de Ecologistas 
en Acción e ‘Enlazando Alter-
nativas’, falou connosco sobre 
o proxecto da UE logo da en-
trada en vigor do Tratado de 
Lisboa e as súas afección nos países do Sur.
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10. O TRIBUNAL DOS POBOS
Herdeiro daquel Tribunal Russell 
creado para xulgar os crimes dos 
EUA en Vietnam (1966-1967) e 
para axuizar as ditaduras militares 

de América Latina (1974-1976), o Tribunal Per-
manente dos Pobos reúnese novamente en Ma-
drid para xulgar a actividade das multinacionais 
en América Latina. Un artigo de Pedro Ramiro.

UE, PARA QUE? PARA QUEN?
Movementos sociais galegos e do Estado español tratan de dar resposta a 
un proxecto de Unión Europea con velenosas medidas sociais e ecolóxicas

residencia de quenda española. A UE impón 
en Grecia unha política de axustamento bru-
tal, un “Consenso de Bruxelas” similar ao 
Consenso de Wáshington, responsábel du-
rante décadas do empobrecemento dos po-
bos do Sur. Se a sociedade civil non lle fai 
fronte, esta política estenderase por toda a 
UE, arrasando dereitos e liberdades, esten-
dendo a desigualdade social e a pobreza, re-
forzando as ameazas do racismo e a extrema 
dereita e esnaquizando as poboacións do Sur 
do planeta. Para denunciar o nocivo vieiro em-
prendido pola UE, centos de colectivos sociais 
reuniranse en Madrid entre o 14 e 18 de maio no 
Cumio e no Tribunal Permanente dos Pobos, res-
pondendo á cimeira de Xefes de Estado e de Go-
berno da UE-América Latina e O Caribe [Paxs. 5 
a 10]. Días antes, o 4 e 5 de maio, tócalle aos mo-
vementos galegos enfrontarse a unha xuntanza 
de ministros de Pesca da UE, que andan enlea-
dos na reforma da Política Pesqueira Común. Un 
terreo no que Galiza se xoga a súa cultura mari-
ñeira e a saúde dos seus ecosistemas sen ter voz 
nin voto. A berrar toca. [Paxs. 2 a 4]
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As xentes que viven do mar coñe-
cen de primeira man a realidade 
do sector pesqueiro. Son teste-
muñas, día a día, das continuas 
agresións ao medio mariño. Tes-
temuñas e axentes involuntarios. 
Empresas e mariñeiros tratan de 
manter unha actividade extrac-
tiva cada vez menos rendíbel e 
que, diante da presión do mer-
cado capitalista, carece de regu-
lamentacións e límites racionais, 
o que deriva na sobreexplotación 
do mar como recurso e na súa de-
gradación como ecosistema. 

Dende as artes tradicionais de 
antano até a pesca industrial de 
hoxe, a actividade pesqueira su-
friu unha evolución tecnolóxica 
que, asociada ao actual modelo 

socioeconómico, ten efectos per-
versos. En primeiro lugar, unha 
desmesurada capacidade de ex-
plotación, e a correspondente 
desmesura na demanda. En se-
gundo lugar, a concentración 
dos medios extractivos máis po-
tentes nas mans das poucas em-
presas coa capacidade econó-
mica e tecnolóxica precisa. En 
terceiro lugar, o férreo control 
do mercado por intermediarios 
multinacionais. 

A sobreexplotación dos cala-
doiros está a provocar un esgo-
tamento dos recursos nunca an-
tes coñecido, mais sobre todo un 
desequilibrio ecolóxico que leva 
aos ecosistemas mariños a unha 
situación crítica, ocultada siste-
maticamente polos poderes po-
líticos á opinión pública. 

Os beneficios económicos da 
pesca concéntranse nunhas pou-
cas de mans. Mentres, as xentes 
do mar e os traballadores das 
empresas do sector teñen dificul-
tades para sacar adiante as súas 
modestas economías. A desme-
sura da extracción, o emprego de 
artes destrutivas e o seu abando-
no no mar, teñen graves efectos 
na pesca de altura e de baixura, 
nas augas oceánicas e nas lito-
rais, en todo o mundo. Isto com-
promete gravemente a subsis-
tencia de moita xente, sobre to-
do nos países da periferia. 

En Galiza, as artes tradicio-
nais e a pesca de baixura enfrón-

tanse a un proceso de extinción 
económica e cultural, consenti-
do ou incluso planificado polos 
poderes públicos. As nosas costas 
xa non fornecen a demanda dos 
mercados propios coas especies 
do día. Os peixes e mariscos que 
consumimos proceden máis da 
importación e dos cultivos que 
das augas e areais galegos. E é 

que, no noso  país, aos efectos da 
sobreexplotación pesqueira en-
gádese a degradación ecolóxi-
ca do litoral provocada pola ac-
tividade humana, tanto en terra 
como no mar. Os asentamentos 
urbanos, a industria, as infraes-
truturas, o agro e a mesma pesca 
son xeradores de residuos e fon-
te de verquidos contaminantes, 
produtos que, incontrolados e 
non depurados, acaban deposi-
tados ou disoltos nas augas cos-
teiras, absorbidos nos sedimen-
tos dos fondos das enseadas, es-
teiros e areais e, finalmente, in-
corporados, a través das cadeas 
tróficas, nos organismos das es-
pecies mariñas, incluídas aque-

las das que nos alimentamos. A 
isto hai que engadir a ocupación 
directa do leito mariño pola des-
medida proliferación de infraes-
truturas portuarias, o que supón 
a desaparición de ecosistemas 
valiosos, a alteración das corren-
tes e unha nova achega de mate-
riais contaminantes. 

Hoxe non podemos ver o mar 
como o que era antes: un ecosis-
tema portentoso e unha fonte de 
recursos aparentemente ines-
gotábel. O mar está ferido pola 
man do home, por un sistema 

socioeconómico irracional, pola 
procura compulsiva de beneficio 
económico, pola inconsciencia 
do ser humano e pola súa insen-
sibilidade cara o medio que so-
porta a súa mesma vida. 

Este mar ferido precisa ac-
cións urxentes. É necesario de-
ter as agresións ao medio mari-
ño, atopar o xeito de reparar os 
danos provocados e restaurar o 
seu equilibrio ecolóxico. É ne-
cesario atopar un novo rumbo, 
que nos permita abandonar a no-
sa actual condición de depreda-
dores que compiten encarniza-
damente por uns recursos limita-
dos, e que nos leve a unha coexis-
tencia cooperativa, e a un modo 
de vida o máis simbiótico posíbel 
co medio do que procedemos e 
ao que pertencemos. 

O vindeiro mes de Maio vai-
se a celebrar en Vigo unha xun-
tanza informal de Ministros de 
Pesca da UE. O seu obxecto é se-
guir tratando de elaborar e re-
formar o marco legal para unha 
pesca máis sustentábel. É dicir: 
tratar de elaborar unha política 
pesqueira menos irracional. Un-
ha política que non dan acadada 
despois de moitos intentos erra-
dos. Unha política que debería 
ter un obxectivo radical: unha 
pesca racional e sustentábel, e 
que xa tería que estar a funcio-
nar e dando resultados dende 
hai anos, quizais dende os pro-
pios comezos da actividade pes-
queira a grande escala. Pero a UE 
segue a dar bandazos, presiona-
da por un mercado que busca o 
menor custo e máximo benefi-
cio, sen ter en conta os paráme-
tros sociais e ecolóxicos nos seus 
cálculos. Deste xeito, a UE dálle 
cova a unha actividade pesquei-
ra industrializada de comporta-

mento salvaxe cos propios recur-
sos e co medio mariño. 

Ante a absoluta desinforma-
ción por parte do sistema políti-
co-económico sobre a gravida-
de do problema, o Cumio é unha 
ocasión excelente para rachar o 
silencio. Para que os movemen-
tos sociais fagamos oír a nosa voz 
de alarma e denunciemos a situa-
ción. Para facer un debate públi-
co, analizar o problema e buscar 
alternativas. Para concienciar á 
sociedade. Para salvar o mar... e 
a nós mesmos..

DA PESCA ARTESANAL AO DESEQUILIBRIO ECOLÓXICO

A xuntanza de ministros de Pesca da UE en Vigo é unha 
ocasión para buscar un modelo sustentábel para o mar
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HOXE, OS PEIXES E MARISCOS QUE 
CONSUMIMOS PROCEDEN MÁIS DA 
IMPORTACIÓN E DOS CULTIVOS QUE 
DAS AUGAS E AREAIS GALEGOS

COLECTIVOS 
INTEGRADOS 
NAS REDES 
‘A RÍA NON 
SE VENDE’ E 
‘GALIZA NON 
SE VENDE’ E 
OUTROS 

 
“Coma o peixe non se vía, e daquela 
non había os adiantos, coma a son-
da, había que ghaldear, que era ma-
chucar sardiñas podres para bota-
las no momento da pesca e enghar-
dar, atraer e xuntar o peixe. Facíao 
un home que se separaba do barco 
nunha chalana hasta quedar no me-
dio. Mentres tanto largábase en re-
dondo. Para iso dous homes esta-
ban en proa, para halar a pedreira e 
despois tirar a jareta e que entrara o 
peixe. En popa, dous homes halaban 
os corchos, que teñen que ir separa-
diños, e outros dous homes poñían a 
rede ben e recollían”. 

“Homes de ferro en
barcos de madeira”

(Esperanza Piñeiro de San Miguel 
e Andrés Gómez Blanco)  

 Reivindicacións diante dos ministros de Pesca da UE

O vindeiro 5 de maio reúnese en Vigo a interministerial de 
Pesca da Unión Europea. Para moitos colectivos integrantes 
dos movementos sociais o normal é que se escolla Vigo para 
tal xuntanza, de igual xeito que o normal sería que, ao con-
trario do que fan os gobernos da Unión Europea, os ministros 
avogasen por unha pesca sustentábel no canto das malas ar-
tes das grandes multinacionais, que esquilman os mares do 
planeta e destrúen a biodiversidade. 
Amarante xunto con Altermundo, Verdegaia, os colectivos da 
rede ‘A Ría Non se Vende’ e ‘Galiza Non se Vende’, a Marcha 
Mundial das Mulleres, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace e 
outros moitos, están a preparar actividades alternativas e de 
denuncia entre o 27 de abril e o mesmo 5 de maio.

• Martes 27.- 20:00.- Charla.- “Os Impactos da Pesca 
de Altura”.

• Mércores 28.- 20:00.- Charla.-”Pesca de Baixura: 
das Dornas ó Trasmallo”.

• Xoves 29.-20:30.- Mesa Redonda con mulleres 
mariscadoras:”Contribución das mulleres na pervi-
vencia do ecosistema mariño e nos oficios do mar”.

• Venres 30.- 20:00.- Charla sobre os impactos da de-
puradora de Coruxo”.

• Luns 3.- 18:00.- Encontro de colectivos. “A política 
Pesqueira Común a Debate”.

• Luns 3.- 20:00.- Charla “Plano Acuícola. Unha apos-
ta das grandes empresas”.

• Martes 4.- 20:00.- Mesa Redonda: “Políticas pes-
queiras da Unión Europea e alternativas para a 
ecoxestión”.

• Mércores 5.- Peche dos actos na rúa. Teatralización 
dos impactos no medio mariño das diferentes políti-
cas pesqueiras da UE.

