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1 Actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 
ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridetrae impribus boniam. 

2 Actuam acchui inc resiam. 
3 Cctuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coendus boniam. 
4 actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridiam. 
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“Es viable poner en crisis 
los arquetipos hegemónicos 

y ello se puede hacer en 
lo cotidiano, en el aquí y el 

ahora, como el paso a
un proceso de construcción 

de poder legitimado en el 
tejido social 

”
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Hego Amerika

Dosier honek, azpikontinente hegoamerikarran jartzen du begirada; 
momentu honetan, bere oraina eta etorkizunerako funtsezkoa den bi-
degurutzean aurkitzen da eta. Paraguaik, Boliviak, Peruk eta Argenti-
nak, ikuspuntu ezberdinetatik uzten dute agerian nola martxan jartzen 
ari diren kontrol instituzional mota berriak; mozorro demokratikoa jan-
tzita ere, herri-subiranotasuna adierazten ez dutenak. Horrela beraz, 
mugak ganditzen dituen protesta oldea sortzen da.

Paraguaiar kilomboaren 
erreplikak >

Bolivia: oparoaldi 
ekonomikoaren ameskeria >

Nazioarteko fi nantza 
arkitektura berria >
Ollanta Humalaren 

lehenengo urtea: 
ilusioei azpiak jaten >

Oinarri herritar argentinarra 
eta antolaketa soziala >

Baliabideak >
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Mª Ángeles Fernández eta J. Marcos*

Txoko eta bazterretan, jantoki he-
rrikoi eta supermerkatuetan gal-
derak dantzatzen ziren: zergatik 

horren azkar eta zergatik momentu 
horretan. Bederatzi hilabete besterik 
ez ziren falta gobernuaren kolore al-
daketaz abisatzen zuten hauteskun-
deetarako. Patria Querida alderdi 
paraguaiarreko Harreman Interna-

zionalen idazkariak, Mario Paz Cas-
taingek, asuntoa argitzen du espektro 
politikoaren eskumaldetik: Lugoren 
gestio akatsak Curuguatyko sarraskia-
ren ostean egin ziren nabarmen, non 
17 pertsona hil ziren. “Jarduera txa-
rraz errudun”-tzat jo eta Presidentzia 
kendu zion epaiketa politikoaren sos-
tengua 1992ko Konstituzioan datza, 

bi alderdi tradizionalek, Alderdi Libe-
rala eta Partido Colorado-a, babesten 
dutena (eta hau ez da garrantzirik ga-
beko gauza).

Gertatutakoaren legitimitate eta le-
gezkotasuna (beste txikikeri inportan-
tea) hizketaldietan presente zegoen. 
Betiko politikarien hizketaldietan eta 
futbola eta tererea artean “estresa-

Menudo quilombo! Hau izan zen esaldirik errepikatuena Fernando Lugoren azken eta Federico Franco-
ren lehenengo orduetan Paraguaiko presidentzian. Estatu kolpe parlamentarioa esan nahi du kilomboak, 
ulertzeko zaila dena baina ia jende guztiak ulertzen omen zuena nahiz eta ez justifikatu. “Sostengurik gabe 
gobernatzen zuen”, “herria gidatzen duten kazikeei aurre egin die”, “bakarrik zegoen”… hausnartu zuen 
ahots betez herri batek non, 24 orduz aparte, lasaitasuna izan zen nagusi.

ARGAZKIA: J. MARCOS.

Paraguaiar

 kilomboaren erreplikak 
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*Mª Angeles Fernandez eta J. Marcos 
nazioartean espezializatutako freelance 

(foto)kazetariak dira. www.desplazados.org

tzera” ohituta dauden paraguaitarren 
hizketaldietan ere. “Legala da, 'le-
gala' hitzak legeak betetzen dituela 
esan nahi badu. Baina 'legitimo’ hitza 
hartzen badugu bidezko eta ekitati-
botzat, epaiketa politikoa ez da legi-
timoa izan; erabili dituzten argudioak 
oso maila intelektual baxukoak izan 
dira, erantzuteko aldiak izan diren 
bezala. “Zentzu horretan prozesua ez
da presidente batentzat bidezkoa izan”
adierazten du Oscar Muñozek, na-
zioarteko kooperazio erakunde ba-
tean gobernagarritasun gaietan aditua 
dena. Herriari bere ordezkari nagusia, 
bere presidentea, hautatzeko legitimi-
tatea lapurtu zitzaion. “Liberalak eta 
colorado-ak dira prozesuan onuradun 
agertu direnak”, nabarmentzen du Pa-
tria Querida alderdiko idazkariak.

“‘Demokrazia’, ‘herritartasuna’ edo 
‘gobernagarritasun’ hitzak handi xa-
marrak dira Paraguairentzat. Gertatu-
takoa biztanleriaren gehiengoarentzat 
da onuragarria, oso kultura ‘preben-
darioa’ baita eta gehienak Partido 
Colorado-koak edo Alderdi Libera-
lekoak batira. Lugok sostengu gutxi 
edukitzeaz aparte diru gutxi dauka” 
azpimarratzen du Muñozek pauso bat 
haratago.

Parentesiaren ideia analista poli-
tikoen artean da orain nagusi. Partido 
Colorado-ak boterean eman dituen 
61 urteren ostean –Stroessneren 35 
urteko diktadura barne– Lugoren go-
bernua gutxi batzuk baino gehiagok 
egoera koiunturaltzat hartzen dute. 
Bitartean Alderdi liberalak, bigarren 
alderdia lehian, bandera urdinekoa, 
boterean dihardu bakardadean (colo-
rado-en bultzadari aurre egiteko Lu-
gorekin osatzen zuten gobernua) .

Porrot instituzionalak aldaketa 
ahaleginak geldiarazi ditu eta Hon-
durasen duela hiru urte gertatutakoa 
gogorarazi du. Dozenaka artikuluk er-
lazionatzen dituzte gertaera biak. Bai 
Paraguain eta bai Hondurasen, mo-
mentu hartako presidenteek herriaren 
aldetik zeukaten sostengua handitzen 
zuten, sostengu politikoak galtzen zi-

zala bakarrik, baizik eta herrialde ba-
tasun prozesuen kontrakoa ere” idatzi 
du Giza Eskubideak babesten dituen 
Orlando Castillo2 abokatuak.

Paraguai, Argentina eta Brasil 
erraldoien artean uzkurtuta balego be-
zala bizi da. Bere ekonomia soja, kasu 
askotan transgenikoa, eta abeltzain-
tzaren menpe dago. Produktu hauek 
inportatzen dituzten alboko herrietako 
enpresariek kontrolatzen dituzte nego-
zioak. Lurraren kontrolak feudalismo 
europarraren antza marrazten du (lurra-
ren ehuneko 85a jabeen ehuneko 2aren 
menpe dago; zehazteko zailak dira datu 
hauek ez baitira kontrolatzen jabetza 
tituluak) eta bitartean XXI. Mendeko 
borroka neoliberalak irudikatzen ditu 
(uretan aberats den lur paraguaiarren 
kontrolak kilomboa osatzen du).

Honi guztiari herriaren izaera ge-
hitu behar zaio. “Berria ez den kali-
tate demokratikoa txartzearen aurrean 
aurkitzen gara; Paraguain dozenaka 
presidenteordekok laguntza militarra 
dela medio lortu zituzten haien pos-
tuak”, argitzen digu Milda Rivalora 
historialari eta soziologo paraguaia-
rrak. Porrot demokratikoa, Estatu kol-
pe parlamentarioa eta beste zenbait 
hitz-jokuk saiatzen dira gertakizuna 
hori defi nitzen; denborak emango dio 
izen aproposena. Ondorioen artean, 
hurrengoak: “diskurtso diktatoriala-
ren berreskuratzea”, aurreko gober-
nuak kontratatutako langileen kale-
ratzea, dekretuen bidez ingurumenari 
buruzko araudien biguntzea edo tele-
bista publikoaren proiektuaren sun-
tsiketa, Rivaolaren esanetan.

2013ko Apirilaren 21a da Para-
guain hurrengo hauteskundeetarako 
azpimarratutako data (Gorriz? Urdi-
nez? Beste parentesi batez?). Riva-
rolak argi ikusten du: “Absentismo 
handia eta operatzaileen aldeko esku-
sartze altua (ustelkeria elektorala) eta 
fi nantzamendu “beltza” ez araututa 
aurreikusten dira. Lehia handiena co-
lorado era liberalen artean egongo da. 
Ezkerrak, batasuna lortzen badu, pre-
sentzia parlamentario handiagoa lortu 
dezake baina bere zatikapen egoeran 
ez dauka aukerarik”. 

tuzten abiadura berean. Bai Hondura-
sen eta bai Paraguain hauteskundeak 
etorkizun hurbilean aurkitzen ziren. 
Egia esan, aditu askorentzat Asun-
cion, Tegucigalparen jarraipena da eta.

Paraguaiko kilomboak kontrol ins-
tituzional mota berriak martxan jartzen 
ari direla erakusten digu, herri-subira-
notasuna ez dutena adierazten, mozo-
rro demokratikoa jantzita ere. Hau-
teskundeei erakutsitako mesprezuak 
adierazten du gero eta urrunago dara-
matela kontrol instituzionala. Batzuek 
seinalatu ere egiten dituzte Venezuela 
2002, Bolivia 2008 eta Ekuador 2010, 
norabide bereko (arrakastarik gabeko) 
adibideak bailiran. Buenos Aireseko 
Unibertsitateko Gizarte Zientzietan 
Doktorea eta ekonomialaria den Julio 
Gambinak1 klase boteretsuen partetik 
herri-dinamikari iniziatiba kentzeko 
intentzioa existitzen dela uste du.

