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PRESENTACIÓ
Amics i amigues. Tenim la sort d’haver arribat a una cinquena edició de la nostra revista dedicada a la cooperació
i la solidaritat. Són cinc anys de col•laboració amb la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya que ens permeten
compartir amb tots vosaltres la nostra feina, les nostres reflexions, els nostres dubtes i, sobretot, la il•lusió amb
què continuam compartint amb germans d’altres indrets del món una part del nostre temps i de les nostres fites
comunes, que sempre tenen a veure amb la igualtat de drets i oportunitats, amb el dret a viure en pau, a rebre
una educació, a no haver d’abandonar el lloc on hem nascut perquè els poders econòmics ens obliguen a ferho… En definitiva, a viure tots i totes en un món i un entorn que ens permeti desenvolupar-nos com a persones.
El camí que hem recorregut fins ara ha estat llarg, i no exempt d’entrebancs, pors i dubtes. Veiem amb preocupació que lluny de ser cada vegada menys necessària la cooperació internacional, es fa en molts casos imprescindible, ja que els governs semblen més preocupats pels guanys econòmics i pel rendiment de les empreses
que pel benestar de les poblacions.
Veureu en aquesta revista la carta que el nostre company docent Bernardo Caal Xol, de Guatemala, actualment
empresonat, ens ha fet arribar per explicar-nos la seva situació per defensar les seves terres i la seva gent de les
malifetes de multinacionals amb segell espanyol. I el franc agraïment que ens mostra per la nostra decidida
defensa de la seva causa.
Però en aquesta ocasió trobareu un caire més reflexiu a la nostra publicació, plantejant-nos l’actual paper dels
sindicats en la cooperació internacional. En el cas de l’STEI INTERSINDICAL, ja són més de 30 anys que hem
apostat per un sindicalisme sociopolític, que acompanya els processos de superació i les lluites que surten de
les organitzacions de base dels països amb els quals treballam conjuntament. En qualsevol cas, tant des de l’STEI
com d’ENSENYANTS SOLIDARIS, ens plantegem seriosament el paper de la cooperació, i tenim una visió crítica
dels processos que hem volgut compartir amb tots vosaltres. Ser crítics ens ha de servir per avançar en un model
que de bon de veres permeti a les persones viure en llibertat i en unes condicions dignes.
No falten tampoc en aquesta publicació les experiències i reflexions que ens fan arribar els nostres cooperants,
persones que comparteixen vivències i experiències amb les gents amb qui treballam i que una vegada han
tornat fan una gran tasca de sensibilització. L’eix de la sensibilització ha estat sempre un dels nostres trets.
Agraïm el suport de la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya que ens permet compartir amb vosaltres
aquestes reflexions i experiències, i a totes les persones que de diverses maneres col•laboren amb STEI INTERSINDICAL i ENSENYANTS SOLIDARIS i que fan que puguem seguir treballant amb il•lusió per un món més just.

Joana Tur Planells
Responsable a Pitiüses Ensenyants Solidaris
Comissió de Solidaritat STEI Intersindical
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CAMINAR JUNTS, CAMINAR EN
PARAL•LEL O CAMINAR EN SENTITS
DIVERGENTS
Pere Polo Fernández
President de l’ONGD Ensenyants Solidaris