Son só algunhas das actividades, amais dunha exposición iti-
nerante, que se irán actualizando na web de Galiza non se 
Vende e os demais colectivos. As sedes das ditas actividades 
serán anunciadas nestes espazos.
O mesmo 5 de maio entregarase á Ministra de Pesca española 
un MANIFESTO reivindicativo.

+ INFO: www.galizanonsevende.org | www.verdegaia.org | 
arianonsevende.nireblog.com | www.amarantesetem.org | 
www.altermundo.org | www.ecologistasenaccion.org



A Política Pesqueira Común é o 
instrumento de xestión da pes-
ca e da acuicultura da Unión 
Europea. As primeiras medidas 
comúns no sector pesqueiro es-
tablecéronse en 1970, cando se 
acordou que os pescadores da 
UE debían ter igualdade de ac-
ceso ás augas dos Estados mem-
bros. Aínda así, reservouse unha 
franxa costeira para os pescado-
res locais que faenaban tradicio-
nalmente preto dos seus portos 

de orixe. Tamén se adoptaron 
medidas para crear un mercado 
común de produtos da pesca e 
estableceuse unha política para 
a modernización dos buques e 
das instalacións en terra.

En 1976, por mor dos acon-
tecementos internacionais, os 
Estados membros ampliaron os 
seus dereitos aos recursos ma-
riños de 12 a 200 millas a par-
tir das súas costas e decidiron 
que a UE era mellor interlocu-
tor que cada un deles para xes-
tionar os caladoiros e defender 
os seus intereses nos foros inter-
nacionais. 

Tras anos de negociacións, 
a PPC viu a luz en 1983. Vin-
te anos despois, reformouse ra-
dicalmente. Segundoa UE, o 
obxectivo da reforma de 2002 
era garantir o desenvolvemen-
to sustentábel da actividade pes-
queira desde os puntos de vista 
ecolóxico, económico e social. 

A PPC na actualidade
Na reforma de 2002 introduciu-
se un criterio de precaución en-
camiñado a protexer e conser-
var os recursos e reducir ao mí-
nimo o efecto da actividade pes-
queira nos ecosistemas mariños. 
A meta era contribuír á eficacia 
das actividades nunha industria 
pesqueira e acuícola economi-
camente viábel e competitiva, 
ofertar un nivel de vida equitati-
vo a quen dependen da activida-
de pesqueira e tomar en conta os 
intereses do consumidor.

A reforma introduciu unha 
estratexia de xestión pesqueira 
máis a longo prazo, mediante 
plans plurianuais de recupera-
ción das poboacións que estive-
sen por baixo dos límites biolóxi-

cos de seguridade e plans plu-
rianuais de xestión das demais 
poboacións.

Nova reforma para 2012
En 2008 a Comisión iniciou un-
ha revisión da PPC na que aínda 
está a analizar os acertos e des-
acertos da política actual e estu-
dar as experiencias doutros sis-
temas de xestión pesqueira. 

A finais de 2012 está previs-
ta a publicación do novo Regu-

lamento Marco da Política Pes-
queira Común, pero xa en 2009 
se presentou o Libro Verde da 
Comisión sobre a Reforma da 
PPC, un plan de actuación para 
o desenvolvemento do proceso. 
En 2011 prevese a publicación 
dunha proposta lexislativa para 
este novo Regulamento. 

Para os movementos sociais, 
a presidencia española da UE 
debe establecer un programa de 
debates políticos no Consello e 
o Parlamento Europeo, trans-
parentes e coa participación de 

organizacións ambientais, que 
poderían ser decisivos á hora de 
mellorar as deficiencias existen-
tes na ordenación pesqueira.

A organización internacional 
Oceana pediu á Comisión Euro-
pea que a reforma da PPC xire 
sobre a mellora do equilibrio e a 
saúde dos océanos, pois océanos 
saudábeis non son só un requisi-
to ineludíbel para as pesqueiras 

e a industria da transformación 
de peixe, senón que tamén son 
necesarios para outros sectores, 
como o turismo, e para mitigar 
os efectos do cambio climático.

“Os responsábeis políticos 
de Ambiente e de Pesca deben 
xestionar as pesqueiras de xeito 
conxunto. Os mares non son só 
o lugar onde residen os recursos 
mariños que se explotan, senón 

que cumpren outras funcións. 
Os océanos absorben o 30% das 
emisións globais de dióxido de 
carbono e o 80% do incremen-
to de temperatura xerado polos 
gases de efecto invernadoiro. A 
nova PPC debe pasar dun enfo-
que industrial de pescar todo o 
posíbel a unha política integra-
da que teña en conta outros fac-
tores ambientais”, explica o Di-
rector Executivo de Oceana, Xa-
vier Pastor.

Para protexer os ecosistemas 
mariños e restaurar os stocks 
pesqueiros dun xeito eficiente, 
a UE debería incluír na PPC unha 
ampliación da rede de Áreas Ma-
riñas Protexidas de ata polo me-
nos o 20-30% da superficie total, 
como recomenda a UICN, logo 
de lograr o obxectivo do 10% do 
Convenio sobre a Diversidade 
Biolóxica antes de 2012.

Coa reforma da PPC, os pes-
cadores artesanais con buques 
de até 12 metros de eslora e sen 
artes de arrastre deberían ser os 
que recibisen máis apoio por-
que non destrúen o fondo mari-
ño, causan un impacto menor no 
ecosistema, usan artes máis se-
lectivas, capturan produtos fres-
cos e de maior valor, producen 
menos descartes e empregan a 
máis persoas en relación coa to-
nelaxe e o valor da captura. De-
berían ter acceso prioritario ás 
zonas de pesca e incentivos eco-
nómicos que permitan restaurar 
os stocks, apoiar a construción 
dunha rede de reservas mariñas 
e aumentar a produción de peixe 
local e de alta calidade..

PESCA NA UE, POR UNHA REFORMA ECOLÓXICA

A finais de 2012 está prevista unha reforma da Política 
Pesqueira Común. Dela depende a vida dos nosos mares

CUMIO DE PESCA
SUPLEMENTO HORIZONTALGALICIA HOXE

DOMINGO, 25-04 2010 Altermundo3

NA REFORMA DA PPC, OS PESCADORES 
ARTESANAIS CON BUQUES DE ATÉ 
12 METROS DE ESLORA E SEN ARTES 
DE ARRASTRE DEBERÍAN SER OS QUE 
RECIBISEN MÁIS APOIO, PORQUE NON 
DESTRÚEN O FONDO MARIÑO

 Recomendacións de Oceana para a reforma da 
Política Pesqueira Común (PPC)

> Pór en práctica o principio de precaución e do-
tar á xestión pesqueira dun enfoque que considere 
o ecosistema no seu conxunto.

> Garantir unha correcta xestión de todas as pes-
queiras con TAC (Totais Admisíbeis de Capturas), 
controis de esforzo e medidas técnicas.

> Permitir a pesca en augas da UE e a desenvol-
vida por buques comunitarios só se se establecen 
medidas de xestión ecoloxicamente sustentábeis 
de acordo coa información científica dispoñíbel.

> Segundo o disposto no Convenio sobre a Diver-
sidade Biolóxica, un mínimo do 10% dos océanos de-
ben ser declarados Áreas Mariñas Protexidas antes 
de 2012. A área de reservas mariñas debería am-
pliarse un 20-30%, tal como recomenda a UICN.

> Restaurar os stocks esgotados até chegar ao 
Rendemento Máximo Sustentábel (RMS) antes de 

2015. Substituír o RMS como obxectivo de xestión 
para as pesqueiras, e xestionar estas segundo o en-
foque baseado no ecosistema e integrando o prin-
cipio de precaución.

> Empregar un enfoque integrado para xestionar 
os ecosistemas mariños co fin de conseguir un bo 
estado ambiental dos océanos.

> Erradicar as capturas accidentais e os descar-
tes en augas da UE e nos buques europeos. 

> Eliminar a pesca ilegal, non declarada e non re-
gulamentada (IUU) na UE e nos buques europeos. 
Pechar o mercado europeo ao peixe e marisco IUU 
e prohibir o comercio desta mercadoría.

> Xestionar o “elemento externo” da flota pes-
queira dentro da PPC co obxectivo de protexer a 
biodiversidade oceánica e reconstruír os ecosiste-
mas oceánicos de terceiros países para conseguir 
un bo estado ambiental dos océanos.

> Eliminar os subsidios de pesca prexudiciais pa-
ra o medio ambiente e introducir obxectivos legal-
mente vinculantes para reducir substancialmente 
a capacidade da flota.

+ INFO: Recomendacións de Oceana para a presidencia 
española da UE e outros informes sobre pesca en: http://
oceana.org/sp/europa/publicaciones/informes/

ALTERMUNDO
A partir de 
documentos da 
UE e de Oceana
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GALIZA, NAZÓN PESQUEIRA
“As sardiñas voltarían se os Go-
bernos quixesen”, escribiu Cas-
telao. Nesta frase hai un verda-
deiro conceito de soberanía, o 
da soberanía pesqueira. Galiza, 
cunha situación estratéxica de 
porta atlántica entre Europa e 
América, cunha costa e uns por-
tos excepcionais, un saber facer e 
unha experiencia en materia pes-
queira que vén de lonxe, non ten 
malia isto un peso cuantitativo e 
estratéxico, un peso soberano na 
defensa da súa propria política 
pesqueira na UE. A integración 
comunitaria do Estado español 
en 1986 non contemplou un sta-
tus específico de defensa proac-
tiva da pesca galega. O pacote 
de entrada incluía un tratamen-
to conxunto da pesca do Estado 
sen especificidades para a nazón 
pesqueira por excelencia. 

A Política Pesqueira Común 
(PPC) iniciouse en 1983, antes 
da entrada de Galiza na UE. Ao 
amparo da Zona Económica Ex-
clusiva estableceu o conceito de 
estabilidade relativa, en virtu-
de do cal os barcos galegos non 
poden acceder en igualdade de 
condicións aos caladoiros comu-
nitarios, e tamén a nova política 
de medidas de conservación da 
frota baseadas no total admisíbel 
de capturas (TACs) e as cotas de 
pesca. Unhas decisións que nos 
afectaron nos trinta anos poste-
riores, sen que a nosa nazón ti-
vera a posibilidade de poder re-
formalas ou incidir nelas. 

O ano 1992 marcou a segun-
da reforma, que durou até 2002 
e que supuco un forte impacto 
económico, de xestión e de capa-
cidade para a pesca galega, coa 
aposta europea de reducir o des-
equilibrio entre as capacidades 
da frota europea e as capturas, 
prevendo unha serie de fondos e 
medidas estruturais para reducir 
o impacto socioeconómico desas 
medidas. Daquela comezouse a 
falar do “esforzo pesqueiro”, un-
ha nova noción que trataba de 
restablecer o equilibrio entre os 
recursos dispoñíbeis e as activi-
dades de pesca. A reforma foi un 
fracaso para a pesca nosa, que 
sufriu unha redución salvaxe de 
buques e de capacidade legal de 
pesca. Mentres, os datos biolóxi-
cos dos stocks existentes eran un 
feito, o sobreexceso de pesca, a 
contaminación, o cambio climá-
tico incidían de xeito acelerado 
sobre os recursos, provocando a 
desaparición de certas especies. 
Unha redución de stocks e de 
posibilidades pesqueiras que ti-
vo graves consecuencias na nosa 
frota de altura e costeira, e perda 
de empregos no mar e en terra.  