Latinoamerikaren bihotzean koka-
tuta, guarani-herrialdeak kontinen-
tean leku estrategikoan aurkitzen da. 
Eta hori dela eta bere egoera politikoa 
ere leku estrategikoan aurkitzen da. 
Nazioarteko lehenengo erantzuna oso
esanguratsua izan zen: Paraguai, Una-
sur eta Mercosuren parte hartzeko 
eskubidea ukatzea, Venezuela Mer-
cosuren sartzen zen bitartean. Bi beto 
zeinen kontra Paraguaiko herrita-
rren zati batek nazionalismo gogorra 
adierazi du. “Baliteke Paraguaik bere 
nazioarteko politika eta bere sarrera 
bidea nazioarteko merkatuan aldatu 
behar izatea; baliteke bere burua beste 
potentziekin merkatu librea helburu 
duten itunak sinatzera behartuta ikus-
tea, hala nola Europar Batasunarekin 
edo Estatu Batuekin”, ohartarazten du 
Paz Castaingek.

“Zenbait aktore batu dira Para-
guairen kontrako kolpean, Hondura-
sen bezala. Eskumaren kontraerasoan 
bide-erakusle dira herri biak. Paraguai 
oztopo deserosoa bilakatzen da Hego 
Konoaren Batasunean eta buruko mi-
nak dakarkizkio Brasili nagusiki  (…) 
Hau ikusi behar dugu, ez Paraguaiar 
demokraziaren kontrako eraso bat be-

1 Zayas, Osvaldo: “Paraguay expresa el interés de las clases dominantes del mundo”, E’a. Periódico de interpretación 
y análisis, Asunción, 24 de julio de 2012. Eskuragarri hurrengo helbidean: ea.com.py

2 Castillo, Orlando: ‘La patria sojera y la USAID están detrás del golpe de Estado’, ALAI, América Latina en Movimiento, 
30 de junio de 2012, Eskuragarri hurrengo helbidean: alainet.org.
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PAULA CABILDO.

Marco Gandarillas*

Elvo Moralesen gobernuak, “opa-
roaldi ekonomikoa” erakusteko 
asmoz, eztabaidaezinak omen 

diren datu ekonomikoak aurkezten 
ditu: muturreko txirotasun datuak jai-
tsiaraztea (ehuneko 38,2tik 2005ean 
5,5era 2011an) eta txirotasun mo-
deratua murriztea (ehuneko 60,6tik 
2005ean 48,5era 2011an); 
per cápita BP-
Gren igoera 
(1.010 dolarre-
tik 2005ean 
2 . 2 3 8 r a 
2011an); 

Hauek soldata igoera eskatu zuten, 
arrakastarik gabe, haien eros-ahal-
mena okerrera jotzen zuelako, beste 
arrazoien artean Gobernuak 2010eko 
Abenduan agindutako hidrokarbu-
roen prezioen igoera dela eta. 2011 
urtean, bereziki Urtarrila eta Maia-
tza artean, protestak ia Bolivia osoan 
ugaritu ziren, gauza oso berria, 
hamarkada bat baino gehiago bai-
tzen Central Obrera Bolivariana-k 
(COB), bere kideen artean, horrelako 
mobilizazioa ez zuela lortzen. 

Lehia honen aurrekariak 2010-
koak dira; urte horretan aurreko sek-
tore berek antzeko soldata igoera 
eskatzen baitzuten. Eskaera horrek 
ez zuen erantzunik jaso. Gobernua-
ren maniobrari esker, mobilizazioa 
banatu zen; alde batetik igoera na-
barmena lortu zuten sektore urriak 
(Huanuni-ko meatze-langileak) eta 

bestetik igoera lortu ez zuen 
gehiengoa kontra jarriz. 2011 
eta 2012ko gatazkari antzeko 
estrategia banatzailearen bitar-
tez eman zitzaion irtenbidea, 

baina kasu honetan salatutako 
COBeko agintarien “traizioaz” apar-
te, gobernuak sektore mobilizatuak 
deskontuekin zigortu zituen, nahiz 
eta COB-eko ordezkariekin hori ez 
egiteko akordioa zeukan. Funtsezko 

Boliviako gobernua protesta sozial handiko momentu batean aurkitzen da. 2010etik gatazkak izugarri ugaritu dira, 
25 urteko errekorra gaindituz1. Aro erreboltari berriak Evo Moralesek sostengu elektoral izugarriaren bidez lortutako 
bigarren legealdiaren legitimitate galera erakusten du. Bere gobernu indigena eta anti-neoliberalaren kalitatea-
ren inguruan zalantza-oldea sortarazi dute bi elementuk: batetik, bere gobernu-programa, Ama Lurrari errespetua 
erakusten omen dion diskurtsoak eta erauzketa-industriaren lagun den gestio publiko eraginkorraren arteko kon-
traesanak; besteti, asaldaketa-egoerari aurre egiteko errepresio gogorrak, TIPNIS-eko (Isiboro-Secure Lurralde 
indigena eta Parke nazionala) indigenen mobilizazio baketsuaren kontra emandakoak bezala.

Bolivia: oparoaldi ekonomikoaren
ameskeria

gutxienezko soldataren igoera (440 
bolivianotik 2005ean 815 bolivia-
nora, 64 dolar inguru; eta langabezi 
irekiaren jaitsiera (ehuneko 8,1etik 
2005ean 5,5era 2011an). Nola uler 
daitezke orduan ezohiko gatazka so-
zio-politikoek gatazka ekonomikoen 
erdian egotea?2

Arreta 2011 eta 2012 artean mo-
bilizatutako sektoreetan jartzen ba-
dugu, langileen sektorea, eta horie-
tatik publikoak (bereziki maisu eta 
osasun-langileak) ageri dira. Lantegi 

langileen mobiliza-
zioen berpiztea 

ere ikusten da. 
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kontraesanak agerikoak izan ziren. 
Gobernua oparoaldi ekonomikoaz ha-
rro agertzen bada, zergatik ez zituen 
langileen eskaera justuak bete?

Nahiz eta gobernua irabazi, sol-
data-gatazken koste politikoa oso 
altua izan zen. Hain izan zen horrela 
ezen COB ofi zialista, adiskide zuena, 
agintarien gogoz bestera eta oinarriko 
sektoreen eraginez, gobernuaren po-
litiken kontrako oposizio alderdia bi-
hurtu zen.

Kontrako norabidean, Moralesen 
gobernua bere aurkaria zenari hurbil-
tzen saiatu zen: Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB) eta bere sektore kontserba-
doreenari, nekazal industriako enpre-
saburuena Cámara Agropecuaria del 
Oriente-ren (CAO) barnean batuta 
zegoenari. 

2011 urte gatazkatsua amaitu eta 
gobernuak segidan, “sektore sozialen 
proposamen eta eskaerak jasotzeko” 
gailur soziala iragarri zuen. Egon ez 
zirenen artean COB barneko solda-
tako sektoreak izan ziren. Bestalde, 
gobernuak CEPBren presentzia na-
barmena gailurrean goraipatu zuen, 
eta enpresaburuen elkarte honek 
pozez hartu zuen iniziatiba eta ber-
tara “gobernuarekin itun” bat lortze-
ko proposamen sorta eraman zuen3. 
Gailurrean aurkeztutako eskaera eta 
emaitzen artean geratzen da erabat 
agerian akordio baten sorrera, en-
presarien agenda errespetatzen due-
na, hau politika publiko berrietan 
transforma dadin. Neurrietako lehe-
nengoa, egia esan, aliatu berriekiko, 
gobernuaren borondate politiko ona-
ren adierazgarria izan zen: nekazal 
jabetzarako Funtzio Ekonomiko eta 
Sozialaren (FES) egiaztapena bost ur-
tez gelditzea onartu zien. Honi esker, 
latifundistek ez dute haien diruaren 
erabilera produktiboa, hurrengo bost 
urteetan gutxienez, frogatu beharko4.

Nekazal-industriako enpresarie-
kiko hurbiltze prozesuak 2011. urtea-
ren erdialdera eduki zuen bere mo-
menturik nabarmenena, Nekazaritza 
eta Abeltzaintzako Iraultza Produkti-
bo Komunitarioaren Legearen (Ley 
de la Revolución Productiva Comuni-
taria Agropecuaria) bitartez, soja eta 
etanol esportazio negozioaren oinarri 

diren hazi eta laborantza transge-
nikoak legez onartu zirenean. Orain-
dik orain, 2012ko Abuztuan, gober-
nuak, sektore hori poztu dezakeen 
neurri berria eman du jakitera, neka-
zal muga handitzea 11 miloi hekta-
reatan ezarriz (bost bider baino gehia-
goko handitzea!).

Gobernuak, nekazaritza eta abel-
tzaintza sektorea era zuzenean bul-
tzatu bitartean, lurralde indigenen 
kontrako kanpaina latifundio ez-
produktibo berrien akusaziopean ja-
rri zuen martxan. Gobernuaren eta 
bere nekazal-erakunde adiskideen 
mehatxu zabalek, lurralde indigenen 
“funtzioa soziala” ikuskatu eta hauek 
birbanatzeko mehatxuek, indigenen 
mobilizazioa jaso dute erantzun gisa. 
2011ko Ekainetik hona, haien lurral-
de mehatxatuen defentsan dihardute, 
besteak beste, esportazio azpiegiturei 
aurre egiten, Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos errepidearen kasuan bezala, 
Isiboro-Sécure Lurralde Indigena eta 
Parke Nazionala (TIPNIS) zeharka-
tzen duena.