Q

uan estic escrivint aquest article,
em vénen al cap moltes imatges
i records d’aquest món tan
divers i d’aquest món tan convuls en què
vivim, especialment a Amèrica Llatina.
El juny de 1993, mitjançant la Fundació
Cooperació i Educació, FUNCOE (actualment Save the Children) vaig començar a
conèixer, a sentir, a viure i a estimar Llatinoamèrica i la seva gent.
El nostre objectiu era emprendre un
projecte educatiu que afavorís les
relacions del nostre alumnat amb el de
Llatinoamèrica, i per això, necessitàvem
que l'alumne d'un i de l'altre costat de
l'Atlàntic, es comuniquessin.
Vàrem preparar un programa de formació
i de sensibilització, a través de la unitat
didàctica i d'una guia per al professorat:
Germana Amèrica. Es varen realitzar
diferents exposicions i fins i tot es va
arribar a realitzar el dia de la solidaritat
amb la infància llatinoamericana, que va
tenir com a culminació la presència de
Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la
Pau. També ho vàrem realitzar a Eivissa. Es
pretenia, el que anomenem les tres "C":
Conèixer, Comprendre, Cooperar".
Aquest va ser l'inici de tot el camí que duem recorregut i que estem recorrent.
Penso en aquells primers moments, tan convulsos a Amèrica Central, i em ve a la memòria tanta injustícia i tanta
desigualtat. Un món igual de convuls, en què no podem deixar de pensar, i en el qual ens trobem immersos actualment. Pensant en Llatinoamèrica, només cal recordar les situacions i mobilitzacions per les quals estan passant:
Haití, Hondures, Colòmbia, Perú, Brasil, Equador, Bolívia...
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Centreamèrica era un polvorí amb els
diferents governs dictatorials i grups que
lluitaven en contra d'aquesta situació.
Pensem en Nicaragua, amb la seva
revolució i contrarevolució i amb la gran
influència que exercia sobre els països del
seu entorn, per exemple a Hondures i
Costa Rica. Va ser un període d'inestabilitat fins a les eleccions de 1990. No és
l'objectiu del present article la reflexió
sobre aquest període, però sí de
preguntar-nos què va passar amb els
beneficis dels governs revolucionaris i els
beneficis per a la població; què va passar
amb tants de projectes i diners de la cooperació internacional. I igualment
podríem parlar de la revolució i dels
acords de pau a El Salvador, dels
projectes de cooperació a Guatemala..., i
en tants altres països.
El nostre objectiu sempre ha estat l'educació, en els seus diferents aspectes o infraestructures, alumnat, professorat i qualitat de l'educació: "per una educació pública democràtica, laica i de qualitat".
Si parlem de projectes, sempre hem tingut una cosa clara: "acompanyar processos", no feim cooperació per substituir les obligacions dels estats.
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Exceptuant en processos greus o de catàstrofes, no ha estat el nostre objectiu construir escoles, sinó crear la necessitat perquè pares i mares, alumnat i la comunitat exigís aquests drets dels ciutadans a les administracions
corresponents. Aquí hem estat sempre caminant junts.
I a part, després de la signatura dels acords de pau a El Salvador, ens preocupàrem pel tema educatiu en les
zones que havien estat en conflicte. Principalment per als mestres i les mestres "populars", perquè no caigués
en l'oblit, perquè en les èpoques conflictives eren els qui mantenien l'educació, bé, perquè no hi havia mestres
que volguessin anar a treballar a zones conflictives, o bé perquè el govern no volia enviar professorat a aquestes
zones dominades per la resistència.
Així doncs, juntament amb altres ONG, es va aconseguir que el nou govern no els oblidés. I després de diferents
reunions es va pactar la posada en marxa d'un programa de formació per a aquest professorat anomenat
"popular". L'objectiu era que tinguessin la titulació adequada. Nosaltres hi vàrem contribuir amb beques, perquè
els mestres i les mestres de les zones del turó Guazapa i els ubicats a la Ciutadella Guillermo Ungo, poguessin
seguir el programa i així obtenir la titulació corresponent.
Vull fer menció especial de la mestra Gabriela, que tant ens va ajudar. Va ser una gran alegria, quan al cap de
cert temps vaig tornar a coincidir amb ella, en una de les manifestacions reivindicatives d’Andes 21 de juny.
També en el Salvador, contribuírem a
projectes de formació per als exguerrillers
i exguerrilleres.
A Guatemala, l'objectiu, com he comentat
anteriorment, era aconseguir la formació
del professorat i que l'educació arribés a
tots els racons. Així podem dir que, en
algunes comunitats de reassentats, vàrem
començar per pagar el sou o salari dels
mestres i les mestres durant tres anys,
perquè els nins i les nines poguessin
assistir a classe. Durant aquest període de
tres anys, els pares, mares i mestres, així
com els dirigents de la comunitat haurien
d'aconseguir del Ministeri d'Educació la
construcció d'escoles i que dotés els
centres amb les plantilles de professorat
adequades. Aquest objectiu va ser assolit
en algunes comunitats.
En alguna comunitat vàrem començar a
pagar al professorat de la secundària o al
de bàsica. I aquí és on podríem ressaltar
que es va aplicar el concepte de "caminar
en paral•lel," per un objectiu: construir
l'escola, però un cop construïda l'escola,
el professorat de primària, que únicament
tenia jornada matutina no desitjava que
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el professorat de la tarda pogués utilitzar-la. Però encara més greu, en una visita rutinària per visitar projectes,
vàrem veure unes màquines remenant terres, llavors vàrem preguntar què passava allà, què feien, què havien de
construir, i la nostra sorpresa va ser majúscula quan ens varen dir que anaven a construir unes aules per a fer un
institut. El normal és que, si nosaltres pagàvem al professorat, ens haguessin comentat alguna cosa, però per a
nosaltres, tenint altres necessitats grans de tot ts, vèiem que n'hi havia prou amb l'escola, ja que els horabaixes
estaria buida i per tant uns mòduls totalment infrautilitzats.
Tot això són llargues històries per desenvolupar en un altre moment.
No voldria oblidar-me del projecte de berenars escolars. Aquest va servir, a més de l'alimentació, per mantenir
els nins a l'aula fins a finalitzar la jornada escolar. Fins i tot a aquesta hora, s'acostaven amb el plat i el tassó
altres nins o germans. El menjar era cuinat, per torns, per les mares. Al mateix temps, aquí a Balears, servia per
sensibilitzar el nostre alumnat sobre consum responsable.
Un altre projecte: els horts escolars, un projecte molt interessant per a l'alumnat i professorat i que encara
realitzem a Guatemala, amb l'aportació de diferents escoles i instituts de les Illes Balears.
Menció a part mereixen els projectes de formació, per a dones indígenes: horts per a formació. La formació com