A terceira reforma, en 2002, 
pretendía acomodarse ao concei-
to de desenvolvemento sustentá-
bel, tratando de integrar na PPC 
a confluencia de elementos am-
bientais, sociais e económicos. O 
principio de precaución levou a 
elaborar plans plurianuais de xes-

tión e a reorientar as axudas pú-
blicas, que tiveron como obxecti-
vo fundamental a parada da ac-
tividade e o desguace de frota, o 
que agrandou os desequilibrios 
existentes. Non houbo nestas re-
formas efectos evidentes sobre o 

exceso de capacidade da frota, a 
sobrepesca  ou a baixada dos vo-
lumes das capturas. 

A nova proposta de reforma 
da PPC, proposta pola Comisión 
Europea o ano pasado e agora a 
debate no Parlamento e co sector 
pesqueiro, segundo o propio go-
berno europeo, tenta corrixir “o 
carácter fragmentario e gradual 
das reformas anteriores”. So-
bre Galiza as consecuencias fo-
ron devastadoras, porque o ele-
mento ambiental, ao cabo, foi só 
unha escusa para a redución da 
nosa frota, pois non foi aplicada 
para outras. Non se tivo en conta 
esa redución en base á sobrepes-
ca, nin houbo un equilibrio se-
gundo os dereitos de pesca, que 
son discriminatorios por mor de-
se inxusto principio da estabili-
dade relativa. Nin sequera se va-
lorou acaidamente o impacto so-
cieconómico da dita redución.

Asemade, Galiza aínda non 
foi designada como “Zona Alta-
mente Dependente da Pesca”, 
polo que partimos xa dunha po-
sición de desvantaxe. Non pode, 
por exemplo, exercer súa sobera-
nía política nos Consellos de Mi-
nistros de Pesca, onde participa 
a Ministra ou Ministro español 

de quenda negociando un pacote 
global de cotas e TACs. Partimos 
ademais, de que a aplicación da 
PPC naceu sen contar co noso 
Mar e capacidade pesqueira. Na 
práctica,  fomos o país con maior 
frota pesqueira de Europa e un 

dos máis importantes do mun-
do, posición que xa non ocupa-
mos na actualidade. A diferencia 
doutras nazóns pesqueiras como 
Escocia, onde a primacía desta 
fisheries nation é unha das gran-
des bandeiras políticas e identi-
ficadoras das negociacións que 
lle afectan nos corredores comu-
nitarios, nós non tivemos unha 
política posicionadora dos no-
sos intereses. E por iso necesario 
que Galiza sexa considerada co-
mo “Zona Altamente Dependen-
te da Pesca” para darlle ao país 
mariñeiro un estatus que deriva-
ría en “axudas directas” ao sector 
e ás poboacións costeiras, tanto 
en materia socioeconómica co-
mo de infraestruturas.

Tampouco temos unha posi-
ción pesqueira propria neste in-
tre no que se está a negociar un-
ha reforma tan vital para nós. Por 
iso dende o nacionalismo galego 
defendemos unha política pro-
pria, que se deba aos nosos ma-
riñeiros, ás nosas redeiras e ma-
riscadoras, aos nosos mareantes 
e emprendedores. Apostamos 
pola soberanía pesqueira en to-
dos os eidos: no político da pa-
radiplomacia e a negociación 
en materia de pesca; no social, 

na aposta por dignificar as pro-
fesións dependentes do mar e 
as condicións laborais e de se-
guridade; e no ambiental, para 
combinar a conservación dos re-
cursos e os ecosistemas, cunha 
visión integral que alén da pes-

ca inclúa a loita contra todo tipo 
de contaminación. É prioritaria 
a conservación e protección do 
litoral galego co exercicio dun-
ha pesca sustentábel, que garan-
ta o equilibrio socioeconómico e 
a cohesión territorial. Emporiso 
rexeitamos os proxectos de co-
lisión no territorio auspiciados 
polo actual Goberno galego, co-
mo acontece co cabo Touriñán 
e a aposta por unha acuicultura 
industrial desequilibrada co am-
biente e con pouco impacto na 
creación de emprego, ou coa po-
lítica de recheos indiscriminados 
nas nosas rías. 

Do mesmo xeito, é rechaman-
te que en todos estes anos a pesca 
artesanal de baixura e o maris-
queo non tiveran un tratamen-
to diferenciado na PPC. Por iso 
abrimos o debate para que a pes-
ca galega por excelencia, a máis 
sustentábel e selectiva e a que 
máis impacto laboral crea no li-
toral, sexa considerada á parte. 
Mais non serve que se defina que 
é pesca e frota artesanal e costei-
ra dende Bruxelas. Debemos de-
finilo na Galiza, para trasladar-
llo aló, porque a especificidade 
e a realidade debe ser primeira-
mente nosa. 

A negociación política tórna-
se agora máis ca nunca o instru-
mento para garantir a nosa voz, 
voto e veto nunha política que, 
igual que as rías de noso, é pro-
duto do traballo de moitos ho-
mes e mulleres que non deben 
ser abandonados. De cando en 
vez, lémbramo un mariñeiro da 
Coruña, que me envía vídeos 
sobre os descartes que se ven 
na obriga de tirar á ría por mor 
da normativa comunitaria. É 
iso sustentábel e realista? Xosé, 
que así se chama, sempre me di: 
“lémbralle ao Parlamento e á Co-
misión que somos xente de mar, 
que vivimos disto, que é noso 
sustento e forma de vida”. Repe-
nican as súas verbas en cada ini-
ciativa política en materia de pes-
ca. O Parlamento Europeo, coa 
entrada en vigor do novo Trata-
do, ten agora unha capacidade 
colexislativa na materia, e dende 
o BNG non imos perder a capaci-
dade de incidencia ante a ausen-
cia de defensa da nosa pesca po-
la Xunta, que en lugar de pular 
pola pesca tradicional insiste na 
construción de plantas acuícolas 
industrais baixo a calificación de 
“pesca sustentábel”. Neste intre 
en Bruxelas estase tamén discu-
tindo sobre a acuicultura e tóca-
nos defender tamén unha posi-
ción equilibrada co ambiente e a 
o impacto socioeconómico. 

A nosa nazón mariñeira sae 
a marear, pesca e logo vende o 
peixe e o marisco. Mais compite 
en inferioridade, porque a mun-
dialización económica da des-
igualdade e da explotación, cos 
axentes da comercialización e 
da distribución, afectan de cheo 
ao noso peixe e a quen o pesca. 
As importacións e o abuso das 
prácticas comerciais agravaron 
as condicións do mercado, como 
aconteceu co mexillón. Cómpre 
apostar pola excelencia do pro-
duto galego e por políticas de 
trazabilidade. Porén, tamén po-
lo control das condicións sanita-
rias e de traballo das frotas extra-
comunitarias. Porque desgraza-
damente as poboacións costei-
ras locais deses países tampouco 
se ven favorecidas, senón que en 
moitos casos son explotadas. 

Na Galiza temos a capacidade 
e a experiencia. Debemos pór en 
valor un sector estratéxico para 
nós, pois esta reforma vai marcar 
o futuro de moitas vilas costeiras 
e o equilibrio ambiental do no-
so litoral. Ou apostamos por un 
modelo baseado na Soberanía 
Pesqueira, debatido cos axentes 
implicados na pesca, ou estamos 
condenados a que o sector esmo-
reza, como xa se viu nas últimas 
reformas. Bruxelas debe escoitar 
aos nosos mariñeiros e marisca-
doras, a ese Xosé representativo 
de toda unha nazón pesqueira, 
que vive do mar e para o mar.  
Soberanía pesqueira do mar, da 
xestión dos recursos, e soberanía 
para negociar e decidir..

ANA 
MIRANDA
Voceira do BNG 
en Bruxelas
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O último gran obxectivo da Presidencia 
española é a aprobación da Estratexia 
Europa 2020, a continuación da Axen-
da de Lisboa, que perseguía converter 
á UE na “economía máis competitiva do 
mundo”en 2010. A comunicación, a pesa-
res da retórica, segue a destilar a procu-
ra do crecemento económico por riba de 
calquera outra meta. Se se chega a im-
plementar, agravaría o cambio climático 
e a perda de biodiversidade, e aumenta-
ría o desemprego e a pobreza. A Estra-
texia reafirma medidas como o Pacto de 
Estabilidade e Crecemento, a flexisegu-
ridade, a posta en marcha dun novo plan 
enerxético continuista co insustentábel 

“mix” actual –fósiles, nucleares, renová-
beis...– ou a internacionalización e libe-
ralización da economía.
A súa principal ferramenta nesta nova 
volta de porca neoliberal é “crear valor 
baseando o crecemento no coñecemen-
to”, que demostrou o seu fracaso. Unha 
fuxida cara a adiante suicida, que pre-
tende resolver os graves problemas da 
crise ambiental, social e económica me-
diante a tecnoloxía e non realizando os 
imprescindíbeis trocos cara a unha eco-
nomía non capitalista que xestione socie-
dades equitativas, solidarias e que res-
pecte escrupulosamente os límites do 
noso planeta. 

‘EUROPA 2020’: UN SUICIDIO

A Presidencia española da UE 
enmárcase nunha crise sistémi-
ca que parece sinalar o final do 
ciclo de hexemonía estadouni-
dense e que provén da sobre-
producción imperante desde os 
‘70, a preponderancia da econo-
mía financeira e o estoupido das 
burbullas especulativas. Obvia-
mente, a crise non é só económi-
ca, é sobre todo social, alimen-
tar e enerxética, e acompáñase 
dunha crise ambiental sen pre-
cedentes: os recursos estanse es-
gotando e os sumidoiros estan-
se saturando. A pesares diso, 
as receitas para encarala na UE 
céntranse no económico, mos-
trando a cegueira da procura do 
máximo beneficio capitalista.

Hogano, a economía da UE 
é moito máis que a economía 
produtiva. Os seus mercados fi-
nanceiros son os segundos do 
planeta, posúe unha moeda que 
rivaliza co dólar, alberga paraí-
sos fiscais claves e desenvolve 
un sistema lexislativo que pro-
texe a especulación máis des-
carnada.

Con iso, a economía financei-
ra é a principal ferramenta do 
capital europeo para dominar o 
mundo, sendo exemplos a com-
pra de empresas no estranxeiro, 
a atracción do aforro das “eco-
nomías emerxentes” ou o man-
temento dos insustentábeis ni-
veis de consumo da súa clase 
media.

Isto explica a ausencia real 
de mecanismos de control da 
economía financeira ou que, lo-
go do estoupido da crise, os go-
bernos europeos inxecten máis 
de tres billóns de euros nas en-
tidades financeiras, segundo o 
Banco Central Europeo.

A Presidencia española da 
UE ten como prioridade enar-
borar a bandeira da loita contra 
a crise, o desenvolvemento da 
“Europa social e dos cidadáns”, 
o reforzo de Europa como actor 
global no escenario internacio-
nal, a posta en marcha do Tra-
tado de Lisboa e a revisión da 
Estratexia de Lisboa. Todo un 
conxunto de medidas neolibe-
rais baixo unha retórica “social”, 
“verde” e “pacífica”.

A gran medida contra a crise 
consiste na posta en marcha de 
organismos para regulamentar 
os mercados financeiros, malia 
que carece aínda de concreción 
e non parece que estea deseña-
da máis que para controlar o 
xurdimento de novas burbullas 
especulativas que fagan abanear 
o sistema.