Gobernua bere eraikuntzan tema-
tzen da, nekazari kolono eta brasildar 
interes esportatzaileen alde eta lurral-
de indigena honen biztanleen oina-
rrizko eskubideen urraketaren kontu-
ra. Gatazkak dirauen 15 hilabetetan, 
erakunde indigenak haien historian 
ez bezala, bata bestearen kontra ja-
rrarazi dira. Berriro ere, gobernuaren 
aliatuak eta prozesuaren sostengu 
sinbolikoa ziren horiek beren aurkari 
gogorrenak izatera pasatu ziren, go-
bernuaren esanetan.

OPAROALDIA KRISI GARAIAN
Duela gutxi arte, gobernuaren dis-
kurtsoa, nazioarteko krisiaren gestio 
onaz harrotu ahal izan da; gaur egun 
aldiz, egoera aldatu da, boliviar eko-
nomiaren kalteberatasun handia age-
rian utziz.

Gatazka sozialek oparoaldi 
aroaren mugak erakusten dituzte. 
2010ean Boliviako esportazioen ehu-
neko 89,59a hiru sektoretan biltzen 
da: hidrokarburoak (43,22%), mine-
ralak (35,12%) eta nekazal-industria 
(11,25%). Horietako lehenengoan 
helmuga nagusia Brasil da, ehuneko 
35,03arekin; atzean Argentina, ehu-
neko 8,02arekin. Bigarrenean, Estatu 
Batuak, Japon, Belgika, Hego Korea, 
Txina eta Suitza dira mineral boli-
viarren helmuga nagusiak. Nekazal-
industriaren kasuan, Peruk erositako 
Kinua, Europa eta Estatu Batuetara bi-
resportatzen dena, ehuneko 5,75a da, 
eta Venezuela eta Kolonbiarako sojak 
ehuneko 8,34a. Laburbilduz, herri 
sorta batek erabakitzen du produkzioa 
(herri horietakoak baitira erauzketa 
enpresa nagusiak, PETROBRAS gas 
naturalaren erauzle nagusia dena, edo 
japoniar SUMITOMO, berun, zilar, 
eta zink esportatzaile nagusia dena) 
eta, aldi berean, boliviar esportazioen 
helmuga nagusia da.

Azken urteotan (2004-2011), 
hartu-eman baldintzetan onuragarri 
den aro berri batetik abiatuta, boliviar 

”

“Duela gutxi arte, 
gobernuaren diskurtsoa, 
nazioarteko krisiaren gestio 
onaz harrotu ahal izan da; 
gaur egun aldiz, 
egoera aldatu da,
boliviar ekonomiaren 
kalteberatasun handia
agerian utzi

”

“Krisi mundialak 
oparoaldi ekonomikoa 
eta pobreziaren aurkako 
borrokan ematen diren 
lorpenen iragankortasuna 
agerian uzten du
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1 Fundación Milenio: Informe nacional de coyuntura, número 146, 11 de mayo de 2012.
2 Hauek bizi-kostearen igoeraren ukoa, diru-sarrera igotzeko eskaerak eta lan eta soldata gaietan biltzen dira, eta baita  

baliabide naturalen kontrolean, garapen familiarra, lokala edo eskualdeko garapen dinamizatzaile gisa. Eskuragarri 
hemen: UNIR: Informe de la conflictividad en Bolivia. La conflictividad económica. Enero a junio 2011.

3 CEPB: Para un crecimiento sostenido, con equidad y menor pobreza: pacto nacional por la producción, la inversión 
y el empleo, diciembre de 2011.

4 Nekazal Erreformaren Bideratze Komunitariaren Legea, Morales berak 2006an sustatuta, eta Konstituzio Politiko 
berria urratzen duen disposizioa.

5 Brasilerako gasaren prezioa 2,59 dolarretik BTU milakoa 2005ean 5,86 dolarrera 2010ean igo zen.
6 Ezagunena, oraingo Duintasun Errenta (Renta Dignidad), hasieran Bonosol, urtean 1.800 bolivianokoa (200 euro 

inguru) errenta edo erretiroa kobratzen ez duten 60 urtetik gorakoentzat.
7 Fundación Jubileo-ko datuen arabera, petrolio eta meatze-errenta gabe 2011ko defizit fiskala, ehuneko 0,8koa izan 

zena, 9,6ekoa izan zitzateken. Jubileo: ‘Sin los actuales ingresos por hidrocarburos la situación económicasería 
crítica’, número 23, junio-agosto 2012.

8 Sektore Publikoan bakarrik, COMIBOL enpresak 315 langiletik 2005ean 5.732 2011n pasatu zen. Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Públicas y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural: Las empresas estatales en el 
nuevo modelo económico de Bolivia, 2012.

* Marco Gandarillas soziologoa, ikertzaile soziala 
eta Boliviako Dokumentazio eta Informazio Zentroko 

(CEDIB) zuzendari exekutiboa da.

ekonomia Lehen Sektorera itzultzen 
joan da, eta honek, boliviar ekono-
miaren kalteberatasuna azaltzen du 
Krisiarekin sortutako kanpo-fenome-
noen aurrean. Aurreikus daitezken 
aldaketa garrantzitsuetariko bi hu-
rrengoak dira: alde batetik lehengai 
estrategikoen prezioen jaitsiera eta 
bere efektua esportazioen igoerari 
dagokionez, hau beharrezkoa prezio 
baxuak konpentsatzeko; defi zit fi ska-
laren handitzea hidrokarburoen erren-
tarekiko dependentzia dela eta, bai 
aurrekontu nazionalean bai eskualde-
ko aurrekontuetan;  gastu publikoaren 
sostengaezintasuna (“txiroen aldeko” 
zenbait politiken aurrekontuak Mun-

duko Bankua bezalako erakundeen 
diru-ematearen menpe daude); eta fi -
nantzabide publikoaren dependentzia 
erakunde internazional eta Brasil eta 
Txina bezalako herriekiko. Beste alde 
batetik, merkatu espekulatiboek bul-
tzatuta, inportatutako infl azioaren ge-
hitzea ikusten da,  nekazal-industria-
ren insumoen igoera konstantearen 
bidez adierazita. Insumo hauek pro-
duktoreek hartzen dituzte, nekazari 
txiki txiroek zein produktore handiek, 
eta ondorioz prezioen igoera ematen 
da familientzako elikagaietan.

Aurreko denboraldian zehar, pre-
zioen igoera zela eta, petrolio-trans-
nazionalen zerga-ordainketa altuagoa 

ezartzeko moduko zirkunstantzia onu-
ragarriak eman ziren5. Petrolioaren 
errentak sostengatu zituen politika 
birbanatzaile berriak edo neolibera-
lismoaren garaian sustatutakoen ga-
ratzea6. Oraingo gestioan, defi zit fi s-
kalaren laurden bat inguru balioztatu 
da7. Egoera honetan, askoz zailagoa 
bilakatzen da eskaera sozialak bete-
tzea eta errazagoa errepresioaren bi-
dea hartzea hauei aurre egiteko, 2000 
eta 2005 arteko krisi politikoan gerta-
tutakoa bezala.

Krisi mundialak oparoaldi eko-
nomikoa eta pobreziaren aurkako 
borrokan ematen diren lorpenen 
iragankortasuna agerian uzten du. 
Pobrezia datuak berriro ere neurri 
kezkagarriak lortu arte igo litezke 
elikagaien prezioen igoera man-
tentzekotan. Era berean, mineralen 
prezioen jaitsierak (eztainu libera 
fi naren kasuan 14 dolarretik 2011n 
9,01 dolarrera 2012an jaitsi zen) 
lanpostu galera esanguratsua ekar 
lezake sektore honetan, azken urteo-
tan hazkunde handienetariko bat izan 
duena8. 

ARGAZKIA: MARTHA DE JOMG-LANTINK.
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Nazioarteko finantza arkitektura berria: 
krisiaren aurrean Latinoamerikatik 

sortutako erantzuna

Nazioarteko finantza-sistemak herrien oparotasuna eta herritarren bizi-baldintzak hobetzen laguntzen 
al du? 2008an agertutako nazioarteko finantza-krisiak, mundua, bereziki Europa, astintzen jarraitzen du 
gaur egun. Krisiak, nazioarteko finantza-instituzio eta nazioarteko finantza-sistema osoaren rolei buruzko 
eztabaida mahigaineratu du; sistema honek, enpresen interesak eta gutxi batzuen irabaziak babesteko 
helburuarekin, arauketen ahultzea bultzatu du eta.

Latinoamerikan, duela zenbait 
urtetik hona, fi nantza-erakunde 
internazionalen egitura era fun-

tzionamendua erreformatzeari buruz 
hitz egiten ari da. Finantza arkitektura 
berria eratzeari dagokion eztabaida, 
integrazio ekonomikoaren aldeko 
apustua da, eta aldi berean, Latinoa-
merikako integrazio politikoaren 
alde, gizarte zibiletik egin-
dako apustuaren parte ere 
bada. 