a element perquè les dones poguessin reunir-se, sense presència dels homes, poder viatjar a tallers i reunir-se
amb dones de diferents ètnies (això sí, i sempre amb la prole, ja fossin fills, o bé fossin néts)..., i aquí ve una altra
de les reflexions: si a l'inici del projecte, entregàvem una petita quantitat d'aliments: uns quilos d'arròs, fesols o
sucre, això era tot. Llavors ens sorgia un problema. Aquí, a casa nostra, alguns donants deien que hauríem d’eliminar-ho, ja que això era fer assistencialisme i això no era bo. O quan en tallers, les dones compraven al mercat
els aliments per fer el menjar. Vàrem haver de deixar de fer-ho perquè en els llocs del mercat de carrer no feien
factures. Tot es va solucionar amb la compra de menú a "Pollo Campero", és una cadena de menjars de
Guatemala, tipus McDonalds. El menú consistia en un plat d'arròs i una cuixeta de pollastre, una bossa amb
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refresc i un dolç. Tot solucionat! Ja tenim les
factures per poder justificar-ho!, però no
s'han adonat que les dones venien amb fills
o néts, per la qual cosa algú es quedava
sense menjar. Qui quedava sense menjar?,
és igual, això no importava, però havíem incorporat un element més de la nostra forma
d'actuar, de la nostra forma d'importar
comportaments diferents allà on estàvem
treballant. Tot això en nom de la burocràcia
o la falsa transparència.
O quan ens deien que les organitzacions
han de ser autosuficients, de manera que
han de saber treure i han d'intentar aconseguir recursos econòmics. Efectivament, cal
que les organitzacions siguin autosuficients,
però no a costa dels més pobres; ens deien que haurien de llogar els locals per a petites reunions, a organitzacions, etc. Quantes organitzacions poden sobreviure aquí, si no és per les subvencions? I així successivament
podríem enumerar infinitat de casos. I saben com s'acaba? Doncs fent les reunions i tallers en hotels o locals
d'organitzacions més potents. En una paraula, tornàvem a importar la nostra manera i forma d'actuar i així, a
poc a poc, anàvem eliminant el petit teixit social i que, d'altra banda, és molt actiu i crític amb els poders públics.
Un altre dels exemples que desitjaria destacar: quan hi ha alguna catàstrofe natural, terratrèmols, huracans, inundacions, etc. El primer que fem, aquí en l'anomenat nord, és enviar coses i coses, al lloc que ha patit les conseqüències. Penso que el més important, el que necessiten és diners per així poder comprar i aixecar l'economia
del país, i que pugui tornar, al que podríem dir, la normalitat; que tot el possible, és comprat en aquest país.
Tampoc no voldria passar per alt, quan parlem del
personal externalitzat o personal que porten les
ONG als diferents països en els quals estan
col•laborant. És un personal tècnic i molt valuós,
però caldria que ens adonéssim que, en aquests
països, hi ha tècnics molt qualificats, amb els quals
ha de contactar i als quals s'ha de contractar. Així
el país intentaria funcionar per si mateix, lògicament amb la solidaritat d'altres països i així tindrien
el seu personal qualificat, sense necessitat d'importar mà d'obra i aquests no haurien d’emigrar.
La cooperació és confiança; si aquesta no existeix,
difícilment podem anomenar-la així. Llavors estarem
en el camí divergent: un objectiu, però cadascú pel
seu camí, mètodes diferents i objectius concrets
molt distants, una situació molt burocràtica i gens
humana.
I darrera reflexió: cap a on anem?
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He vist moltes millores en els països que he tingut la sort de visitar, quan han tengut governs progressistes, un
canvi enorme, però ara quan ja estan acostumats a aquest estatus, a aquesta manera de treballar, m’adono que
tornem a temps anteriors i llavors ens trobem tota una involució en els diferents països d'Amèrica Llatina, i també
a Europa; bé, perquè quan s'està governant, deixen d'aplicar el "caminar junts" per aplicar "caminar en paral•lel"
o molt pitjor, "caminar de manera divergent", amb la societat; bé per mor dels cops d'Estat, encara que no es
vulgui dir així.
Marcos Roitman, en un article deia: "Els cops d'estat no són tous, durs, de guant blanc, simplement són".
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/opinion/015a1pol.
En una entrevista afirma: "Tots ells, sense excepció, s'han produït per frenar els avanços i les reformes socials,
només que les forces armades ja no ocupen un lloc preeminent en el seu desenvolupament. Han deixat el seu
lloc per exercir un paper fiscalitzador. Ara són els parlaments, el poder judicial o fins i tot els organismes internacionals els que poden trencar l'ordre constitucional. La qual cosa no pressuposa que la repressió selectiva,
l'assassinat i la desaparició no es continuïn practicant: pensem en Hondures, Paraguai o Brasil, sense anar més
lluny. /http://www.angulomuerto.com/index.php/indice-otonno-2019/entrevista_a_marcos_roitman/.
També voldria fer esment, al paper jugat i
que continuen jugant, amb més força
encara, les esglésies, en els canvis polítics.
Lluny queden els temps de la "Teologia de
l'Alliberament". No podem passar per alt,
la importància que les falses notícies han
tingut en les últimes eleccions celebrades
a qualsevol lloc.
Quin paper ha jugat la cooperació en el
manteniment de les democràcies o quina
anàlisi s'hauria de fer sobre els projectes
duits a terme i sobre la repercussió en la
vida de les persones?
A la nostra organització continuem
apostant per la formació. I més encara en
temps de crisi. Quan les administracions
varen tancar l'aixeta de les ajudes, aquí
estàvem nosaltres i continuem estant amb la nostra formació, gràcies al coordinador de projectes, Juan Luis
Rodríguez Recio, i mitjançant una plataforma digital http://formacionsolidaria.org/, mantenim aquesta formació
en la qual el professorat ho fa de forma voluntària, l'alumnat, no s'inscriu individualment sinó que les organitzacions socials són les que fan la selecció. Això serveix per anar fent teixit social, però em pregunto, si això és
suficient perquè la cooperació continuï endavant i sobretot per intentar revertir de nou, a situacions millors a
Amèrica Llatina?
Són molts els projectes realitzats per la nostra organització. Donen per a molt més que un article per a una
revista. Cal reflexionar per continuar cooperant, cal recordar que el camí és d'anada i tornada. Així ho feim en els
diferents cursos d'educació per al desenvolupament i que serveixen per preparar el voluntariat que durant les
vacances volen fer algun temps de cooperació. És un intercanvi amb els companys i companyes, professors o
sanitaris a Amèrica Llatina.
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ELS SINDICATS SÓN ACTORS DE PLE
DRET EN L A COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Juan Rodríguez Recio
Responsable de Cooperació Internacional de l’STEI Intersindical