O resto de medidas anticrise 
baséanse no Tratado de Lisboa, 
que marca o crecemento econó-
mico e a competitividade como 
os grandes obxectivos, e o Pacto 
de Estabilidade e Crecemento, 
que controla o déficit orzamen-
tario –salvo cando hai que inxec-
tar fondos públicos ao sector pri-

vado. Deste xeito, a implemen-
tación de reformas estruturais 
e orzamentarias encamiñadas 
a recortar o gasto público, un-
ha política fiscal inxusta, a redu-
ción de salarios ou o incremen-
to da idade de xubilación, van 
tomando forma. Exemplos di-
so están nas duras medidas de 
axustamento impostas a Grecia, 
ás que responderon fortes mobi-
lizacións.

Na mesma liña, o desenvol-
vemento da Axenda Social Eu-
ropea tradúcese en medidas 
incongruentes e paradoxais. 
Preténdese impulsar a flexise-

guridade –maiores facilidades 
á hora de contratar e despedir, 
acompañadas de certa protec-
ción social para os desemprega-
dos e desempregadas e dunha 
política de formación e reinser-
ción. Ao tempo, perséguese un 
Pacto Europeo pola Equidade de 
Xénero e outro pola Mocidade. 
Por unha banda, máis precarie-
dade laboral, sufrida especial-
mente por mulleres e mozas e, 
pola outra, lavado de cara.

O reforzo da UE como ac-
tor global materialízase nunha 
agresiva política comercial que 
xera graves impactos dentro e 

fóra das fronteiras europeas. 
Neste semestre preténdese 
avanzar nas negociacións para 
a sinatura de Tratados de Libre 
Comercio con Centroamérica, 
Colombia e Perú, e outros dez 
países e rexións do mundo –In-
dia, China, Canadá, Euromedi-
terráneo, países ACP, Corea do 
Sur.... En paralelo, continúase 
na procura dunha maior libera-
lización e desregulamentación 
na Organización Mundial do 
Comercio..
+ INFO:
www.hablamosdeeuropa.org
www.enlazandoalternativas.org

RONNIEHALL

A estratexia Europa 2020 agravaría o cambio climático e a perda de biodiversidade

EDITH 
PÉREZ, LUIS 
RICO E LUIS 
GONZÁLEZ 

Textos de ‘Enla-
zando Alternati-
vas’ publicados 
en lingua castelá 
en Diagonal

NEOLIBERALISMO CON RETÓRICA ‘SOCIAL’ E ‘VERDE’

A Presidencia española da UE enarbora a bandeira da ‘loita 
contra a crise’ cunha manchea de medidas neoliberais
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A Rede Birrexional Europa, America La-
tina e O Caribe “Enlazando Alternativas” 
e a campaña territorial “Contra a Europa 
do capital e a guerra, e as súas crises. Pola 
solidariedade entre eles pobos”, xunto a 
outras redes, estanse a mobilizar ao longo 
do semestre da Presidencia española da 
UE convocando encontros e accións para 
analizar á UE, denunciar a súa inxustiza 
estrutural e crear alternativas.

Baixo a antedita presidencia, reuni-
ranse en Madrid os Presidentes e Xefes de 
Estado da UE, América Latina e O Caribe. 
O “Vello Continente”, reconvertido hoxe 
na Europa do capital e a guerra, buscará 
neste novo cumio impulsar políticas para 
favorecer o capital financeiro e as grandes 
corporacións transnacionais, a través do 
saqueo dos recursos naturais e a privati-
zación dos servizos públicos disfrazados 
de promesas de desenvolvemento. Este 
cumio celebrarase baixo os efectos dunha 
crise financeira, económica, ambiental e 
social que provocou en Europa máis paro 
e precariedade e en América Latina máis 
pobreza e exclusión social.

Esta é a razón principal do chamamen-
to lanzado a redes, movementos e organi-
zacións da sociedade civil para participar 
entre o 14 e 18 de maio en Madrid no Cu-
mio dos Pobos “Enlazando Alternativas 
4”, en defensa da soberanía dos pobos, os 
dereitos humanos, a democracia partici-

pativa, a xustiza social e a paz. Deste xei-
to, “Enlazando alternativas” mobilízase 
por cuarta vez na construción dun espa-
zo político birrexional, como xa fixera en 
Guadalaxara, México (2004), Viena, Aus-
tria (2006) e Lima, Perú (2008).

A UE está a impoñer en Grecia unha 
política de axustamento brutal, un “Con-
senso de Bruxelas” similar ao “Consenso 
de Wáshington” responsábel durante dé-
cadas do empobrecemento dos pobos do 
Sur. Se a sociedade civil non lle fai fronte, 
esta política estenderase por toda a UE, 
arrasando dereitos e liberdades, esten-
dendo a desigualdade social e a pobre-
za, reforzando as ameazas do racismo e 
a extrema dereita, especialmente sobre a 
poboación inmigrante.

A política exterior da UE responde a 
eses mesmos obxectivos, mais emprega 
medios políticos, económicos e militares 
aínda máis agresivos, ao servizo do capi-
tal transnacional e as elites. 

O Cumio dos Pobos-Enlazando Alter-
nativas IV debaterá sobre todos estes te-
mas, pondo en común ideas e experien-
cias, construíndo solidariedade –desde 
abaixo– para que sexan posíbeis os obxec-
tivos necesarios de xustiza, sustentabili-
dade e igualdade que compartimos.

+ INFO: www.hablamosdeeuropa.org
www.enlazandoalternativas.org

Diversas redes de movementos sociais convocaron un 
contracumio fronte á Presidencia española da UE e o 
Cumio Unión Europea-América Latina e O Caribe que 
se vai celebrar en Madrid os días 17 e 18 de maio

O CUMIO DOS POBOS 
FRONTE A EUROPA 
DO CAPITAL

CONTRA OS TLC. INTERESES DISFRAZADOS DE COOPERACIÓN
Un dos obxectivos prioritarios para a a presidencia española da Unión Europea será a sinatura dos Trata-
dos de Libre Comercio (TLC) con Perú, Colombia e Centroamérica. A política comercial da UE en Améri-
ca Latina e o Caribe (ALC) procura seguridade xurídica para os investimentos das súas transnacionais, a 
xestión dos servizos e un maior acceso aos mercados e aos recursos naturais. A UE presentou un formato 
de negociación supostamente orientado a “afortalar a integración, garantir a democracia e o respecto 
polos dereitos humanos”, máis parece obvio que só lle interesa o aspecto comercial, toda vez que ignora 
os graves crimes de lesa humanidade que comprometen por exemplo aos Gobernos de Colombia e Perú. 
Asemade, reiniciou o proceso de negociación con Centroamérica invitando a Honduras ao Cume de Xe-
fes de estado de Madrid, lexitimando asó o Goberno de Porfirio Lobo e ignorando que se fundamenta nun 
golpe de Estado. O Cumio dos Pobos esixirá un cambio radical nas relacións UE-ALC, para que superen a 
inxustiza e desigualdade entre as dúas rexións e non se baseen no libre comercio, senón na primacía dos 
tratados e convenios internacionais en materia de Dereitos Humanos e Ambiente.

POBOS INDÍXENAS. DA RESISTENCIA Á ACCIÓN E A PROPOSTA
O movemento indíxena é xa un actor político primordial no cambio social. Pasaron da 
resistencia á proposta e á acción. As organizacións indíxenas, coa súa rica diversidade 
cultural e política, teñen en común os paradigmas comunitarios de reciprocidade entre 
os pobos e a Nai Terra. As súas propostas xiran en torno a dous eixes. Dunha banda, os 
estados plurinacionais, para superar 500 anos de exclusión. Doutra, o concepto do bo 
vivir, como alternativa á crise climática que amenaza a vida no planeta. Rexeitan a mer-
cantilización dos bens comúns e propoñen harmonía, diálogo e equilibrio coa a natureza, 
entre os pobos e entre os países. Daí a súa oposición ao neoliberalismo, os tratados de 
libre comercio, os proxectos extractivos, a contaminación e a acumulación individual.

FEMINISTAS EN RESISTENCIA. HONDUREÑAS CONTRA O GOLPE
As mulleres están a ter un papel exemplar contra o golpe de Estado perpetrado en Honduras en xuño do 
2009. A necesidade de loitar contra as ilegalidades e arbitrariedades cometidas polo novo réxime levou ao 
xurdir de Feministas en Resistencia, que aglutina diversas expresións do movemento de mulleres. Denun-
cian as violacións dos dereitos humanos, velan pola vixencia dos logros en materia de lexislación, políticas 
públicas e institucionalidade en favor das mulleres e inclúen as súas demandas como parte fundamental na 
refundación do Estado. Sempre pacificamente e no marco da Fronte Nacional de Resistencia, é evidente 
que a policía e o exército reprimiron con máis violencia ás mulleres, por canto teñen un papel máis eviden-
te na resistencia. Ao tempo, están a artellar redes internacionais de mulleres que serviron de altofalante 
para as súas denuncias diante do esquecemento mediático sobre este golpe contra a democracia.

DÉBEDA ECOLÓXICA E ALIMENTAR. REPARAR DANOS SOCIAIS E AMBIENTAIS
Na lóxica do crecemento insustentábel, a UE aumenta de seguido o seu consumo de biomasa, combustí-
beis fósiles e minerais. Depende sempre de materias primas de terceiros países, sobre os que exerce pre-
sión política –por exemplo, mediante a débeda externa– para obter acceso e prezos baratos. A lóxica que 
prevalece nas relacións comerciais entre a UE e América Latina e o Caribe (ALC) provoca unha enorme 
débeda ecolóxica da que son responsábeis os gobernos e empresas. Esta lóxica perversa prevalece tamén 
no sistema agroalimentar: ALC importa químicos e maquinaria e subministra materia prima agrícola á UE. 
Milleiros de hectáreas de soia para o gando europeo e outros fins industriais, piscifactorías que eliminan 
mangleiras, desertos verdes que devoran bosques e desprazan comunidades… Resultado? Fame, pobreza, 
violencia e éxodo rural, contaminación e destrución da biodiversidade. O sistema agroalimentar global 
causa entre o 44% e 57% dos gases de efecto invernadoiro do mundo. As políticas agrarias e comerciais da 
UE baleiran o campo europeo de labregos e labregas, aumentan a súa débeda agraria e ecolóxica coa ALC, 
mentres o Capital acapara beneficios e recursos. Quen debe a quen?

DESIGUALDADE E CRIMINALIZACIÓN. 
COMBATER XENOFOBIA E RACISMO
Evitar a entrada de migrantes na UE converteuse no 
obxectivo prioritario da súa política migratoria. O 
Estado español, porta de Europa para migrantes de 
África e Latinoamérica, liderou esta tendencia coa 
externalización do control de fronteiras en augas 
internacionais e a cooperación con terceiros países 
para frear as migracións en orixe, vulnerando os de-
reitos humanos. A UE pide agora o aumento da ca-
pacidade de intervención da axencia para o control 
de fronteiras, Frontex. Hai ademais unha crecente 
tendencia racista cara os migrantes no acceso ao 
sistema sanitario e outras condicións para unha vi-
da digna. Os gobernos progresistas de América La-
tina, como fixeron contra a Directiva da Vergoña, 
deberían desempeñar un papel activo na atención 
aos seus cidadáns e cidadás, esixindo á UE medidas 
fronte o racismo e a xenofobia. O reto do movemen-
to social é acadar o apoio da poboación a un modelo 
de integración coherente cos dereitos humanos e a 
xustiza social. Os inmigrantes deben constituir un 
dos referentes para a construcción dunha alternati-
va ao neoliberalismo.