M u n d u 
osoa suntsi-
tzear egon 
ziren bi 
m u n d u 
guerren 
ostean, 
nazioar-
t e k o 
finan-

tza-orden berri bat ezarri zen. Honen 
egitura, 1944an diseinatzen hasi zena, 
hurrengo bi instituzio naguasiak zi-
tuen bere barne: Nazioarteko Diru 
Funtsa (NDF) eta Munduko Bankua 
(MB).

80ko hamarkadaren erdialderantz, 
merkataritza harremanen liberalizazio 

orokorra hasi zen. Finantza-
merkatu domestikoaren 

desarautzearekin bate-
ra, 90ko hamarkadan, 
nazioarteko kapital-

fl uxuak era es-
ponentzia-

lean hasi 
z i r e n . 

Bi fe-

nomeno hauek garrantzi handiko 
aldaketa eragin zuten nazioarteko 
fi nantza-sistemaren funtzionamen-
duan, eta aldaketa hau herrien fi nan-
tza-egonkortasun ezaren oinarrian 
dago. 

1997ko asiar krisia eta Mexikar, 
Brasildar eta Errusiar krisiak fi nantza-
ezegonkortasun honen adierazpeneta-
riko batzuk izan ziren. Hauek, zenbait 
elementu kontutan hartuta, nazioarte-
ko fi nantza-instituzioei buruzko lehe-
nengo eztabaida bat sorrarazi zuten: 
alde batetik, instituzio horien egitu-
rari buruzkoa, eta bestetik, nazioar-
teko fi nantza-egonkortasuna lortzera 
eta garapen baxuko herrien pobrezia 
murriztera zuzendutako neurriei da-
gokiena.

GLOBALIZAZIOA ETA KRISIA
Honek, nazioarteko fi nantza-siste-

maren ezgaitasuna utzi zuen age-
rian, ez baitzen, mundu ekono-
mia krisietaz babesteko gai; eta 
krisiek inpaktu handia zeukaten 
jende askorengan, bereziki po-

PAULA CABILDO.
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nantza krisi arrunta ez den premisatik 
abiatzen da. Krisi hau, konplexuagoa, 
oraingo ereduaren agortzea adierazten 
duen heinean, zibilizazio-krisia izan 
liteke. Aldi beran, munduan, botere 
oreka berria agertzen ari da Estatu Ba-
tuak, Europar Batasuna eta Japonen 
gainbehera eta BRICS1 taldearen ur-
gaineratzea dela eta. Krisi hau, bada, 
adierazpen anitzak dauzka.

Finantza arlora itzuliz, hazkunde 
aroetan, fi nantza esparruko aktoreek 
arriskuak gutxietsi dituztela egiaztatu 
dezakegu; adibidez, zorpretze maila 
altuei dagokionez. Horri esker, zo-
rraren arazoa, lehen Hegoaldeko he-
rrietan kontzentratuta zegoena, gaur 
egun, mundu osoko problematika 
bihurtu da, eta herri aberatsenak dira 

zor handienak dituztenak.

GERO ETA KRISI SAKONAGOA,
GERO ETA INTEGRAZIO HANDIAGOA
Latinoamerikako gizarte, politika eta 
ekonomia integrazioa indartzeko zen-
bait iniziatiba sortu ziren eskualde 
horretako Estatuetatik. Jarraian, ho-
rietako bakoitzari buruzko aipamena.

Ameriketarako Bolibartar Al-
ternatiba (ALBA). Erakunde hau, 
Estatu Batuek sustatutako Amerike-
tako Merkataritza Askeko Eremuari 
(ALCA) aurre egiteko jaiotzen da. 
Hasieran Venezuelak eta Kubak osa-
tuta, gero Antigua eta Barbuda, Boli-
via, Dominika, Ekuador, Nikaragua, 
Saint Vincent eta Grenadinak, Boli-
via eta Honduras gehitu ziren (azken 
hau Zelaya presidentearen kontrako 
kolpe ostean utzi zuen erakundea). 
Nazio ezberdinen abantailak ustiatze-
ko moduko mekanismoak eratzea du 

helburu, herri hauen arteko asimetriak 
orekatzeko asmoz. Konpentsazio-
funtsak erabili, eta Herrien Merkatari-
tza Hitzarmena (TCP) aplikatzen ditu.

Andeetako Nazioen Komuni-
tatea (CAN). 1969an Cartagenako 
Akordiotik jaiotako eskualde-era-
kundea. Orain Boliviak, Kolonbiak, 
Ekuadorrek eta Peruk osatuta. Herri 
andetarren elkartearen bidez garapen 
integrala, orekatuta eta autonomoa 
lortzea du helburua. 1976. urtean, 
Txilek utzi zuen (Augusto Pino-
chet-en diktadura pean). Geroago 
(2006), Venezuelak utzi ere egin 
zuen, Kolonbiak eta Peruk sinatutako 
Merkataritza Librearen Hitzarmenen 
(MLH) aurkako protesta gisa.

Latinoamerikar eta Karibetar 
Estatuen Komunitatea (CELAC). 

Eskualde maila-
ko gobernuen 
arteko erakun-
dea da. La-

tinoamerikako 
herrien garape-

na eta inte-
grazioa sus-
tatzen du. 

2010eko Lati-
noamerika eta 
K a r i b e a r e n 
B a t a s u n a r e n 
Gailurrean era-
tuta, “elkartasun, 

elkarlan, osagarri-
tasun eta adostasun poli-

tikoa”-ren esparruan, latinoamerikar 
eta karibetar herrien integrazioa sa-
kontzea du helburu, potentzia handien 
tutoretza alde batera utzita2.

Hegoaldeko Merkatu Komu-
na (MERCOSUR). 1991ean sortu-
tako azpieskualde blokea, Argenti-
nak, Brasilek, Paraguaik3, Uruguaik 
eta Venezuelak osatuta. Bestalde, 
Bolivia, Txile, Kolonbia, Peru eta 
Ekuador ditu lagun. Helburuen ar-
tean, hurrengoak ditu: kideen arteko 
ondasun, zerbitzu eta produkzio-
faktoreen zirkulazio librea; kanpo 
muga-zerga komuna eta merkatal-
politika komuna; Estatu kideen ar-
teko politika makroekonomiko eta 
sektorialen koordinaketa; eta inte-
grazio prozesua indartzeko, legedien 
amortizazioa4.

brezia egoeran aurkitzen zirenengan. 
Mundu krisiak kapitalismoaren zati 
banaezina izanda, 80 hamarkadako 
zor-krisiaz geroztik haien maiztasuna 
hazi dela ikusi ahal izan da.

Globalizazioa dela eta, ekonomia 
eta merkatuen arteko interakzioak era 
nabarmenean hasi dira; bai merkatu 
errealei, bai fi nantza-merkatuei dago-
kienez. Finantza arloko berrikuntzek 
eta fi nantza-fl uxuen liberalizazio pro-
gresiboak, salerosketa fi nantzarioak 
igoaraziz aparte, lurrunkortasuna bul-
tzatu ere egin dute.

Elkarrekiko menpekotasun eko-
nomikoaren sakontzea, hazkunde 
iraunkorra dagoen kasuetan onuraga-
rria izan daiteke; baina oraingo tes-
tuinguruan, boome-
rang baten 
a n t z e r a 
kolpatu 
d i tzake 
e k o n o -
mia ahule-
nak, garapen 
baxuko barne 
merkatuak 
dituztenak 
eta esporta-
zio dibertsi-
fi katutak ez 
dituztenak 
(azken hau 
da Lati-
noamerikako 
ekonomia askoren 
kasua, erauzketa-industriaren menpe 
daudenak). Ekonomia batetik bes-
teriko extrernalitateen kutsatze eta 
arraste efektuak etengabe ematen dira 
fi nantza-globalizazioak markatutako 
jokaleku honetan, hala nola, 1929ko 
eta 2008ko krisien kasuetan.

Azken krisian, mundu ekono-
miaren oinarria izan ohi den dolarra, 
ezegonkorra eta konfi antza gutxikoa 
bilakatu dela hauteman daiteke; bai 
ordainbide gisa, bai erreserba akti-
bo gisa. Mundu ekonomia dolarrean 
oinarrituta dagoenez, eta Estatu Ba-
tuek sostengu erreala ez duten dola-
rrak jaulki dituztela kontutan hartuta, 
mundu osoa, gero eta gutxiago balio 
duen moneta baten pisua jasaten ari 
da. Artikulu honetan fi nantza arloa 
azpimarratzen den arren, krisi hau, fi -
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*Giancarlo Castiglione Guerra Red Jubileo Perú
sarearen koordinatzailea da. Espazio honek, Zor,

Garapen eta Eskubide Sare Latinoamerikarra
(Latindadd) osatzen du aldi berean.

1 BRICS izenaz, hurrengo herriek osatutako taldea ezagutzen da: Brasil, Errusia, India, Txina eta Hego-Afrika.
2 www.publico.es/internacional/410348/america-latina-se-sacude-la-tutela-de-eeuu-y-europa-al-crear-la-celac
3 Orain, Lugo presidentearen uzkailtzea dela eta zigortuta dago, Usuaia-ko Protokoloaren Klausula Demokratikoa 

urratzen baitu.
4 www.mercosur.int
5 Hegoaldeko Bankuaren Osatze Hitzarmena sinatu zuen Uruguaik 2012ko Apirilean. Horrela lortzen da hitzarmen hau 

indarrean egoteko exigentzia legala. Argentinak, Boliviak, Ekuadorrek eta Venezuelak lehendik zuten hitzarmena 
sinatuta. Uruguaiek sinatu duenez, Hegoaldeko Bankuak 2013ko Aprilan hasiko da lanean. 