Aprendran els éssers humans a millorar el seu programa d'èxit evolutiu com a animals gregaris i éssers capaços
de cooperar en una societat global abans que sorgeixi una greu crisi sistèmica global? Poden els éssers humans
desenvolupar empatia en un context de societat global?
Claus Leggewie
Politòleg alemany

C

om a persona implicada en projectes de cooperació al desenvolupament des de fa més de 22 anys, sempre
he intentat mantenir un pensament crític amb les polítiques institucionals de cooperació per al desenvolupament i també reflexionar sobre les accions que hem realitzat i realitzem en aquesta àrea. Mai he
buscat acomodar-me en la situació de privilegi que m'ha permès el meu desenvolupament professional en la
matèria, gràcies a formar part del moviment sindical; per tal motiu en el present article pretenc exposar i defensar
el paper dels sindicats en els processos formals de la solidaritat i de la cooperació internacional, però sense
deixar d’evadir les dificultats i contradiccions que se'ns presenten, així com exposar els nous reptes que ja vivim
en una societat globalitzada amb l'hegemonia del model neoliberal capitalista.
En tota la normativa espanyola, europea i internacional es reconeix sense cap dubte que els sindicats són actors
de ple dret en la cooperació al desenvolupament. A través de la seva labor quotidiana en defensa de la llibertat
sindical i els drets de negociació
col•lectiva, participant en el diàleg social
i promovent el treball decent, els sindicats
resulten essencials per a aconseguir un
desenvolupament sostenible. En la legislació espanyola s'estipula en la Llei
23/1998, en el seu article 3, la participació
dels sindicats en la cooperació al desenvolupament.
Però entenc que és oportú anar al principi
de la raó mateixa de l'existència dels
sindicats. En un món globalitzat té encara
més sentit recordar que des dels començaments mateixos en què el treball va
començar a organitzar-se en el segle XIX,
els treballadors varen considerar que l'internacionalisme era un component indis-

Papers de Cooperació i Solidaritat

pensable en el sindicalisme. La famosa convocatòria de Marx i Engels, "Treballadors del món, uniu-vos" i la creació
de l'Associació Internacional de Treballadors el 1864, donen compte del sentiment "internacionalista" i de la importància que la "solidaritat" han tingut des dels primers moments en què les treballadores i treballadors començaren a organitzar-se.
La cooperació al desenvolupament, que històricament han dut a terme els sindicats tant internacionals com
espanyols, ha estat en col•laboració amb organitzacions sindicals, moviments socials o associacions de drets
humans dels països empobrits i ha girat fonamentalment en la defensa de la llibertat, del treball decent com a
element imprescindible per al desenvolupament, l'enfortiment de les esmentades organitzacions sindicals, així
com la creació de xarxes sindicals que enfoquin els problemes dels treballadors i treballadores de manera global.
Per tant, l'actuació dels sindicats es va dirigir a la governabilitat, a la promoció del respecte dels drets humans i
sindicals i del desenvolupament econòmic i social sostenible.
A Espanya, les organitzacions sindicals majoritàries CC.OO., UGT i USO, duen a terme diferents iniciatives de cooperació sindical i per al desenvolupament, directament o a través de les organitzacions que han constituït per
al treball en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (Fundación Paz y Solidaridad, Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament, SOTERMUN).
El moviment sindical i les organitzacions de la societat civil hem de tenir com a missió la mobilització social i la
pressió sobre polítics, governs i institucions internacionals a fi d'exigir-los el compliment de les seves promeses
socials i els solemnes compromisos de reduir les desigualtats i la pobresa.
Però aquesta situació que neix de l'internacionalisme sindical ha mantingut un llenguatge, després de la caiguda
del mur de Berlín, que no ha sabut, segons el meu parer, comprendre els canvis dels seus propis països, ni els
dels països en què es desenvolupava la cooperació, ni tampoc com actuar en els processos de globalització neoliberal imposats pel capitalisme.
Opino que, en l'actualitat, els models sindicals als països empobrits són un maremàgnum organitzatiu: no tenen
una sola via, sinó més aviat tot el contrari; trobam sectors econòmics en aquests països en els quals hi ha una
infinitat de sindicats que entenen les lluites sindicals com a defensa d'interessos propis i únicament per a aconseguir millores salarials; no es qüestiona el model econòmic de producció; podríem afirmar que no són sindicats
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de classe. Però al mateix temps, en altres països en què es va imposar el model de sindicat únic per sector, els
sindicats s'estableixen en els pocs i febles sectors formals de les seves economies: sanitat, educació i funció
pública, que ha portat, molt sovint, a convertir els sindicats en grups tancats amb lluites personalistes de poder
que, al final, acaben per enrocar-se en
el control de l’afiliació, anul•lant la
democràcia interna, pactant amb els
poders hegemònics dels propis estat
corruptes i autoritaris als quals
haurien d'enfrontar-se per a aconseguir les millores dels serveis públics.
En tot aquest joc de relacions no cal
amagar el cap i exposar que el mapa
sindical dels països desenvolupats ha
rebut moltes crítiques per part de la
ciutadania, perquè moltes vegades
s'ha treballat més per a crear grans
centrals i estructures, que a oposarse a les privatitzacions i a l'abandó
dels serveis públics.
No m'agradaria deixar fora de l’anàlisi la responsabilitat que els grans organismes internacionals han tingut en
tot aquest procés de descomposició. De fet, sembla que la seva lluita ha consistit més a mantenir la seva pròpia
existència amb la creació d’ens de coordinació que, encara que molt valguts en els seus objectius, han generat
una burocratització sense autocrítica i amb resultats discutibles.
Em sorgeixen moltes preguntes incòmodes per al nostre propi treball, preguntes que mai es plantegen en els
Fòrums o Congressos, perquè sembla que en fer-les et tires pedres contra la teva pròpia teulada, quan hauria
de ser tot el contrari. Cal fer una reflexió crítica per a defensar la importància que ha tingut, té i ha de tenir la cooperació i solidaritat que sorgeix dels moviments sindicals nacionals i internacionals.
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STEI Intersindical, actor de cooperació al desenvolupament a les Illes Balears
Des del nostre sindicat, STEI Intersindical, fa més de 30 anys que es va apostar per treballar per un sindicalisme
sociopolític, que anés més enllà de les reivindicacions sectorials i que a més apostés per les reivindicacions feministes, culturals, lingüístiques i mediambientals del nostre territori, les Illes Balears.
De manera modesta, però conscient, hem seguit aquest model sindical de classe confederat amb altres sindicats
(STEs-Intersindical) de l'Estat espanyol.
És en aquest context que la solidaritat i cooperació internacional formen part de l'ADN del mateix sindicat, amb
una voluntat inequívoca de ser actor en el sector de la cooperació i solidaritat internacional.
Ja amb anterioritat a la normalització de les polítiques de cooperació del Govern de les Illes Balears, l’STEI Intersindical hi havia col•laborat en diferents projectes de solidaritat, com va ser en el suport que vàrem donar als
processos de professionalització docent que es varen produir al Salvador i a Guatemala amb els mestres que
havien exercit a les muntanyes, i en l’exili a Mèxic durant els 35 anys de conflicte bèl•lic intern, amb l'objectiu
d'homologar la seva pràctica docent per així tenir la titulació necessària i continuar el seu magisteri en les comunitats de retornats.
D'aquí varen sorgir els
primers contactes tant amb
sindicats llatinoamericans
com amb organitzacions de
drets humans. Més tard ens
vàrem adherir a diferents
organismes internacionals
com la IE (Internacional de
l’Educació), i hem tingut
presència en els Fòrums
Socials Mundials des del
seu inici al Brasil l'any 2001,
també al Fòrum Mundial
d'Educació i a l'Assemblea
de Moviments Socials de Mallorca.
No vull ser exhaustiu però crec que, per a donar suport l'asseveració que som actors de la cooperació internacional, us comparteixo diferents dades:
 En l'àmbit local, l’STEI Intersindical va formar part del naixement de les polítiques de cooperació que sorgiren
a partir de les campanyes del 0,7%, que varen tenir lloc l’any 1994.
 Participem com a soci fundador en la creació del Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús.
 L’STEI Intersindical va ser soci fundador de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament de les Illes
Balears (CONGDIB) l'any 1999.
 L’STEI Intersindical va ser membre fundador del Grup Rif, que va agrupar les entitats de les Illes Balears que
treballaven al nord del Marroc l'any 2003.