PAC. DEFENDER OS DEREITOS DOS LABREGOS E DAS LABREGAS
Unha profunda crise sacude a agricultura e a alimentación a escala planetaria. O rápido 
incremento dos prezos das materias primas agrarias, fomentado pola especulación, des-
equilibrou o conxunto do sector, provocando fame, inestabilidade e incertidumes. A UE 
carece de mecanismos de regulación de mercados que lle permitan facer fronte á crise, 
posto que previamente xa os desmantelou. É o paradigma da reforma da Política Agra-
ria Común (PAC) de 2003: tanto ten deixar de producir en Europa porque nos poderemos 
abastecer a prezos máis baratos en terceiros países. Neste intre estase a debater unha 
nova reforma da PAC paralela á revisión do orzamento comunitario que propón afondar 
neste vieiro. A actual crise alimentaria demostra que a agricultura debe saír fóra das 
negociacións de libre comercio da OMC e dos acordos bilaterais. A PAC debe priorizar o 
comercio local e orientar as políticas agrarias cara un marco que respecte a soberanía ali-
mentar dos pobos, a sustentabilidade e as necesidades reais do campesiñado mundial. 

ALBA. UNHA ALIANZA SOLIDARIA PARA AS AMÉRICAS
A comezos do século XXI xurdía unha proposta política alternativa, antagónica ao mo-
delo capitalista en América Latina: a Alianza Bolivariana para os pobos da nosa América 
(ALBA). Pechábase así unha porta ao imperialismo, que dera un paso máis no expolio coa 
Área de Libre Comercio das Américas (ALCA) e os TLCs, e abríase outra á loita contra a 
pobreza e un desenvolvemento máis sustentábel no Sur, con proxectos coma a Operación 
Milagre, o Banco do Sur ou o apoio á reconstrucción de Haití. A ALBA entende os Tratados 
Comerciais como un instrumento que contempla aspectos culturais e sociais, baseado na 
complementariedade e a solidariedade. Impulsou o desenvolvemento económico, de-
mostrando que non só se pode contradicir e mesmo superar o capitalismo.

POR UNHA VIDA DIGNA. AS RAZÓNS E AS 
REIVINDICACIÓNS CONTRA A CRISE
Mentres bancos e multinacionais, co apoio dos go-
bernos, rouban cartos públicos para sanear nego-
cios privados, estes impulsan políticas públicas que 
facilitan o despedimento, reducen os salarios e re-
primen dereitos e liberdades. Nas marchas que con-
fluirán na primeira quincena de maio no Cumio dos 
Pobos destacaran estas reivindicacións: Contratos 
fixos, indefinidos e sen subcontratas; Reparto igua-
litario do traballo doméstico e coidados entre ho-
mes e mulleres; Autoxestión das empresas que pe-
chen; Salario social para toda persoa desemprega-
da; Que os salarios máis altos non superen o 100% 
dos máis baixos; Acceso universal e de balde aos 
servizos públicos básicos (educación, sanidade, au-
ga...); Garantir o dereito a unha vivenda digna, co 
uso social das vivendas baleiras; Control público dos 
prezos das necesidades básicas (vivenda, enerxía 
renovábel, comida...) para que non superen o 60% 
do salario; Unha banca pública e ética para garan-
tir a economía social, co control democrático da 
banca privada; e Igualdade total en dereitos ás per-
soas migrantes.

CONTROL SOCIAL. BASES DE EUA CONTRA AMÉRICA LATINA
A intervención militar en Haití logo do terremoto reafirma que, con Barak Obama, tam-
pouco haberá unha nova política exterior estadounidense para América Latina. Na rexión 
hai máis de 20 bases militares de EUA, cuxo fin non é só un posíbel intervencionismo, se-
nón tamén o control social e militar da poboación, para neutralizar as súas resistencias. 
O presidente de Colombia, Álvaro Uribe, e Obama queren instalar agora outras 7 bases 
en Colombia. Existe unha amenaza de guerra rexional que podería utilizarse contra a 
extensión de procesos políticos democráticos e de transformación social en países como 
Ecuador, Paraguai ou Bolivia. O “golpe perfecto”, unha vez experimentado en Honduras 
e lexitimado pola UE e outras potencias, podería ser exportábel a países cuxos pobos es-
tablezan en Asambleas Constituíntes, o primeiro paso para proxectos de cambio social. 
O obxectivo do Cumio dos Pobos en Madrid é denunciar estes feitos. A solidariedade cos 
pobos de América Latina require, una vez máis, unha ampla mobilización.
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Máis de cen organizacións estanse 
movendo e articulando durante a pre-
sidencia española da UE. Cales son as 
principais denuncias?
Organizamos unha campaña de contesta-
ción desde os movementos e colectivos de 
diferente índole político-social, para con-
trarrestar as mentiras e a propaganda nos 
medios, mais sobre todo para demostrar 
que os que xeraron a crise foron as políti-
cas neoliberais da UE, apoiadas por par-
tidos como o de José Luís Rodríguez Za-
patero. Eles son os responsábeis da crise 
e nós non imos pagala. Tamén estamos 
coordinados con outras redes do resto de 
Europa e de América Latina. 

A UE demostrou ser unha armazón 
institucional antidemocrático ao servizo 
das multinacionais e das elites dos Estados 
membros. Sirva de exemplo a orientación 
econonomicista e contraria aos dereitos 
sociais básicos do Tratado de Lisboa, apro-
bado sen consultar á cidadanía. A UE non 
dubida en privatizar os servizos públicos, 
en rebaixar as condicións laborais e faci-
litar os despedimentos e a destrución de 
emprego, como demostra a doutrina da 
“flexiseguridade”. Igualmente, defende 
con todo o seu aparello diplomático as es-
tratexias comerciais abusivas das empre-
sas europeas en países do Sur cos mal cha-
mados “Acordos de Asociación”, unha for-
ma de neocolonialismo e espolio, tanto da 
natureza como das poboacións do Sur. 

Tamén denunciamos a política migra-
toria, en cuxas fronteiras morren milleiros 
de persoas cada ano ao intentar entrar á 
UE “sen papeis”. Con distintas directivas 
aprobadas preténdese facer da UE unha 

fortaleza onde os cartos e 
os bens poidan moverse 
libremente, mentres que 
aos migrantes lles poñen 
barreiras que violan os 
dereitos humanos. 

Igualmente, o discur-
so ambientalista da UE é 
papel mollado. A falta de 
vontade política da UE, 
un dos maiores responsá-
beis na emisión de gases 
de efecto invernadoiro, 
e a súa criminal actitude 
de evadir responsabilida-
des, coloca a loita contra 
o cambio climático nun 

punto prioritario dos movementos so-
ciais. Amais dos fracasos da Convención 
Marco de Nacións Unidas sobre Cambio 
Climático en Bonn e Copenhaguen, sa-
bemos que a UE, China e EUA non teñen 
vontade política para chegar a un acordo 
na vindeira Conferencia das Partes (COP-
16) en México a finais de ano. Xa falan de 
2012. Este novo adiamento é inaceptá-
bel e escandaloso, sobre todo porque os 
paquetes multibillonarios dos gobernos 
para rescatar bancos, as axudas á compra 
de automóbiles ou o incremento do gasto 
militar sinalan que non é unha cuestión de 
falta de recursos económicos. 

En que marco se convoca o Cumio dos 
Pobos “Enlazando Alternativas”?
É a cuarta vez que organizamos un con-
tracumio paralelo ao de Xefes de Estado e 
Goberno da UE e América Latina e O Ca-
ribe (ALC), que ten lugar cada dous anos. 
Desta vez queremos facer énfase no que 
supón a crise económica e a responsabi-
lidade da UE. Estanse vendo axustamen-
tos económicos estruturais en Grecia, un 
aumento do paro en toda a UE e a pobre-
za afecta a 84 millóns de persoas; hai un 
mundo rural cunha forte crise, onde ca-
da minuto desaparece unha explotación 
agraria; hai graves eivas ambientais… Te-
mos tamén fortes preocupacións fronte o 
cumio de maio entre os xefes de Estado, 
porque está lexitimando o golpe de Esta-
do en Honduras e os graves crimes de lesa 
humanidade do Goberno colombiano. 

Ten especial importancia o Cumio en-
tre a UE, América Latina e o Caribe?
A sinatura de tratados de libre comercio 
(TLC) entre a UE e Perú e Colombia por 
unha banda, así como con Centroamérica 
pola outra, son para o Goberno español un 
dos “obxectivos prioritarios” para o dito 
Cumio, que é o maior acontecemento du-
rante a Presidencia española do Consello 
da UE. O Goberno español propugna unha 
política exterior baseada exclusivamente 
na “defensa do interese europeo”. 

Os movementos sociais e a socieda-
de civil organizada e antogonista temos 

a responsabilidade de dar un sinal con-
tundente contra estes TLC. Non se poden 
manter relacións comerciais con países 
que violan os dereitos humanos. Ademais, 
os TLC crean condicións de investimento 
que axudan a perpetuar a violencia, co-
mo no caso do desprazamento masivo da 
poboación das terras que logo se conver-
ten en megaproxectos agroindustriais. Na 
política exterior da UE, especialmente nos 
casos de Honduras e Colombia, priman 
os acordos comerciais sobre os Dereitos 
Humanos, vulnerándose o artigo 103 da 
Carta de Nacións Unidas. Especialmen-
te indignante é o caso de Colombia. O 
conxunto de organizacións de Dereitos 
Humanos, ONG e sindicatos europeos e 
colombianos pediron en reiteradas oca-
sións a institucións da UE que non apoien 
o TLC con Colombia. Os asasinatos polí-
ticos, desaparicións forzadas, xenocidio, 
masacres, desprazamentos masivos e tor-
turas, auspiciadas desde as máis altas po-
sicións do Estado colombiano, incluíndo o 
presidente Álvaro Uribe, incrementáronse 
nos últimos anos.

E en Honduras?
A reanudacion das negociacións para un 
TLC entre a UE e Centroamérica, que in-
cluiría a Honduras, e o recoñecemento 
precipitado do goberno de Porfirio Lobo 
é un sinal moi preocupante, que ignora o 
feito de que Lobo nunca condenou o golpe 
de Estado e as violacións de dereitos hu-

manos. O Executivo español e a UE lexi-
timan o chamado “golpe perfecto” e “ab-
solven” os militares que secuestraron e ex-
pulsaron ao presidente Manuel Zelaya. 
Tras meses de violacións, persecucións, 
torturas, asasinatos e a restricións da li-
berdade de expresión, as eleccións hondu-
reñas –cunha participación estimada en 
torno ao 30-35%– constituíron o núcleo 
da estratexia para lexitimar o golpe. 

Que impactos terían os TLC?
No agro, en Europa e en Latinoamérica, a 
crecente liberalización do comercio mun-
dial e a continua desregulación dos mer-
cados agroalimentares provoca que a per-
manencia dos pequenos produtores sexa 
cada vez máis difícil e o abandono do cam-
po cada vez máis frecuente. A UE está a sa-
crificar a agricultura familiar sustentábel e 
en consecuencia a garantía dunha alimen-
tación sa, diversa e segura. 