Hegoamerikar Nazioen Bata-
suna (UNASUR). Eskualde mailako 
erakundea da. Hegoamerikar identita-
te eta herritartasun baten eraketa, eta 
eskualde eremu integratuta garatzea 
ditu helburu. Hamabi Estatuk osatuta 
dago. Estatu hauen biztanleria, 400 
miloi pertsona, Latinoamerikako ehu-
neko 68a da.

Esperientzia hauek, latinoame-
rikar integrazio eta adostasun poli-
tikorako eremuak eratzeko boron-
datea nabarmendu dute. Ikuspuntu 
politiko ezberdinak egon arren (be-
reziki UNASURen), espazio hauetan, 
Latinoamerikaren interesak laguntzen 
dituen  fi nantza-entitate propioak sor-
tu beharra planteatu ere egin da.

ESKUALDE-ERANTZUNA
ARAZO GLOBAL BATEN AURREAN
Testuinguru honetan, Nazioarteko 
Diru Funtsaren (NDF) rola jartzen da 
zalantzan; krisiak kudeatzeko duen 
gaitasuna, batez ere gertatu berrie-
nak; eta era berean, diru publikoare-
kin bankuak erreskatatzeko operazio 
garestietan izan duen funtsezko rola. 
Honen aurrean, latinoamerikar gizarte 
zibiletik, nazioarteko fi nantza arki-
tekturaren eskualderatzea proposatu 
egiten da,  garatzen ari diren eskual-
de-integrazio iniziatibak indartzeko 
intentzioarekin.

Izan ere, Zor, Garapen eta Eskubi-
de Sare Latinoamerikarretik (Latin-
dadd) eskualde fi nantza arkitektura 
berria proposatzen da; era araututa 
eta gardenean funtzionatzen duena, 
egonkortasun eta integrazio ekono-
mikoaren sustapenerako. Era berean, 
lehengaien merkatu espekulatiboak, 
batez ere elikagaienak, desagertaraz-
ten saiatzen den arkitektura; zor ile-
gitimo eta jasanezinak baliogabetzen 
dituena; herri, eskualde eta mundu 
osoko garapena eta ekitatea sustatzen 
duena; kapital-mugimenduen kontrol 

mekanismoak eratzen dituena; paradi-
su fi skalak eraisten dituena eta, azke-
nik, mundu fi nantzen eskualdetzearen 
aldeko apustu irmoa egiten duena.

ESKUALDE FINANTZA ARKITEKTURA 
BERRIAREN INSTRUMENTUAK
Instrumentuen artean hurrengoak aur-
kitzen dira:

Integraziorako Hegoaldeko Fun-
tsa. Aintzat hartu beharko lituzke es-
kualdeko herrien nazioarteko erre-
serbak. Momentu honetan, 90ko 
hamarkadako pilatze eta superabit 
politikei esker, erreserba horiek maila 
altuan aurkitzen dira, eskualdera zu-
zendutako nazioarteko lankidetzaren 
zenbatekoaren gainetik ere. Honek, 
kanpo-fi nantzamenduarekiko menpe-
kotasuna gainditzea ahalbidetuko 
luke, bere baldintzapekotasuna garai-
tzea eta dirua edukitzea, pagamendu-
balantza arazoetarako, krisiarako, etab.

Hegoamerikar Batasun Mone-
tarioa. Egonkortasuna eskaini eta 
eskualdetik kanpoko merkataritzari 
lotutako lurrunkortasuna murriz le-
zake. Honek, dolarraren menpekota-
sunetik kanpo salerostea ahalbidetuko 
luke, dolarrak dakartzan kostuak de-
sagertuta. Ondorioz, eskualdeko bar-
ne merkataritza indartuko litzateke. 
Kontu unitate hau bultzateko erabaki 
bateraturik ez dagoen arren, banku 
zentralen politiken koordinazioari da-
gokionez aurrerapenak ikus daitezke.

Hegoaldeko Bankua5. Bere fun-
tzionamendua, iniziatiba txikiak, 
enpresa txikiak eta produkzio txikia 
fi nantzatzera zuzenduta egongo li-
tzateke. Era berean, beste printzipio-
tan sostengatutako enpresa-oinarri 
berria sortarazten saiatuko litzateke. 
Hau ingurumenaren aldetik iraunko-
rra izan beharko litzateke eta behin-
behineko lan ezegonkorrak dituen 
gehiegoarentzako lanpostuak eratzen 
lagundu beharko luke.

Eskualdeko fi nantza arkitektura 
berriaren aldeko apustua, praktika 
eta diskurtso kontrahegemonikoak 
planteatu ohi dituzten mugimendu 
eta sareen hausnarketa, ekintza eta 
proposamenen norabide berean da-
bil. Ekonomia solidarioa, buen vivir 
edo bizitze ona, postextractivismo-a, 
ekonomia feminista eta ekologia poli-
tikoa, dira Latinoamerikatik proposa-
tzen diren aukeretako batzuk neolibe-
ralismoaz beste egin dezagun. 

“Elkarrekiko menpekotasun
ekonomikoaren sakontzea,
hazkunde iraunkorra 
dagoen kasuetan 
onuragarria izan daiteke; 
baina oraingo 
testuinguruan,
boomerang baten antzera 
kolpatu ditzake ekonomia 
ahulenak eta garapen 
baxuko barne
merkatuak dituztenak

”
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lehenengo urtea: 

Honen sorburuak ugariak eta 
legitimoak dira: bere oinarri 
soziala edota elektorala aban-

donatu izana; aldatu behar zituen po-
litika ekonomikoen kontinuismoaren 
menpe jardutea; eta elkarrizketarako 
ezintasuna, trebetasun edota esperien-
tzia eza lidergo politikoari eta gataz-
kei irtenbidea bilatzeari dagokionez. 
Ondoriotzat, pasa den urte amaieratik 
hona eman den protesta-oldea dela 
eta, gestioan daraman denboran 17 
hildako gatazka sozialetan, dekretatu-
tako lau emergentzia estatu eta zauri-
tu, atxilotu eta kriminalizatu mordoa 
zenbatu ditzakegu.

Duela urtebete baino gehiago, 
Ollanta Humalaren kargu-hartzeak 
ezusteko aldaketa suposatu zuen Pe-
ruko norabide politiko, sozial eta 
ekonomikoan: garaipen historikoa 
izan zen fujimorismoaren itzulera-
ren aurrean, eta honek, bai zalantza 
eta bai itxaropen handiz betetako 
testuinguru berria sortarazi zuen. 
Nagusitasun neoliberalak markatu-
tako lehengo bi hamarkada ondoren, 
Humalaren gobernu proposamen 
elektoralak “Merkatu Ekonomia Na-
zionalean” sartzea mahigaineratzen 
zuen. Horrela, enpresa transnaziona-
lekin zeuden kontratuen premiazko 
berrikuspena eta zerga-sistemaren 
erreforma integralaren bidez, berezi-
ki enpresa erauzle handien aparteko

Hamahiru hilabete gestio ondoren eta momenturarte ministro-kabinetean hiru aldaketa egin dituelarik, 
Ollanta Humalaren gobernuak ikusi du nola egiten zuen okerrera bere irudiak; zin egindako norabidea 
aurkitu gabe jarraitzen baitu eta mesfidantza, haserre, frustrazio, ezadostasun eta desengainu handiak 
zabaldu baititu bere hautesleen artean.

ilusioei azpiak jaten

etekinen gaineko zergak, perutar eko-
nomiaren lehengai-esportatzaile izae-
ra berrikusiko litzateke.

Sare sozialaren urraketa, bereiz-
keta sozial eta ekonomiko handia eta 
azken urteotan izugarri hazitako ga-
tazka kopuru handia sufritzen zuen 
herri honetan herentzia neolibera-
la agerian geratzen zen. Petrolio eta 
meatze-transnazionalen eskutik gau-
zatutako baliabide naturalen espo-
liazioa egon da gehienetan gatazka 
sozialen oinarrian eta hauek, gatazka 
sozialek, urteak joan eta urteak etorri, 
nahigabe nabarmena sortu dute, nagu-
siki Amazonian eta mendialdean.

Ollanta Humalaren garaipenak, 
herria bira ideologikoa emateko 
prest zegoelaren frogatzat hartu za-
tekeen. Oinarrian, aurrerapen txiki 
baina esanguratsuak subjektu sozial 
eta politiko baten berreraikuntzan, 
kritika, eragin, erresistentzia eta 
mobilizazio gaitasun indarberrituak 
dituena. Eta hau guztia, erauzketa-
industriaren kontrolik gabeko heda-
pen agresiboa nagusi zuen testuin-
guru batean.

Jarraian, hiru arlotan, itxaropena 
eta errealitatearen arteko bretxa azal-
tzen duten Humalaren politikaren 
zenbait gako.

POLITIKA EKONOMIKOA
Gobernuaren zurruntasun ideologi-
koa, politikoa, ekonomikoa, fi skala, 
fi nantza-politika eta aurrekontu-poli-
tikaren ardatz nagusien jarraipenean 
ageri da bereziki. Estatu perutarrak 
duela 20 urtez geroztik aplikatu di-
tuen politika hauek, birbanaketarik 
gabeko hazkunde ekonomikoa, des-
berdintasun eta bazterketa soziala di-
tuzte emaitzatzat.