17

18

Papers de Cooperació i Solidaritat

 L’STEI Intersindical forma part del Consell de Cooperació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
de les assemblees del Fons Menorquí i del Fons Pitiús.
 En tot aquest recorregut hem realitzat més de 70 projectes de cooperació al desenvolupament, 15 projectes
de cooperants, 12 projectes de sensibilització i més de 40 publicacions de materials didàctics relatius a la
solidaritat.
L’any 1998 va sorgir Ensenyants Solidaris com a ONGD (Organització no Governamental per al Desenvolupament)
i des de la seva creació, de manera coordinada amb l’STEI Intersindical, es va decidir treballar de manera conjunta
per a arribar a espais i col•lectius preocupats per fer front als processos de desigualtats. A l'inici d'aquest procés
també es va coordinar amb FUNCOE (Fundació Cooperació i Educació) i Save the Children.
L’STEI Intersindical, en compliment del seu discurs, va incorporar l'any 2005 dins dels seus Estatuts “desenvolupar
activitats de cooperació internacional”. Des d'aquesta data es va aprovar destinar l'1% dels pressupostos del
sindicat a projectes propis de cooperació, així com es va acordar crear una Comissió de Solidaritat que assumeix
les funcions relatives a l'execució de projectes i polítiques de cooperació internacional.
En aquests anys s'ha anat definint una visió pròpia de la cooperació internacional, hem dissenyat una estratègia
de gènere en les nostres accions de solidaritat internacional, hem intentat aplicar polítiques de contractació de
personal dels projectes que realitzem. Tot el personal és local del país en el qual treballem, s'apliquen condicions
laborals dignes, amb contractes legals i cotitzacions a la seguretat social. (Hem de reconèixer que aquestes condicions són escasses i febles).
Un altre dels aspectes que, amb el temps, hem anat introduint en els projectes que realitzem a Guatemala, el
Perú i el Marroc es refereix a les persones que treballen en els projectes de l’STEI Intersindical. En aquests
moments el 90% són dones, mitjançant l'aplicació de polítiques de discriminació positiva.
El camí contínua acompanyant processos i lluites que ens fan mirar més enllà del nostre quefer diari sindical, reivindicant el nostre paper d'actor en el camp de la solidaritat i la cooperació internacional.
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COOPERANT EN FAMÍLIA, L A NOSTRA
EXPERIÈNCIA A GUATEMAL A
Patricia Barranco i Joan Ferrer
En la experiencia histórica hemos constatado que, en el proceso material de reproducir la vida, el medio
ambiente es nuestra propia obra, y que esta obra deviene contradictoria con la naturaleza al ignorar sus leyes.
Rehacer la naturaleza, por lo tanto, implica transformar en primer término las relaciones sociales que la
dañaron.
“Latitud de la flor y el granizo” de Mario Payeras