No eido laboral debemos resaltar que 
Latinoamérica xa experimentou unhas 
perdas de emprego como resultado da li-
beralización comercial, incrementando o 
desemprego de 7,6 millóns a 18,1 millóns 
de persoas na década dos ‘90. As propias 
avaliacións de impacto oficiais da UE esti-
man “grandes perdas de emprego” como 
consecuencia das negociacións comer-
ciais bilaterais, por exemplo no caso do 
TLC entre a UE e Mercosur. Coa liberali-
zación dos investimentos fortaleceranse 
os monopolios empresariais, destruíndo 

TOM KUCHARZ Membro de Ecologistas en Acción e a rede ‘Enlazando Alternativas’

“A UE é unha armazón institucional ao 
servizo dos intereses das multinacionais”
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ACTIVISTA NO CERNE DE NUMEROSAS LOITAS DOS MOVEMENTOS SOCIAIS, 
NINGUÉN COMO TOM KUCHARZ PARA REPASAR POLO MIÚDO AS CONSECUENCIAS 
QUE TIVERON, TEÑEN E PODEN TER AS POLÍTICAS DA UNIÓN EUROPEA NOS EIDOS 
ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL. EN RESUME, NON HAI POR ONDE COLLELAS.

fontes de traballo, e reforzarase o mode-
lo baseado na extracción de recursos na-
turais, perpetuando as causas estruturais 
de pobreza e desemprego. 

Entre outros moitos impactos destaca 
a violación do dereito de acceso á alimen-
tación, á auga potábel e aos servizos públi-
cos básicos como a educación e a sanidade 
e, particularmente, o aumento considerá-
bel do prezo das menciñas.

Fálasnos do Tribunal Permanente dos 
Pobos que terá lugar en Madrid?
Esta nova instancia do Tribunal, a tercei-
ra a nivel birrexional, será unha das acti-
vidades centrais no marco do Encontro 
“Enlazando Alternativas IV” (EA4). Pre-
tende dar visibilidade aos movementos 
sociais e as loitas cidadás en resposta ás 
violacións aos dereitos humanos das em-
presas transnacionais, coordinar as loitas 
e as dinámicas de resistencia, e avanzar na 
estratexia e na construción dunha axenda 
para desmantelar o seu poder político e 
económico. A sesión do TPP de Madrid se-
rá un momento para visibilizar o acumu-
lado nos anteriores, en Viena (2006) e Li-
ma (2008). Nesta ocasión viuse necesario 
focalizar non só nas multinacionais senón 
tamén nas institucións, políticas e actores 
da UE que incrementan o poder e impu-
nidade das transnacionais. A UE, os seus 
Estados e en particular o Consello Euro-
peo e a Comisión Europea, foron acusados 
nas diferentes sesións do Tribunal en Vie-
na e Lima, de construír un marco lexisla-
tivo, económico e financeiro que permite 
ás multinacionais actuar violando os de-
reitos humanos. O Tratado de Lisboa per-
mitirá reforzar esas políticas. Por todo iso 
estruturouse o tribunal en 3 dimensións: 
a complicidade da UE, o Estado español e 
as súas políticas coas multinacionais eu-
ropeas en ALC; os impactos das multina-
cionais sobre os dereitos dos pobos; e as 
recomendacións para un novo marco nor-
mativo das transnacionais.

E cal é a alternativa que presentan os 
movementos sociais?
É hora de esixir responsabilidades aos ac-
tores que provocaron esta crise: a banca, 
as multinacionais, as finanzas e as súas 
institucións internacionais, coa complici-
dade de gobernos e partidos políticos que 
os apoiaron. E de presionar ás cúpulas 
sindicais para que dean un xiro radical ás 
súas estratexias, para porse por fin á beira 
da cidadanía e dos traballadores. 

É hora de mobilizarnos por arrebatar 
o poder económico ás finanzas (sociali-
zación da banca, erradicación dos paraí-
sos fiscais, control social dos mercados fi-
nanceiros); por garantir condicións labo-
rais dignas (non ás políticas de destrución 
de emprego como os ERE, repartición do 
traballo a través da redución drástica da 
xornada de traballo sen rebaixa salarial, 
contra o recorte das pensións); pola de-
fensa e a ampliación dos servizos públi-
cos e pola reversión dos servizos públicos 
xa privatizados; para que a vivenda deixe 
de ser un investimento especulativo e re-
tome a súa función social; para deter a 
sobreexplotación dos recursos naturais 
e enerxéticos e frear o cambio climático; 
pola redución drástica das inxustizas e 
desigualdades sociais no Norte e nas re-
lacións Norte-Sur: menos crecemento e 
máis repartición (renda básica de cidada-
nía, sistema tributario progresivo e redis-
tribuidor da riqueza, abolición da débeda 
externa dos países empobrecidos, fin dos 
TLC, das políticas de liberalización do co-
mercio de bens e servizos e do espolio das 

multinacionais; pola igualdade efectiva 
de dereitos e oportunidades de todas as 
persoas, sexa cal for a súa orixe, cultura, 
nacionalidade, relixión ou sexo; e tamén 
por un mundo no que as persoas escollan 
o seu futuro sen estar presionadas polas 
estruturas patriarcais. 

Que é o “Consenso de Bruxelas”?
As empresas transnacionais europeas e as 
súas contrapartes no mundo operan nun-
ha arquitectura política, económica e xu-
rídica de impunidade posta en marcha por 
instrumentos como o Tratado de Lisboa, 
a estratexia comercial e de investimento 
“Europa Global: competir no mundo”, 
os TLC e os tratados bilaterais de investi-
mento. Igualmente, as políticas do Banco 
Mundial, o FMI e a OMC, nas que partici-
pan os gobernos europeos, achandaron 
o camiño para as operacións depredado-
ras das transnacionais. Isto chamámolo o 
Consenso de Bruxelas, facendo un para-
lelismo co Consenso de Wáshington dos 
anos ’90, que tivo como consecuencia for-
tes axustamentos estruturais e unha onda 
de privatizacións en América Latina, co 
aumento do desemprego, a pobreza e a 
violencia. O Consenso de Bruxelas tamén 
ten que ver co plan de rescate a Grecia da 
UE, que someterá á poboación a fortísi-
mos axustamentos orzamentarios e limi-
tará a soberanía helena con draconianas 
medidas económicas impostas pola UE. 

O grande obxectivo da Presidencia es-
pañola é a Estratexia Europa 2020?
A Presidencia empezou propóndose do-
us obxectivos incompatíbeis: saír da crise 
e apostar polo crecemento económico. A 
prioridade é a recuperación económica e a 
aprobación da estratexia “Europa 2020”. 
Esta vai substituír á Estratexia de Lisboa, 
que finaliza este ano, e ten un obxectivo 
claro: o crecemento, no canto da susten-
tabilidade ambiental e a equidade social. 
O aumento continuo da actividade eco-
nómica é imprescindíbel para que o siste-
ma capitalista funcione, mais é incompa-
tíbel coa loita contra a pobreza. Un caso 
paradigmático é o de Irlanda. Entre 1994 
e 2000, o PIB medrou de xeito constante 
e notábel. Converteuse no “Dragón Cel-
ta”. Pero, en paralelo, incrementáronse en 
número as horas dedicadas ao emprego 
por persoa, a porcentaxe de persoas que 
se declaraban insatisfeitas coa súa vida, as 
diferenzas sociais, os suicidios, o consumo 
de alcol e o paro. Estes datos son extrapo-
lábeis á UE, onde os nos anos de bonan-
za económica douse un incremento das 
desigualdades sociais e a baixada do sala-
rio real. Asemade, o obxectivo de que 20 
millóns das persoas que se atopan baixo 
o limiar da pobreza na UE salan desta si-
tuación, recolleito na redacción previa da 
Estratexia 2020, foi eliminado. 

O decrecemento sería unha saída?
Claro que sí. Resulta evidente que xa ex-
cedemos os límites do planeta: consumi-
mos recursos a unha velocidade maior da 
súa capacidade de rexeneración e produ-
cimos lixo a un ritmo imposíbel de asumir 
polos ecosistemas. E vivimos nunha socie-
dade con crecentes desigualdades. Temos 
que evolucionar cara a unha economía 
que non necesite medrar continuamente. 
Así, nos países sobredesenvolvidos como 
o noso, en lugar de incrementar constan-
temente o consumo de enerxía e recursos, 
teremos que decrecer no seu uso.  

Unha Economía Sustentábel debería 
basearse no respecto aos límites dos eco-
sistemas e considerar a progresiva redu-

ción da explotación de recursos naturais, 
especialmente os non renovábeis; a redu-
ción da pegada ecolóxica e da emisión de 
contaminantes; a redución do consumo e 
a mínima xeración de residuos; os princi-
pios de precaución e de quen contamina 
paga; unha política fiscal verde real.

E fronte ás políticas da “Europa fortale-
za” en materia migratoria?
Liberdade de movemento para todos e o 
dereito a vivir onde cada persoa escolla. 
Derrogar a Directiva de Retorno –ou da 
Vergoña– e a política de peche de frontei-
ras avalada polo Acordo de Schengen. Dar 
plenos dereitos á poboación inmigrante. 
Esiximos á UE medidas eficaces fronte á 
extensión do racismo e a xenofobia. E de-
bemos loitar para derrogar os dispositivos 
de intervención da axencia para o control 
de fronteiras, Frontex.

En Vigo teremos unha xuntanza de mi-
nistros de pesca o 4-5 de maio. Que me 
dis da Política Europea de Pesca?
O 80% das poboacións de peixes sobre as 
que se dispón información están explo-
tadas ou sobreexplotadas. Aproximada-
mente a metade do comercio internacio-
nal de pesca ten a súa orixe nos países do 
Sur, mentres que máis do 72% está desti-
nado só a Xapón,  EUA e a UE, que é im-
portadora neta de produtos pesqueiros. 
O esgotamento das augas da UE pola so-
brepesca levou á pesca industrial ás costas 
africanas. Por mor diso, durante os últi-
mos anos a UE formalizou acordos de pes-
ca con países de África, Pacífico e o Caribe 
(ACP) que permiten a captura de varias 
especies para asegurar o aprovisionamen-
to da flota, en detrimento das condicións 
sociais e económicas deses países e do am-
biente. A combinación de acordos de li-
bre comercio con subvencións e axudas 
á penetración das empresas europeas–
especialmente as españolas– de pesca en 
África , destrúe as condicións de vida e as 
economías desas poboacións. A Política 
Común de Pesca precisa dunha profunda 
reforma que permita afastarnos da actual 
sobrepesca e malgasto dos recursos dos 
nosos caladoiros. Temos que avanzar na 
xestión integrada das zonas litorais e na 
conservación de hábitats mariños e cos-
teiros; favorecer a reestruturación do sec-
tor turístico nos países nos que está funda-
mentado no sector urbanístico cunha alta 
depredación de recursos e xeración de re-
siduos, desenvolver a estratexia mariña 
europea cunha visión de conservación, 
xestión e explotación implícita en cada 
un dos espazos mariños protexidos.

A UE inflúe na maioría das nosas lexis-
lacións. Con todo, a cidadanía mostra 
un desinterese absoluto polo que acon-
tece en Bruxelas. Culpa dos gobernos?
Por suposto. Os Gobernos potencian o 
desinterese, a falta de información e so-
cavan a democracia. Iso foi evidente can-
do se negociou e aprobou o Tratado de 
Lisboa, sen ningún debate público, difu-
sión informativa ou dereito de opinión e 
consulta. Para que a poboación se interese 
polas nosas campañas contra as políticas 
da UE, temos que relacionar as súas vidas 
cotiás cos impactos que teñen as políticas. 
E temos que ofertar alternativas que co-
necten directamente coas necesidades da 
poboación, como implantar unha renda 
básica universal, para atallar as crecen-
tes desigualdades no seo da UE, ao tempo 
de redistribuír as grandes fortunas entre a 
poboación, garantir os servizos básicos e 
que estes sigan sendo públicos. .