Gobernuak sustatzen duen po-
litika ekonomiko neoliberala, Erre-
serba Banku Zentralaren (BCR) 
erabakiek –azken fi nean gobernuare-
nak– determinatzen dute, eta nazioar-
teko fi nantza-erakunde eta enpresa-
rien babesa du.

Ollanta Humalaren

“Ollanta Humalaren 
kargu-hartzeak ezusteko 
aldaketa suposatu zuen 
Peruko norabide politiko, 
sozial eta ekonomikoan. 
Bere garaipenak, herria bira 
ideologikoa emateko prest 
zegoelaren frogatzat 
hartu zatekeen

”
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ARGAZKIA: JONAS HULSENS.

de Regalías Mineras) aldatu zuen; bi-
garrenak, Meatzaritzarentzako Zerga-
karga Bereziarentzako (Gravamen 
Especial a la Minería) lege-markoa 
ezarri zuen; eta hirugarrenak, Mea-
tzaritzarako Zerga Berezia (Impues-
to Especial a la Minería) sortu zuen. 
Ateratako dirua departamendu txiroe-
tako azpiegitura lanak fi nantziatzeko 
izan behar omen zen.

Ikerketa independiente ezberdi-
nek, estimazio baxuagoak egin di-
tuzte erreformaren emaitzari dago-
kionez. Zerga berrien zenbatekoa, 
kalkulu hauen arabera, 3.000 miloi 
solekoa izango da bai, baina meatze-
enpresek, Alan Garcia presidente 
ohiaren garaian ezarritako diru-emate 
boluntariotik 500 miloi ordaintzeari 
utziko diote, eta beste 500 miloi Erre-
galia, eta 1.000 miloi Errenta-zerga 
ordaintzeari ere. Beraz, urteko zerga-
ordainketa garbia 1.000 miloi solekoa 
izango da (300 miloi dolar apenas)1.

Erreformari aurrekontua birzen-
tralizatzen duela kritikatu ere egiten 
zaio; jaisten diren zergak produkzio 
eskualde eta udalherriek kudeatuta-
koak baitira eta igotzen direnak al-
diz gobernu zentralaren diru-kutxak 
betetzen dituztenak.

INGURUMEN-POLITIKA
Humalaren kanpainak, propagandaz 
haratago, ingurumen-agenda ezaren
arazoa zeukan. Aurreko gobernueta-
tik jarauntsitako arazoei aurre egin 
zezaken agenda. Aurreikuspen pesi-
mistenak berehala bete ziren, eta her-
riaren ingurumen-arloko instituzio-
nalitatea indartzeko eta Ingurumen 
Ministerioa ahalmen eta atribuzio na-
hikoaz hornitzeko erreforma-proposa-
men urriei, bidea moztu egin zitzaien. 
Honetarako, “erreformista” guztiak 
kargutik kendu ziren, lehenengo go-
bernu-krisia piztuz.

Ingurumen problematikari lotu-
tako eskaerak gero eta oraingokoak 
eta legitimoagoak dira; perutar gizarte 
zibileko sektore zabal eta ezberdin as-
kok eta eskualdeko zenbait gobernuk 
hartu dituzte haien baitan. Eskaera 
horien artean nabari dira:

Lurralde Ordenamendurako Le-
gearen (Ley de Ordenamiento Terri-
torial) onarpena. Gero eta premiaz-
koagoa da herrian meatzaritzaren 
hedapena mugatzea. Horregatik, lege 
honen bidez, baliabide naturalen ku-
deaketa iraunkorra lortzeko, non bai 
eta non ez diren posible erauzketa jar-
duerak aztertzea  proposatzen da.

Burugogorkeria neoliberala azal-
tzen duten elementuak konbinazio 
arriskutsu batean oinarritzen dira, hau 
da, indize makroekonomiko onuraga-
rriak eta Perun emandako merkatal 
eta fi nantza-irekitasuna artekoan. Na-
hitako konbinazio sinplista honek ez 
du kontutan hartu Peruko ekonomiak, 
merkatu globalean, lehengaietan oi-
narritutako rola mantendu duela; eta 
eredu honen pean, gero eta menpe-
koagoa, eta ondorioz kalteberagoa, 
bilakatu dela.

Peruk, industria nazionaleko sek-
tore osoak sakrifi katu bitartean ire-
ki ditu bere merkatuak; esportazioak 
lehengai-esportazio logika mantendu-
ta handitu ditu; lan-estandarrak hobe-
tzeko intentziorik agertu ere egin gabe 
lanpostuak eratu dira; eta azken urteo-
tan sinatutako Merkataritza Librearen 
Hitzarmenetako (MLH) inbertsioen 
babeserako klausulek sostengatuta, 
Atzerriko Inbertsio Zuzena sustatu eta 
areagotu da.

Ollanta Humala, hauteskundeen 
aurretik zin egin zuen, azken sei ur-
teotan Peruk sinatutako hamahiru 
MLH-etatik (nabarienak Estatu Ba-
tuak, Txina, Kanada, Txile, Japon, 
Mexiko eta Hego Korearekin sinatu-
takoak) guztiak errespetatu eta uki-
gabe mantenduko zituela, nahiz eta, 
berez, ez zeuden haien osotasunean 
hitzartuta, ezta sinatuta ere (Europar 
Batasunarekikoa adibidez). Adieraz-
pen hau, liberalentzako begi-keinua 
izan zitekeen. Hitzarmen horiek atze-
rakada nabarmena eragingo zuten lan-
eskubide eta ingurumen-estandarren 
bermatze mekanismoetan, baina hori 
Humalak ez zuen esango.

Ekonomia arloan, lehen zegoena-
rekin konparatuta ez da dena txarra 
izan; baina bai “posible” zenarekiko 
ez-nahikoa, eta zin egindakoarekiko 
eta espero zenarekiko eskas. Eskaera 
sozial historikoetariko bat, erauzketa-
errentaren zerga-bilketa handitzean 
eta birbanatzean zetzan. 2011Ko Irai-
lan, Humalak meatze-industriaren 
zerga erreforma hasi zuen eta 3.000 
miloi sol (1.000 miloi dolar inguru) 
iragarri zituen zerga-kobratze berrie-
tan. Zerga-erreformak hiru lege berri 
erantsi zituen. Horietako lehenengoak, 
Meatze-erregaliei buruzko legea (Ley 
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“Humalaren kanpainak,
aurreko gobernuetatik 
jarauntsitako arazoei
aurre egin zezaken
ingurumen-agenda 
ezaren arazoa zeukan 

” *Miguel Castro Morales,
hurrengo hitzarmenaren koordinatzailea: 

“Cooperación en el ámbito de las industrias extractivas 
y la exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA) en Bolivia y Perú”, 
ACSUR – Las Segovias. 

Bigarrenez, Ingurumen-Inpaktuei 
buruzko Azterketen (IIA) ebalua-
zio eta onarpenaren transferentzian 
–Energia eta Meatze Ministeriorik In-
gurumen Ministeriora– premiarekin 
aritzea; eta era berean independentzia 
eta zorroztasun han-
diagoa exigitzen da, 
eta eskualde eta uda-
lerrietako gobernuak, 
arlo honetan hartzen 
diren erabakietarako 
kontutan hartzea es-
katzen da. Logika be-
rri honetatik abiatu-
ta aurreko gobernuek
onar-tutako IIA guz-
tiak berrikustea exigi-
tzen da, ebaluazio eta 
onarpen prozesuetan 
egindako okerrak age-
rikoak baitira.

Uraren problema-
tika, hedabide eta ez-
tabaida politikoaren muinean koka-
tu da.

Meatzaritza jarduerek eragindako 
ur kutsadurak, eta enpresa trans-
nazionalen lehenesteak ekarritako 
ur gabeziak alarmak piztu dituz-
te biztanleria landatarraren baitan. 
Kaltetutako lurraldeetan erresisten-
tzia piztu ere egin da. Ura, borroka 
eta duintasun simboloa bilakatu da. 
Uraren (eta Ande altuetako ekosis-
temen ura errekargatzen duten iturri 
naturalen) inguruko gatazkak sortu-
tako testuinguruan, zenbait erakunde 
sozialek Lehehengo Uraren aldeko 
Martxa Nazionala (Primera Marcha 
Nacional por el Agua) bultzatu zu-
ten, arrakasta handiarekin. Honekin, 

beste gauza askoren artean, meatza-
ritzaren eraginez kaltetutako herrie-
kin (Cajamarca eskualdean) elkar-
tasuna adierazi nahi zuten. Martxa 
horretan, eskari asko, lege-proiektu 
proposamenak bilakatu ziren eta ho-

rien artean, meatzaritza arro buruetan 
debekatzea eta meatze lanetan zia-
nuroaren erabilera debekatzea plan-
teatzen zutenak.

ESTATU ETA HERRI INDIGENEN 
ARTEKO ELKARRIZKETA 
Humalaren gobernuak, boterea har-
tzean, Estatu eta herri indigenen ar-
tean beste harreman mota bat ga-
ratuko zuela agindu zuen; kulturen 
arteko elkarrizketa bermatu eta insti-
tuzionalitate indigena indartuko zuen 
harremana.