D

urant el passat estiu vàrem viatjar a Guatemala dos cooperants de l’ONG Ensenyants Solidaris per a
realitzar tallers a docents i adolescents dels departaments de Chimaltenango i Quiché. Aquesta activitat
forma part de les actuacions que desenvolupa l’ONG en benefici de la formació del professorat en coordinació amb les entitats sòcies locals al país centreamericà.
Tots dos cooperants som tècnics d’entitats del tercer sector de Balears especialitzades en la intervenció social
amb infància, adolescència i joventut, i en projectes d’educació per al desenvolupament. A l’experiència de treball
amb infants s’afegeix l’haver col•laborat en moltes oportunitats amb els seus mestres per aconseguir potenciar
totes les seves capacitats i que creixin i es realitzin com persones compromeses amb la defensa dels drets humans
i els valors ciutadans.
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Aquest bagatge vital ens reafirma en creure
que la cura i educació dels més joves no és
només assumpte de la seva família i de
l’escola, sinó que és responsabilitat de tota la
ciutadania, que ha de crear les millors condicions per a les següents generacions. Pensem
que l’infant coneix el que l’envolta i aprèn a
partir de les experiències que va acumulant
primer dintre de la família, amb la mare, el
pare i els germans, llavors en l’escola, amb els
mestres i sobretot amb els companys. Després,
a mesura que transita de l’adolescència cap a
la joventut, encara és més evident la influència
de l’entorn d’iguals, i així cap a l’emancipació
com adult. Perquè realment mai aturem d’aprendre inclús com persones grans. En aquest
sentit podem dir que el món és l’escola.
Per això, com persones conscients de les
nostres limitacions i també del que podem
compartir, decidirem cooperar voluntàriament
amb Ensenyants Solidaris i donar suport a les
actuacions que impulsa en Guatemala. Aquest
escrit pretén explicar aquesta vivència.
L’objectiu dels tallers ha estat aportar als docents de primària participants, un total d’entorn de 200, eines i estratègies per a l’entrenament i millora de les habilitats socials dels seus alumnes des d’una perspectiva de gènere.
La mateixa temàtica dels tallers va motivar que la metodologia emprada hagi estat pràctica i participativa,
procurant en tot moment la reflexió i el debat entre els assistents per a construir entre tots el cos de coneixements
i compartir les experiències de treball que cada docent hagi pogut realitzar en la seva escola. També es varen
desenvolupar tallers amb entorn de 60 adolescents, amb els que es va treballar la promoció de la igualtat entre
dones i homes en el dia a dia de les accions quotidianes.
A més dels tallers, durant el mes de viatge per Guatemala hem realitzat la visita i monitoreig d’altres actuacions
i projectes que desenvolupen els socis locals amb el suport d’Ensenyants Solidaris.
Com per exemple, el projecte d’horts escolars que beneficia als alumnes d’escoles públiques rurals i a les seves
famílies. Els productes de l’hort contribueixen a l’equilibri alimentari de les famílies alhora que aporten un coneixement pràctic i sostenible de l’ús de la terra. Per aconseguir-lo és important la implicació d’un/a docent que
vulgui responsabilitzar-se de coordinar amb els alumnes l’atenció de l’hort, amb l’ajuda del tècnic agrícola del
soci local.
Un altre exemple és el projecte de tallers d’alfabetització de dones juntament amb els horts familiars que
aquestes mateixes dones curen. Aquest projecte ubicat en àrees rurals assoleix la difícil fita d’apoderar les
dones a partir que siguin protagonistes en la seva educació i contribueixin a l’economia familiar amb els horts,
a més de les tasques tradicionals encarregades a elles de cura dels fills i manteniment de la llar. Resulta significatiu que els primers sorpresos en valorar positivament els resultats del projecte són els esposos de les
dones participants.
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Cal també compartir-vos que els dos cooperants, a més de professionals, resulta
que som parella amb dos infants, una nina
de 12 anys i un nin de 8, que ens varen
acompanyar durant el viatge. Els dos fills
varen participar en algunes de les activitats: mesclant-se amb els nins de les
escoles i comunitats visitats, fent amics
amb els nins de la seva edat de les famílies
que ens donaren hostatge, o simplement
esperant que acabéssim la sessió de tallers
del dia per a passejar i conèixer.
Com família, creiem important que els nins
d’aquest costat de l’atlàntic coneguin les
condicions en les quals viuen les persones
d’altres llocs, no només per a valorar el
que tenim aquí, ni tan sols per a empatitzar-se, si no sobretot per a pensar si la
igualtat d’oportunitats entre els habitants
del planeta és més que un desig i decidir
quin camí volem prendre per aconseguirlo. En aquest món capitalista i globalitzat,
del que treuen profit uns pocs i milions de persones carreguen amb les dificultats, hem après que el temps d’oci
no sempre ha d’anar de la mà del consum, que hi ha menors que han de treballar per a sobreviure, que l’educació
ni és universal ni la mateixa per a tots.
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Aquesta experiència, que podríem denominar de cooperació en família, ha resultat molt enriquidora en l’àmbit
personal, professional i familiar. Hem conjugat les accions cooperants amb altres moments de turisme travessant
el país i ha resultat un viatge ple d’interrelacions positives amb guatemalenques i guatemalencs compromesos
per a transformar la societat cap a un futur més sostenible i solidari per a les pròximes generacions. Totes les
persones que hem conegut: els docents participants en els tallers, les dones apoderades que volen aprendre a
llegir i escriure castellà (encara que algunes siguin ben grans) i conreen el seu hort, les nines i nins de les escoles,
i els membres dels equips tècnics i directius dels socis locals, ens han ensenyat a valorar la terra, el temps, i el
sabre compartir.
Durant la col•laboració ens hem trobat amb adolescents que només poden assistir a l’escola quan la seva família
no els necessita per a les feines del conreu o de la llar, o que han de caminar durant hores per arribar a l’escola.
Això, com vos podeu imaginar, es tradueix en anar cansats o mal alimentats. Encara així són curiosos, participatius
i juganers.
Les i els mestres que hem conegut, especialment els d’escoles rurals, han de desenvolupar la seva tasca amb
salaris baixos i pocs recursos institucionals. Aquests factors adversos els supleixen amb motivació per adequar
l’aprenentatge als alumnes i interès per aprendre noves eines i estratègies d’ensenyament. Just per respondre’ls
cal destacar la plataforma de formació en línia que els ofereix Ensenyants Solidaris.
Si vos ho contem des del cor, podem descriure que Guatemala és un país meravellós, immens en la saviesa
acumulada pels pobles primers, amb gent amable, curiosa i hospitalària, que comparteix el plat de fesols i
“tortillas” sense dubte. Un lloc de contrastos, de sol i pluja, de volcans i manglars, amb ciutats i petites comunitats
orgulloses de les seves arrels, i també plena de mestissatge.
Vos convidem a tenir una experiència similar. Bon viatge!
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VISIÓ CRÍTICA DELS PROCESSOS DE
COOPERACIÓ
Juan Rodríguez Recio
Responsable de Cooperació Internacional de l’STEI Intersindica
Coordinador Ensenyants Solidarisl