A UNIÓN EUROPEA ACABOU 
POR LEXIMITAR O GOLPE DE 
ESTADO EN HONDURAS

É HORA DE NOS MOBILIZAR 
PARA ARREBATAR O PODER 
ECONÓMICO ÁS FINANZAS

A POLÍTICA PESQUEIRA DA UE 
DESTRÚE AS CONDICIÓNS DE 
VIDA DA XENTE EN ÁFRICAPERFIL

Tom Kucharz é coordinador da 
area de agroecoloxía e soberanía 
alimentar de Ecoloxistas en Ac-
ción, así como investigador en te-
mas de xustiza ambiental e globa-
lización. Participa de moitas cam-
pañas e redes de movementos so-
ciais, como ‘Quen debe a quen?’, ‘O 
noso mundo non está en venda’, a 
rede birrexional ‘Enlazando Alter-
nativas’ ou ‘Seattle to Brussels’.
+INFO: Moitas das súas referencias 
bibliográficas e artigos pódense con-
sultar en www.gloobal.net

MIREIA  MIRALLES LAMAZARES

MANOEL 
SANTOS
Director de 
Altermundo

ALTERMUNDO

Altermundo.org
O texto é un resume dunha entrevista moito máis ampla, que se 
poderá ler na súa totalidade na web de Altermundo.
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Os obxectivos centrais cos que se 
expón a nova sesión do Tribunal 
Permanente dos Pobos (TPP), 
da que se dará conta os días 14 e 
15 de maio en Madrid, son:

1) Denunciar publicamente 
os crimes cometidos polas em-
presas transnacionais e os im-
pactos das súas actividades so-
bre os Dereitos Económicos, So-
ciais e Culturais.

2) Facer visíbel a correspon-
sabilidade da UE ao respecto di-
so, dado que as súas institucións 
e as súas políticas favorecen o 
aumento do poder das compa-
ñías multinacionais.

Por terceira vez realízase un 
tribunal birrexional encargado 
de xulgar ás multinacionais eu-
ropeas presentes en América La-
tina, fundamentalmente, como 
un xeito de avanzar nas estra-
texias de resistencia e mobiliza-
ción fronte o poder corporativo. 
Trátase de denunciar ás gran-
des empresas polas continua-
das violacións dos dereitos hu-
manos, pondo o foco, á vez, na 
complicidade da propia UE po-
las políticas –Tratado de Lisboa, 
PAC, Europa Global: Competir 
no mundo–, os instrumentos e 
mecanismos –libre comercio, 
débeda externa, axustamento 
estrutural, seguros de crédito á 
exportación– e institucións nas 
que participa –OMC, BM, etc.–, 
que favoreceron a actuación das 

empresas. Para iso, decenas de 
organizacións sociais e sindicais 
presentarán as súas denuncias 
perante o tribunal, e numero-
sos testemuños formularán as 
súas acusacións contra diversas 
multinacionais europeas, como 
Repsol-YPF, Unión Fenosa, BB-
VA, Thyssen Krupp, Syngenta, 
Botnia e Suez.

O tribunal de Madrid segue 
o camiño das dúas sesións an-
teriores do TPP organizadas 
pola Rede Birrexional Europa, 
América Latina e Caribe “Enla-
zando Alternativas” coincidin-
do cos cumes de Xefes de Estado 
da UE, América Latina e Caribe: 
en Viena (2006) e Lima (2008). 
En ambas as dúas foron acusa-
das unha vintena de compañías 
europeas polas consecuencias 
das súas operacións en América 
Latina. Nos últimos anos, o TPP 
xulgou numerosas denuncias 
por crimes económicos. Cabería 
destacar as audiencias do TPP 
que se celebraron en Colombia, 
onde entre 2006 e 2008 xul-
gouse simbolicamente a máis de 
dúas ducias de empresas trans-
nacionais –Repsol-YPF, Coca-
Cola, BP, Drummond e Nestlé–, 
e en Nicaragua, que albergou en 
2007 unha sesión dedicada inte-
gramente a Unión Fenosa.

Xa que logo, o TPP serve pa-
ra documentar e sistematizar os 
impactos sociais, ambientais, 

económicos e culturais das que 
resultaron ser as principais be-
neficiarias do proceso de globa-
lización neoliberal: as empresas 
transnacionais. Ademais, son 

A VINDEIRA EDICIÓN DO TPP EN 
MADRID É UNHA OPORTUNIDADE 
PARA DESENVOLVER INSTRUMENTOS 
LEGAIS QUE PERMITAN XULGAR OS 
CRIMINAIS ECONÓMICOS DIANTE DE 
VERDADEIROS TRIBUNAIS FORMAIS

A UNIÓN EUROPEA E AS MULTINACIONAIS, 
DIANTE DO TRIBUNAL PERMANENTE DOS POBOS
As transnacionais europeas contan coa complicidade dos gobernos e as demais institucións 
da UE para atentar contra os dereitos dos pobos. Agora terán que render contas

útiles para mostrar como os go-
bernos do Sur se someteron ás 
reformas neoliberais e tamén co-
mo os países do Norte nos que te-
ñen a súa sede estas compañías 
impulsaron a expansión global 
destas empresas a través de me-
canismos que van desde os crédi-
tos públicos até a presión diplo-

mática. Do mesmo xeito, estes 
tribunais populares serven como 
instrumento de presión política 
e xurídica para o recoñecemento 
dos danos causados e para esixir 
a posta en marcha de medidas 
efectivas para o control das em-
presas no estranxeiro. Porque, 
como se recolle na sentenza fi-
nal do TPP de Lima, “o Dereito 
Internacional dos Dereitos Hu-
manos, as Constitucións e as 
normas dos países deben preva-
lecer para evitar que as empresas 
transnacionais violen os dereitos 
da humanidade enteira”.

Por todo iso, os tribunais son 
unha valiosa ferramenta para 
amplificar o eco de moitas de-
mandas sociais que acotío non 
son visíbeis e, en definitiva, con-
tribúen a afortalar a construción 
dunha solidariedade de ida e 
volta entre as mulleres e homes 
do Norte e do Sur. Presentar os 

estudos de casos, organizar as 
denuncias e traballar en rede 
constitúen unha forma de glo-
balizar as loitas contra as corpo-
racións. Emporiso, esta próxima 
edición do TPP pode converter-
se nunha moi boa oportunidade 
para esixir o resarcimento de ca-
da caso presentado desde 2006, 
para desenmascarar as políticas 
da UE, así como para desenvol-
ver instrumentos legais que per-
mitan xulgar os criminais eco-
nómicos ante tribunais formais. 
E, en definitiva, impedir máis 
crimes de lesa humanidade..

Protesta da rede Seattle to Brussels contra O de libre comercio en Bruxelas o 16 de marzo de 2010

 

O Tribunal Permanente dos Pobos (TPP) é o herdei-
ro dos Tribunais Russell sobre a guerra de Vietnam 
e as ditaduras en América Latina que se celebra-
ron nos anos 60 e 70. O TPP constitúese como un 
tribunal internacional de opinión, cuxos membros 
son designados pola Fundación Lelio Basso (Italia). 
A súa función é facer visíbeis e cualificar en termos 
de dereito aquelas situacións en que se denuncien 
crimes contra a humanidade que non atopan res-
posta nas instancias xurídicas oficiais e quedan im-
punes. Desde que se creou en 1979 até hoxe, o TPP 
reuniuse en máis de 40 ocasións para xulgar feitos 
acaecidos en moitos países, que implican desde 
situacións de xenocidio e crimes ecolóxicos, até 

as que tiveron que ver con institucións financeiras 
internacionais como o Banco Mundial e o Fondo 
Monetario Internacional.

UNHA TRAXECTORIA ÚTIL E EXEMPLAR
Estado español: No Estado español leváronse a ca-
bo tribunais de opinión sobre o Banco Mundial e o 
Fondo Monetario Internacional (Madrid, 1994), a 
débeda externa (Madrid, 2005), algunhas multi-
nacionais españolas como Repsol (Madrid, 2007) 
e o BBVA (Bilbao, 2007), e os dereitos humanos en 
Palestina (Barcelona, 2010).
Perú: En Lima presentáronse denuncias, entre 
outras, contra as actividades de Bayer en Perú; 
Repsol YPF en Arxentina, Bolivia e Ecuador; Agbar 
en México e Proactiva-Veolia (FCC) en Colombia; 
Unión Fenosa en Colombia, Guatemala, México e 
Nicaragua; o Santander en Brasil; BBVA en Perú; Te-
lecom/Telefónica en Bolivia; Unilever en Chile...
Brasil: Logo do TPP de Lima, que condenou á em-
presa Thyssen Krupp polos impactos provocados 
ao construír unha macroplanta industrial na bahía 
de Río de Xaneiro, organizacións brasileiras utili-
zaron a sentenza para presionar ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvemento (BNDES), que financiaba 
o proxecto e que se viu forzado a cambiar a súa 
actitude.

UN TRIBUNAL DE XUSTIZA UNIVERSAL

PEDRO 
RAMIRO
Investigador do 
Observatorio de 
Multinacionais 
en América 
Latina-Paz con 
Dignidade



Non é un título orixinal nin novi-
doso, mais a problemática trata-
da neste artigo tampouco o é en 
absoluto. Trátase da expoliación 
dos recursos da nosa terra polas 
multinacionais. Realidade, por 
desgraza, que non por habitual 
deixa de ser un drama, e que con-
dena a morte a moitas comarcas 
de Galiza.

A principios do 2007, un-
ha nova convulsionaba a Terra 
Chá: publicábase no Diario Ofi-

cial de Galicia (DOG) a aproba-
ción en favor da empresa ERIM-
SA de tres concesións de seixo de 
5.700 hectáreas nos concellos da 
Pastoriza, Cospeito, Castro de 
Rei, Abadín, Vilalba e Riotorto. 
O expediente botara a andar en 
2002, cando a dita empresa soli-
citaba as concesións. A finais de 
2006 culminaba o proceso.

Cómpre ter en conta que as 
concesións permiten a explota-
ción de recursos mineiros da Sec-
ción C conforme á Lei e o Regu-
lamento de Minas. Estes recursos 
considéranse de utilidade públi-
ca e, en virtude dese recoñece-
mento, outórgaselle ao concesio-
nario o dereito de expropiación 
sobre calquera tipo de solo com-
prendido dentro da zona afecta-
da, xunto co dereito a ser indem-
nizado por calquera intervención 
que o concesionario entenda que 
impide a explotación. Segundo 
reza no Estudo de Impacto Am-
biental “A industria mineira con-
tribúe de xeito fundamental, non 
só á satisfacción das necesidades 
materiais e o crecemento econó-
mico dos países desenvolvidos, 
senón tamén á mellora da cali-
dade de vida de moitos países en 
vías de desenvolvemento. Unha 
gran maioría dos bens que con-
sumidos pola nosa sociedade es-
tán fabricados a partir de mate-
rias  procedentes de actividades 
de extracción mineira. O desen-
volvemento deste tipo de activi-
dades é aínda máis fundamen-
tal en rexións onde outras indus-
trias están en declive ou desapa-
rición”. Sen comentarios.