Hala ere, egon diren ministro-
kabineteetan, ez da egon, nekazarien 
erakunde eta erakunde indigenekin, 
egon beharreko elkarrizketa sustatu 
zezakenik. Gobernuaren nahitako 
edo nahitaezko ahulezia ikusita, or-
dea, “aurreko alderdian” erakunde 
indigena eta nekazarien arteko bata-
sun akordioa joan da eratzen azke-
nik. Horren barnean: Asociacion In-
terétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (Aidesep), Confederación 
Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería (Conaca-
mi), Confederación Nacional Agra-
ria del Perú (CNA), Confederación 
Campesina del Perú (CCP) eta Or-

ganización de Mujeres Indígenas An-
dinas y Amazónicas del Perú (Ona-
miap).

Kontsulta legearen (Ley de Con-
sulta) arautzea eta onarpena zen 
elkarrizketarako aukeren artetik lehe-

nengoa eta gehien es-
pero zena. Aurrekon- 
tsulta legearen (Ley
de Consulta Previa)
aldarrikapena lehe-
nengo pauso interes-
garritzat hartu zen. 
Gabezia ugari zituen
arren, adostasun han-
dia lortzen zuen, zen-
bait hilabete lehenago 
ezin onartutako araua-
ren inguruan. Hala
ere, erabateko ados-
tasuna gabe onartu
zen Aurrekontsulta
legearen araudia eta
horrek elkarrizketa 

moztu zuen, lehen akordio izpia itzali 
eta Estatu eta erakundeen arteko erla-
zio berriaren itxaropena erabat suntsi-
tu zuen.

Bere lehen urtean gobernuan, 
Ollanta Humalak, Perun beste eredu 
bat posiblea dela miloika perutarrei 
eskaini eta frogatzeko ezinbesteko 
aukera galdu du. Urteak dira, Hu-
mala latinoamerikako mugimendu 
progresistarekin (Ekuador, Venezue-
la edo Bolivia) bat etorri ohi zela; 
orain ordea, horretik oso urrun da-
goen gobernua irudikatu du. Seinale 
gehiegi izan dira oso denbora labu-
rrean (edo seinale eza). Dagoeneko, 
bere gobernua, aldaketaren gobernua 
denik, sistema kapitalista, kolonial 
eta neoliberal zaharraren kontrako 
matxinadaren gobernua denik, ez da 
sinesgarri. 

ARGAZKIA: JONAS HULSENS.

1 Sol bat = 0,30 Euro, 2012ko Irailaren 26a.
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Oinarri herritar argentinarra
eta antolaketa soziala

Rosaura Audi*

“90ko hamarkadan, politika 
neoliberalen kontrako 
borrokan sortutako sub-

jektu sozial eta politikoak, denbora-
rekin, politika, ideologia eta antola-
mendu arloetan aldatzen joan ziren 
aurrera bidean; aldaketa hori, bloke 

herritarra osatzen zuten indar-sarea-
ren berreskuratze eta garatze proze-
suaren infl uentziari lotuta. Subjektu 
horiek dira niretzat mugimenduak.” 
Hau da, Lito Borellok, Argentinako 
arku sozial zabalari buruz egin zuen 
balorazioa; izan ere, bera, Los Pibes 

jantokiaren gestioagatik, arku horren 
parte da.

Erresistentzia aurkeztea izan zen 
hau eta beste zenbait lurralde erakun-
deen sorreraren zergatia. Carlos Saúl 
Menem, hamar urtez gobernuan 
(1989-1999), eta Fernando de La Rúa 

ARGAZKIA: SEBASTIAN MIQUEL.

Argentinar gizarte mugimenduak, 90ko hamarkadako neoliberalismoaren aurrerakadaren aurrean bizirau-
teko sortutak, 2001az geroztik, haien politika eta antolamendurako ahalmena indartu zuten. Gaur egun, 
erakunde ezberdinek oinarri herritar heterogeneoa osatzen dute elkarrekin: alde batetik, Cristina Fernan-
dezen gobernuaren aliatuak diren zenbait erakundek; bestetik, sostengua eskainita ere aldi berean baz-
tertutako sektoreentzako pilatze handiagoa eskatzen duten erakundeek; eta azkenik, eredu aldaketarik 
ikusi ezean kontran agertzen direnek. Era berean, baliabide natural eta herri indigenen esplotazioaren 
kontrakoak diren herritar egitura pluralak ere indartu dira.
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“Bankuek herritarren
aurrezkiak bahitu
eta astean ateratzeko 
zenbatekoa 
mugatu zuten

”

bi urtez (1999-2001) egon eta gero, 
ekonomiaren eta politikaren hon-
doratzea amaiera zirudien. Milioika 
pertsona, lan-egituratik kanpo geratu 
ziren. Eta politika neoliberalei aurre 
egiteko eratu ziren mugimenduek 
haien sormena eta elkartasuna jorra-
tu behar izan zuten krisiari aurre agin 
ahal izateko.

Langabe, auzo, ikasle eta mili-
tanteen mugimenduak biltzen dituen 
Frente Darío Santillan-eko Manuel 
Bertoldi partaidearen ustez “2001ak 
herri mobilizazioaren hedapena eka-
rri zuen”.

2001eko Abenduan, krisia piztu 
zenean eta corralito-aren iragarpe-
nak eraginda, bankuek herritarren 
aurrezkiak bahitu zituzten (ospe-
dunenak izan ezik; hauek, jakina-
ren gainean, kapitalak herritik atera 
zituzten eta) eta astean ateratzeko 
zenbatekoa mugatu zuten. Honek 
ekonomiaren gelditzea eragin zuen 
eta ehun milaka pertsona haien fami-
liei jaten emateko kaleetan miatzen 
ere ibiltzen ziren. Gobernuak ihes 
egin zuen “mundu guztia joan dadi-
la” lelopean, eta bitartean manifesta-
zio erraldoiak eta errepresioa. Aben-
duaren amaierarako 38 pertsona hil 
ziren poliziak tirokatuta.

2002an, langabezia-tasa 21,5erai-
no heldu zen. Txirotasuna, bere for-
ma ezberdinetan, eta desberdintasun 
sozial eta ekonomikoa bere historiako 
puntu altuenera igo ziren. Aldi berean 
polikarienganako erabateko mesfi -
dantza ageri zen, urteetan zehar abe-
rastu zirela eta estatuaren desegitea 
bultzatu zutela ikusita.

Argentinarrei egindako iruzurrak, 
1976ko Martxoaren 24ean ezarritako 
diktadura krudel eta odoltsuaren ere-
dua gogorarazten zuen.

“2002 eta 2003an herritar mobi-
lizazioaren hedapena jarraitu zuen. 
Avellanedako sarraskiak, klase-bo-
rrokaren sarraskia irudikatu zuen. 
Argentinako mugimendu sozialen 
aurrerakada mozten saiatu ziren” 
esan zuen Bertoldik, Darío Santillan 
eta Maximiliano Kosteki militanteen 
hilketa gogoratuz; hauek poliziak hil-
da, Buenos Aireseko probintzian lan-
gabeen manifestazio baten kontrako 
errepresioan.

Borello eta Bertoldi, ados egon 
ziren honetan: Néstor Kirchner-ek 
2003tik aurrera hasitako prozesuak, 
zerikusia zeukala herritarren borroka 
horrekin eta oinarri herritarren artean 
hasitako bilaketarekin. “Sektore ba-
tzuen ustez herritar mobilizazio honek 
gobernu hau ekarri zuen; beste ba-
tzuen ustez, ordea, Kirchner, borroka 
prozesua berrinstituzionalizatzen saia-
tu zen, mobilizazio herritarra geldia-
raziz eta mugimenduen helburuak 
zehaztea eragotziz” azaldu zuen Ber-
toldik.

MILITZANTZIAREN ITZULERA
Kirchner-ek, hasieratik norabide 

berria agertu zuen, sektore botere-
tsuei aurre egiten ziena. Diktadura-
ren berrikusmen eta gaitzespenaren 
bidetik abiatu Justizia Gorte Gorena 
(Menem-en garaiko epaileak bar-
ne zituena) eraldatu, eta nazioarteko 
fi nantza-erakundeen kontra oldartu 
zen.

2003ko Irailan, Nazio Batuen Ba-
tzarrean agertu zen lehenengo aldiko 
bi esaldirik ospetsuenak hauek izan 
ziren: “Maiatzaren Plazako Amama 
eta Amen semeak gara” eta “Hil-
dakoek ez dituzte zorrak ordaintzen”.

Gizarte arloan, inklusio politikak 
jarri ziren martxan, gero Cristina Fer-
nandezek jarraitu eta sakondu zitue-
nak. Alberto Ferrari kazetariaren ba-
lorazioa kontutan hartuz; Asignación 
Universal por Hijo1 eta Remediar2 
planak, etxekoandreentzako erreti-
roaren igoera eta iniziatiba koopera-
tibistei adierazitako laguntasuna, 
“azken zortzi urteotan gizarteratze 

intentzio handiena izan duten poli-
tiketako batzuk” izan ziren. Hauek 
“langabezia murriztea eta etxe txiroen 
egoera kaltebera hobetzea” ahalbidetu 
zuten.

Ekonomiaren indarberritzeari lo-
tutako lanpostu berreskuratze politi-
kak ere sustatu ziren, eta ondorioz, 8 
miloi pertsona lan-egiturara bueltatu 
ziren eta langabezia ehuneko 7,4a-
jatsi zen.

Kirchnerismoak marratutako bi-
dea, batzuen ustez ez-nahikoa, par-
te-hartze politikoan konfi antza ber-
reskurarazi zuen, hau gazteen eragin 
handiarekin.