M

oltes vegades en converses amb
persones amigues em fan la
mateixa pregunta: Quin impacte ha
tingut la cooperació i solidaritat internacional
realitzada en els últims 25 anys?
La veritat és que personalment ho tinc clar: la
solidaritat ha servit i serveix per a acompanyar
els processos de transformació global amb
l'objectiu d'aconseguir un planeta més just i
sostenible; però també sóc conscient que el
capitalisme continua imposant-se de manera
hegemònica.
D'igual manera que ens semblen insuficients
i a vegades descoratjadors els resultats de les
lluites en el nostre entorn per aconseguir la
igualtat social o els drets de les treballadores
i treballadors, cal manifestar que els
moviments socials i sindicals han millorat i
milloren les vides de les persones, i són un
front contra les polítiques neoliberals.
Una de les coses que he après, en aquests anys de pràctica en la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament, és que no podem exigir als països i societats empobrides allò que a nosaltres ens costa, i moltes
vegades som incapaços d'aconseguir, en aquest enfrontament continu contra el model global explotador de
l'ésser humà.
Malgrat el que he descrit anteriorment, hauríem de demanar-nos què ha passat en molts casos concrets amb la
intervenció dels actors de la cooperació internacional: què ha passat amb els més de 15 anys de suport en els
processos democràtics de Nicaragua, El Salvador…?, en què han quedat els suports donats a les lluites pels drets
a la terra i les campanyes contra l'explotació infantil al Perú?, com continuem visualitzant les reivindicacions del
poble sahrauí?, en què ha quedat l'acompanyament als processos per la identitat i defensa del territori dels
pobles indígenes de tot el planeta?, quin paper hem jugat en l'acompanyament als processos de pau i instauració
de vies democràtiques com a Guatemala o Hondures? Lluites, totes elles, en les quals ens hem implicat i en què
hem participat amb projectes de solidaritat i cooperació internacional.
Si no ens demanem com hem actuat i quin ha estat el resultat posterior no podrem plantejar propostes que
serveixin per a transformar un món globalitzat en què la majoria de les persones són explotades.
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Per exemple, no podem defensar la llibertat sindical en els nostres territoris i després recolzar en els països en
els quals cooperem organitzacions sindicals corporatives que negocien amb els poders fàctics dels seus països
per a impedir la negociació col•lectiva i la creació d'altres sindicats; no podem oposar-nos a les Reformes educatives neoliberals a Europa a les quals només els interessa l'excel•lència i competitivitat i donar suport allí a
sindicats que signen, avalen i sustenten reformes encaminades a la privatització, i que el seu únic objectiu són
les millores salarials (que evidentment són una de les necessitats per a un treball decent) abandonant plantejaments sociopolítics de transformació de l'educació a través de l'accés a l'educació per a totes i tots de manera
gratuïta i de qualitat.
És clar que el discurs sindical a Llatinoamèrica està molt elaborat, acadèmicament perfecte, però pel contrari ens
trobem que, en molts casos, es basa en líders que mantenen el poder des de fa molts anys amb construccions
basades en el passat; per tot arreu es veuen fotos, es nomena, s'admira el Che Guevara, Fidel Castro, però d'altra
banda s'admet fer el joc de la privatització en la formació docent, de les pensions o se centren únicament en les
millores salarials dels que estan dins de la xarxa pública, deixant a un costat les lluites per les reformes fiscals
que permetrien l'enfortiment d'un sector públic que pogués atendre els drets bàsics de la ciutadania i que donaria
a l'estat els recursos financers mínims per a treure a la seva ciutadania de la mera subsistència.