Durante a tramitación a nin-
guén se lle ocorreu pensar que a 
Terra Chá non é un deserto, non 
é unha comarca deshabitada. É 
das poucas de Galiza nas que aín-
da se mantén un número impor-
tante de explotacións gandeiras, 
que ademais son o motor econó-
mico destes concellos. 

Estas concesións afectan di-
rectamente a 1.147 explotacións 
e máis de 25.000 cabezas de va-
cún. Ademais, os investimentos 
privados e públicos para o desen-
volvemento agrario na comarca 
foron moi cuantiosos: 9.086.329 

euros en concentracións parcela-
rias; 4.689.338 euros para a me-
llora das explotacións por parte 
dos e das titulares –e 3.403.678 
euros da Administración–; enor-
mes investimentos en siste-
mas de rega –o último proxec-
to executado en Castro de Rei e 
Cospeito supuxo case 4 millóns 
de euros.

Durante a tramitación do pro-
cedemento, a non consideración 
dos intereses agrogandeiros de-
mostrouse de tal magnitude que 
se chegou a non considerar ne-
cesario nin importante enviarlle 
ao Concello de Cospeito –afecta-
do en máis de 1.000 hectáreas– o 
Proxecto en fase de exposición. 

Como non era obrigatorio! “Xa 
se enterarán. Total, a veciñanza 
non ten nada que dicir, con que 
fale ERIMSA xa está”, faltou en-
gadir. 

Ninguén foi quen de dar unha 
explicación. Os representantes 
políticos pasáronse a pelota os 
uns aos outros. Na interlocución 
da Administración coas organi-
zacións opositoras ao proxecto, 
quen asinou a concesión pasá-
balle a responsabilidade a quen 
asinou a Declaración de Impac-
to; quen asinou a Declaración 
de Impacto á inversa; quen tiña 
que pedir a revisión “pasáballe a 

pelota” a quen tiña que revisar; 
e quen podía revisar devolvíalle 
a pelota a quen tiña que instar a 
revisión. Só faltou quen dixera 
que era cousa do destino, que a 
Terra Chá estaba predestinada a 
ser unha lagoa e que a presenza 
do campesiñado era simplemen-
te un atranco no camiño. A expli-
cación non parece doada de dar, 
porque os políticos e as políticas 
case sempre solucionan todo en 
base ao economicamente rendi-
ble, sen ver máis aló.

Para quen é economicamen-
te rendible arrincarlle o cuarzo 
á Terra Chá? Para a Adminis-
tración que despois de levar mi-
lleiros de millóns investidos en 

Concentracións Parcelarias, Plan 
de Colonización, Plans de Rega, 
Plan de mellora para as explo-
tacións, consente que estes in-
vestimentos perdan o sentido? 
Para os labregos e labregas, que 
van ver que contra a súa vonta-
de –con expropiación forzosa–, 
van destruír o patrimonio que 
durante xeracións contruíron e 
conservaron, transformando os 
pasteiros e e cultivos en lagoas, 
quedando as súas explotacións 
–máis aínda– a mercede das mul-
tinacionais para que lles vendan 
soia e millo e lles poñan prezo ao 
leite das súas granxas?

Para quen é o beneficio? 
ERIMSA, segundo a súa web 
“Empresa Gallega”, en realidade 
é a empresa de capital noruegués 
“Nor Kwarts”. O noso seixo, tan 
prezado para fabricar microchips 
e placas fotovoltaicas, vai benefi-
ciar única e exclusivamente a es-
ta empresa, que en todo o Estado 
non chega aos 100 empregados e 
empregadas e que na Terra Chá 
crearía todo o máis unha ducia. 
Todo a cambio de reducir a base 
territorial das nosas explotacións 
e na maioría dos casos abocalas 
a pechar, pola dependencia que 
lles crearía dos insumos das ex-
plotacións agrarias

A valoración do seixo que se 
extraería segundo o proxecto 
–ninguén vai poder comprobalo– 
ronda en 20 anos os 75.613.685 
millóns de euros, sen cuantificar, 
por suposto, o valor engadido do 
seixo que se vai transformar in-
tegramente fora de Galiza e do 
Estado. A concesión pódese pro-
rrogar até os 90 anos.

Máis de tres anos de loita
Durante este tempo foron moi-
tos os recursos, alegacións, xun-
tanzas, mobilizacións, presión 
nos concellos. Foi este activismo 
quen impediu a implantación da 
actividade. O salvavidas para a 
comarca era a prohibición da ac-
tividade extractiva en solo rústi-
co de protección agropecuaria, 
practicamente o 100% do afecta-
do. Mais o sector da minaría non 
cesou a presión sobre a Adminis-
tración. En 2007 entraba no Par-
lamento galego o anteproxecto 
de Lei de Minaría para Galiza. 

No mesmo modificaban o artigo 
37 da Lei 9/2002, de ordenación 
urbanística e protección do me-
dio rural de Galiza. En solo rústi-
co de protección agropecuaria a 
actividade extractiva pasaba de 
considerarse “prohibida” a “per-
mitida con licencia municipal”. 
A presión fixo que os propios 
grupos políticos que estaban no 
goberno presentasen enmendas 
para suprimir esta modificación 
e manter a prohibición na Lei fi-
nalmente aprobada.

Pero a presión non cesou, e o 
pasado 31 de marzo publicába-
se DOG a modificación da Lei de 
ordenación urbanística e protec-
ción do medio rural, figurando a 
substitución da prohibición exis-
tente de realizar actividades mi-
neiro-extractivas en solo rústico 
de protección agropecuaria pola 
posíbel autorización por parte da 
Administración da Comunidade 
Autónoma. Este é para o gober-
no actual o significado de “pre-
servar os terreos de alta produ-
tividade e garantir a utilización 
racional dos recursos naturais”, 
desde o seu particular punto de 
vista: esta modificación foi resul-
tado dunha enmenda introduci-
da no debate parlamentario polo 
Grupo Popular. 

É gravísima a perda de derei-
tos para a cidadanía –e para as la-
bregas e labregos en particular– 
que supón esta modificación. De 
feito, tanto por medio das alega-
cións presentadas á Lei do Solo 
coma no debate do Anteproxec-
to de Lei que tivo lugar no mar-
co do Consello Económico e So-
cial (CES), non se aceptou polos 
axentes sociais a pretensión que 
finalmente prosperou de permi-
tir a actividade mineiro-extrac-
tiva en solo agrario, amosándo-
se finalmente ás claras a conni-
vencia do Goberno Galego coas 
multinacionais explotadoras de 
recursos mineiros.

Que non tivemos nunca un 
Goberno con proxecto de País, 
que non nos entregase a prazos 
ás multinacionais e que conside-
rase a agricultura como un dos 
piares básicos para o desenvolve-
mento e supervivencia do noso 
pobo tampouco é ningunha no-
vidade, por desgraza. 

Que teña que ser a cidada-
nía, os labregos e as labregas, os 
gandeiros e as gandeiras, os que 
teñan que ir á vangarda defen-
dendo con uñas e dentes a nosa 
terra, e por suposto a nosa Terra 
Chá, o noso territorio e o noso ru-
ral, tamén é conto de vello. Pero 
unha vez máis imos impedir que 
este sexa o “definitivo extermi-
nio do campesiñado”..

S.O.S. TERRA CHÁ

A ambición das transnacionais das minarías extractivas 
ameaza milleiros de hectáreas da mellor gandería galega
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MARGARIDA 
PRIETO LEDO 
Coodenadora 
Comarcal 
do Sindicato 
Labrego Galego 
na Terra Chá

NUNCA TIVEMOS UN GOBERNO CON 
PROXECTO DE PAÍS, UN QUE NON 
ESTIVESE DISPOSTO A ENTREGARNOS 
A PRAZOS ÁS MULTINACIONAIS

ALTERMUNDO

Terras de Cospeito, aptas para ser furadas



RESISTENCIAS

ALTERMUNDO. SUPLEMENTO HORIZONTAL | MANOEL@ALTERMUNDO.ORG | WWW.ALTERMUNDO.ORG | DIRECCIÓN: MANOEL SANTOS | CONSELLO DE REDACCIÓN: XOSÉ MANUEL BEIRAS, IMANOL DORCA, CARLOS TAIBO, CAR-
MEN CARBALLO, XAVIER SIMÓN, XABIER MACÍAS, MARGA TOJO, XULIO RÍOS, ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ E CÂNDIDO GRYZBOWSKY | MAQUETACIÓN: Mª JOSÉ CEA OTERO  | REVISIÓN LINGÜÍSTICA: MC PÉREZ PICALLO

O REMATE
SUPLEMENTO HORIZONTALGALICIA HOXE

DOMINGO, 25-04 2010 Altermundo12

Xxxx, xxxx

GUSTAVO DUCH GUILLOT

EDUARDO GALEANO

PENSA-M(i)ENTOS CONTRA O 

CULTIVO DAS MENTES

Pensa-m(i)ento 17: O outro 
día detectei en min unha ac-
titude machista. Contra! mira 
para ela que sutil. Preguntei 
ao meu doutor e díxome que 

eses comportamentos son como as pulgas sobre 
os cans. Que cando localizas unha, seguro que 
hai dez máis que se te escapan. Palabra de ve-
terinario.
Pensa-m(i)ento 18: O mundo alimenta eficaz-
mente aos seus presidiarios. Pensan que lles min-
to? En concreto dedícalles case as tres cuartas 
partes da colleita de cereais e máis da metade 
das capturas pesqueiras. Pois todo iso engole a 
gandería e a acuicultura intensiva.

KALVELLIDO.NET

AS VEAS ABERTAS DE AMÉRI-

CA LATINA (extracto) 

É América Latina, a rexión das 
veas abertas. Dende o descu-
bremento até os nosos días, 
todo se trasmutou sempre en 
capital europeo ou, máis tar-
de, norteamericano, e como 
tal amoreouse e amoréase 
nos afastados centros de po-
der. Todo: a terra, os seus froi-
tos e as súas profundidades ri-
cas en minerais, os homes e a 
súa capacidade de traballo e 

de consumo, os recursos naturais e os recursos 
humanos. O xeito de produción e a estrutura de 
clases de cada lugar foron sucesivamente deter-
minados, dende fóra, pola súa incorporación á 
engrenaxe universal do capitalismo. 

(...)

Para quen conciben a historia como unha com-
petencia, o atraso e a miseria de América Latina 
non son outra cousa que o resultado do seu fraca-
so. Perdemos; outros gañaron. Pero acontece que 
quen gañaron, gañaron grazas a que nós perde-
mos: a historia do subdesenvolvemento de Amé-
rica Latina integra, como se dixo, a historia do 
desenvolvemento do capitalismo mundial. A nosa 
derrota estivo sempre implícita na vitoria allea; 
a nosa riqueza xerou sempre a nosa pobreza para 
alimentar a prosperidade doutros: os imperios e 
os seus caporais nativos. Na alquimia colonial e 
neocolonial, o ouro transfigurase en chatarra, e 
os alimentos convértense en veleno.

Tirado de: Las 
venas abiertas 
de América 
Latina (Casa de 
la Américas, A 
Habana, Cuba 
1971).

Xxxxxxxxxxxxxxxx.

MARGA TOJO
Xornalista. 
Consello de 
Redacción de 
Altermundo.
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DIANA GANDRA

Marcha de apertura do IX Foro Social Mundial en Belém do Pará (Brasil)

O PRIMEIRO 
RETO DO FORO 
CUMPRIUSE, MAIS 
AGORA HAI OUTRO 
ESCENARIO