Baina, 2010eko Maiatzan, ber-
rehungarren urteurren jaietan, eta 
Urrian, Kirchnerren hiletara milaka 
pertsona bertaratu zirenean, herritar 
mobilizazio prozesua argiago haute-
man zen. Sektore xumeek, gazteekin, 
70ko hamarkadako militante ohiekin, 
Giza Eskubideen defendatzaileekin 
batera mobilizatu ziren Kirchnerren 
heriotza deitoratzeko, honek itxaro-
pena bueltatu omen baitzien.

“Eskerrik asko Kirchner” eta 
“Animo Cristina” izan ziren gehien 
errepikatutako leloak. “Txiroei duin-
tasuna bueltatu zigun. Orain behin-
tzat, janaria badaukagu”, zioen nega-
rrez emakume xume heldu batek, 
bat-batean idatzitako kartoizko kar-
tela eskuetan zeramala. Hori izan zen 
askoren sentipena; “Perón hil zenetik, 
hau da egunik tristeena”.

OINARRI-DESBERDINTASUNAK
Gizarte mugimenduek “Néstor

Casa Rosada-ra iristea, nolabait, go-
bernu herritarra irudikatzen zuela 
ulertu zuten; borrokaren bidez lortzen 
diren gobernu horietako zati bat. Eta 
era berean, ulertu zuten, Latinoameri-
kan, eraldaketen bidetik zihoazen 
herrien uholdera batzen zela; politika 
neoliberalei 180 graduko bira ematea 
proposatzen zuten herri horiena”, 
adierazi zuen Borellok. Ekonomia, 
gizarte eta eskubideen susperraldiak 
markatutako testuinguru honetan ga-
ratu ziren erakunde sozialak. Horie-
tako asko, 2010ko Urrian, aktore ga-
rrantzitsuak bilakatu ziren Cristina 
Fernandezen berrautatze kanpainan. 
Zenbait mugimendu daude gau kirch-
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*Rosaura Audi kazetaria da. 

“Jatorrizko nekazari 
mugimenduen borrokak 
emaitzak lortu ditu askotan, 
hala nola, zenbait 
meatze-proiektu 
geldiaraztean 

”

nerismoaren barne, ofi zialismo guztiz 
ortodoxoan, hala nola, Movimiento 
Evita, La Cámpora, Frente Transver-
sal, eta Luis Delía-ren sektore borro-
kalaria.

“Argentinan, ez bada lortutakoa 
babesten ezin dela sakondu, hau da, 
indarrak metatzen jarraitzeko abia-
puntua kirchnerismoa dela uste duten 
mugimenduen artean, bi zati handi 
existitzen dira: alde batetik, Casa 
Rosada-tik diseinatutako egituraren 
barne daudenak, eta bestetik, jatorri-
ko etxe horrekiko independentea den
erakunde unibertsoa. Baina esan be-
zala, azken horretan ere metatzen ja-
rraitzeko abiapuntua kirchnerismoa 
dela erabat argi daukate”, azaldu zuen 
Los Pibes jantokiaren buruak.

Gobernutik horren hurbil ez egon-
da ere, gobernua gogor sostengatzen 
duten kolektibo hauen baitan, 90ko 
hamarkadako politiken kontinuis-
moaren kontrako kritika izpiak ager-
tzen dira. “Arpilatze eredua, sojare-
na, ez dela aldatu erraz ikus daiteke. 
Meatze-baliabideen esplotazioa gero 
eta hedatuagoa dago. Eredu hau, ere-
du neoliberalean erabilitako aldagai 
ekonomikoetan oinarrituta manten-
tzen da”, argudiatu zuen Bertoldik.

Bestalde, kirchnerismoaren kon-
trako mugimenduak aurki ditzakegu, 
nagusiki ezker-alderdi tradizionalei 
lotuta (trotskistak gehienak) eta ez 
dute eguneroko politikan infl uentzia-
rik. Auzo eta gazte militantzian, al-
diz, badaukate parte-hartze aktiboa, 
baita eskola eta unibertsitateetan ere. 
Mugimendu hauek, inperialismoaren 
aurkako eta langilearen babesaren al-
deko begirada eta diskurtso zurruna 
agertzen dute.

HERRITARRAK ETA BALIABIDE NATURALAK
Beste zenbait sektore sozialek, 

garapena eta iraunkortasunaren ingu-
ruko eztabaida berrian oinarritutako 
erakundeak eratu zituzten. Baliabide 
naturalen esplotazio masiboaren era-
ginez, bat-batean eratutako asanblada 

herritarrak dira. Meatze-proiektuak 
hazi heinean (Kirchnertarren aroan 
bereziki), hazi ziren horiek ere; baina 
soja monolaborantza (transgenikoa) 
eta baso-mozketaren kontra azaldu 
ere egiten dira. Gaur egun, Argen-
tina osoko zenbait erakundek sortu-
tako Unión de Asambleas Ciudadanas 
(UAC) batasunean biltzen dira.

Talde hauek hartutako bidean, ja-
torrizko nekazal-mugimenduak edo
nekazal-mugimendu indigenak dau-
de, bai nazionalak bai probintzialak. 
Horien artean, Santiago del Estero 
barrutikoak, MOCASE-k, elikagai 
organikoak ekoizteaz aparte, aurre 
egiten die baso-mozketa masiboei eta 
komunikazio-iniziatibak sortu ditu.

UAC eta jatorrizko nekazal-mu-
gimenduen borrokak emaitzak lortu 
ditu askotan, hala nola, meatze-
proiektuak geldiaraztean edo erauz-
keta jardueren arazoak eztabaida pu-
blikora eramatean. Jazarpen judizia-
lak sufritu dituzte eta, orokorrean, 
protesta sozialaren kriminalizazioa 
gogortu da Amnistia Internazionala 
eta Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS) zentroak haien txoste-
netan jasotzen duten bezala.

Era berean, agertoki politikoan, 
beste jatorrizko erakunde garran-
tzitsuak aurkitzen dira. Hau da Túpac 
Amaru Elkartearen kasua; 15 probin-
tziatan dagoen auzo-erakunde so-
ziala. Bere nahasturan, jatorrizko he-

rriak dira oinarria, baina Che Guevara 
eta Evitaren ikurrak ikusi ere egin 
daitezke. Gobernutik oso gertu ko-
katzen denez, jatorrizko herri eta ko-
munitate ezberdinek kritikatzen dute. 
Jatorrizko herrien artean, gobernuari 
lotutako beste erakunderik badago, 
baina gobernuaren aurkakoak ere; az-
ken hauen esanetan haien eskariek ez 
dute erantzunik jasotzen eta adminis-
trazio probintzialek zapaltzen dituzte, 
bizi-baldintza jasanezinak ezarrita. 
Eskualdeko beste zenbait herrietan 
ez bezala, espainiar kolonizazioa eta
kreol zurien kanpaina militarren ar-
tean, Argentinan herri indigenak ia 
ailegatu ziren desagertzeko puntura.

LORTUTAKO ETA FALTA DENA
“Pobrezia edo langabezia egoeran 

zeuden sektore sozialak integratzeari 
dagokionez, eredua oso eraginkorra 
izan da; politika sozial ezberdinei 
esker askok pobrezia egoeratik irte-
tea lortu zuten. Baina gizarte nukleo
konkretu batengana ez da eredua 
heltzen”, azaldu zuen Maiatzan Gas-
tón Chillier-ek, CELSeko idazkari 
exekutiboak, bere urteko txostena 
aurkeztu zuenean.

Zenbait gizarte ikertzaileren esa-
netan, pobreziaren murrizketari da-
gokionez, diru-sarrena txikiak di-
tuztenen artean proportzioa altua da 
oraindik,  Biztanleria Ekonomikoki 
Aktiboaren ehuneko 25a inguru. Sek-
tore horretan, langabezia ehuneko 
17koa da, ehuneko 15a aldi baterako 
lanetan edo lan informaletan aritzen 
da, eta ehuneko 59,8ak ez dauka osa-
sun zerbitzurik. Ferrari-ren esanetan, 
2003an, Kirchner-en kargu-hartzea-
ren aurretik, “biztanleria ekonomiko 
aktiboaren beheko kuartilari dagoki-
onez langabezia ehuneko 36.3koa 
zen eta ehuneko 18,9raino jaitsi zen 
2007ko bigarren seihilekoan Kirch-
ner-en agintaldia amaitu zenerako”. 

1 3,6 miloi umeei heltzen den programa da. Programa honen dirulaguntzak jasotzeko, umeak klaseetara joan behar dira 
eta aldizkako kontrol medikuak egin. Plan hau, haurdunei zabaldu zen.  

2 Oinarrizko botikak hornitu, probintzia bakoitzeko osasun sareak indartu eta osasun arloan giza baliabideak trebatzeko 
plana da.
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1 Actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 
ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridetrae impribus boniam. 

2 Actuam acchui inc resiam. 
3 Cctuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coendus boniam. 
4 actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridiam. 

*Nombre apellido apellido 
es xxxx en xxxx y colabora con xxxxxxxxxxxxxxx.

“Es viable poner en crisis 
los arquetipos hegemónicos 

y ello se puede hacer en 
lo cotidiano, en el aquí y el 

ahora, como el paso a
un proceso de construcción 

de poder legitimado en el 
tejido social 

”

DOSIERRA 
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