Reflexions sobre les ONG locals dels països empobrits
Un tema que segons la meva experiència s'ha de posar sobre la taula és la “oenegització” de les lluites. En el cas
particular que més conec, Guatemala (però que es podria generalitzar en gran manera a la majoria dels països
receptors de cooperació internacional), el fenomen de l'accelerat creixement i multiplicació d'Organitzacions No
Governamentals que s'han creat als països empobrits mereix ser analitzat, pels múltiples efectes que han generat
i que, en la seva majoria, s'han transformat en un perjudici dels moviments socials en el seu conjunt.
Fa unes dècades, a mitjan setanta, van fer la seva aparició en l'àmbit social i polític llatinoamericà les avui dites
ONG. Inicialment, van sorgir en aquests països amb la idea de complementar amb aportacions de naturalesa
tècnica les labors que desenvolupaven els moviments socials, sindicals i populars.
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Les naixents ONG locals que van sorgir a l'empara dels fons que subministraven les ONGD dels països desenvolupats van ser una via idònia per a treballar per la transformació, la inclusió, el respecte als drets humans, l'equitat
i la justícia en els seus propis països.
Podem dir que les ONG locals dels països empobrits van néixer bàsicament per a aportar a les lluites populars i
enfortir-les per a defensar els seus interessos davant les elits polítiques corruptes i excloents.
Però, com sol ocórrer amb tantes bones idees, amb el pas del temps l'objectiu inicial que va donar vida a les
ONG locals es va anar distorsionant, fins al punt que avui moltes d'aquestes instàncies s'han allunyat diametralment d'aquestes finalitats originals, i han acabat per convertir-se (o van néixer ja convertides) sobretot en sucosos
negocis.
Avui pot afirmar-se que, en les relacions entre les ONG locals i els diferents moviments populars, inclosos els
moviments sindicals, han sorgit diversos problemes que, per la seva gravetat, han de resoldre's tan aviat com
sigui possible.
Nombroses ONG locals han adoptat un paper substitutiu dels Governs i de les seves institucions i es dediquen,
sense cap crítica al sistema sociopolític, a tasques que, per definició, són i han de ser una responsabilitat indelegable de l'Estat. Amb això, potser encara sense adonar-se, contribueixen a l'assoliment d'una de les principals
metes neoliberals: la supressió de l'estat, mitjançant la reducció de l'aparell estatal, atès que permeten al model
delegar tasques a instàncies privades i rentar-se tranquil•lament les mans davant deures ineludibles que hauria
d'abordar sense excuses.
És a dir, s'han convertit en institucions privades que realitzen labors, que són no solament pròpies dels Governs,
sinó que a més es dediquen a l'execució de fons públics locals i internacionals els quals, llavors, ja no estan
subjectes a la rendició de comptes davant controls de transparència, per estar sota legislacions fiscals febles i
corruptes.
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Aquesta nova figura ha servit a molta gent sense escrúpols per a fomentar la corrupció sota múltiples formes i
lucrar-se amb elles, així com per a afeblir l'Estat, amb la qual cosa aporten a la construcció neoliberal i atempten,
així, contra els drets del poble.
Moltes ONG locals han acabat per convertir-se en meres executores de projectes, i, per aquesta via, es divorcien
de les finalitats originals per a l'abast de les quals se'ls va concebre. Ja no els interessa (i en alguns casos ni els
importa si més no), la relació amb els moviments socials, sindicals o populars i l'aportació que haurien de prestar
al procés de desenvolupament i consolidació d'aquests. Les seves metes giren al voltant de la gestió de projectes,
ja que allí troben els recursos financers que els permeten sobreviure.
Hi ha ONG que, com a producte de diversos factors, avui ballen tristament al so que toquen les agències de cooperació amb les quals tenen contacte, adopten el seu llenguatge, promouen els seus temes, a elles rendeixen
els seus informes i, en aquest procés, no tenen en compte, per a res, la veu que emana des dels sectors populars
i les seves organitzacions.
Existeixen també ONG que giren al voltant d'una persona o d'un grup de persones, els que s'eternitzen en la
conducció d'aquesta organització, i l'empren amb finalitats sobretot protagonistes. Es tracta, doncs, d’ ONG que
exerceixen com a trampolins perquè es projectin els seus dirigents i ascendeixin en l'escala social. No es van
crear o no funcionen les ONG locals amb la intenció d'enfortir les organitzacions populars i socials, sinó, més
aviat, estan servint per a donar impuls a una persona en particular, o a un reduït grup de col•legues.
Una altra realitat a tenir en compte en el món de les ONG locals és que, en la seva immensa majoria, resulten
violadores dels drets laborals de les seves treballadores i treballadors, ja que els manquen d'accés a qüestions
bàsiques, com l’afiliació a la seguretat social, preavís, indemnització per acomiadament, vacances remunerades,
jornades de treball degudament establertes, pagament d'hores extres, fins i tot, en molts casos, contracte laboral.
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Un element més a prendre en consideració és que, en molts casos, existeixen ONG locals que són dirigides per
persones que, abans de ser aquí, havien estat dirigents de diferents organitzacions de base o de moviments
socials impulsors de lluites populars en diferents terrenys. Destacades personalitats que van estar, per exemple,
al capdavant de la lluita pel respecte als Drets Humans acaben per crear la seva ONG i, des de la seva direcció,
es van a poc a poc divorciant d'aquesta lluita i dels seus continguts, i els van substituint per l'execució de projectes
determinats, en la majoria dels casos, per la voluntat de les agències.
Naturalment, no totes les ONG pateixen les mateixes malalties esmentades en els paràgrafs anteriors. Algunes,
dignes d'aplaudiment i reconeixement, encara es mantenen en el seu compromís al costat de les organitzacions
populars, donant-los suport, alimentant-les amb diferents inputs, enfortint-les amb aportacions tècniques i professionals de qualitat.
De la nostra experiència hem anat comprovant la dificultat de continuar compartint processos de cooperació
amb diferents associacions i organitzacions que comparteixin model de solidaritat basades en termes que vagin
més enllà de l'execució de projectes. Mantenim la màxima que la cooperació internacional és la confiança i, si
aquesta desapareix, adéu a la cooperació. No es pot treballar des de la desconfiança cap a les organitzacions.

Reflexions sobre les ONGD dels països que empobreixen
El model de cooperació internacional al desenvolupament s'ha convertit en una eina més del model econòmic
hegemònic, que compta amb la corresponsabilitat dels organismes internacionals i de les agències nacionals de
cooperació oficial al desenvolupament dels mateixos països que empobreixen.
N'hi ha prou amb preguntar-se a quins interessos serveixen la cooperació al desenvolupament d'USA amb la
seva agència USAID o la cooperació alemanya amb la seva agència GIZ; i no oblidem ser crítics sobre els interessos que hi ha hagut i hi ha amb l'Agència Espanyola de Cooperació (AECID).

27

28

Papers de Cooperació i Solidaritat

No cal deixar d'esmentar les anomenades “multinacionals de la cooperació internacional”, que
funcionen com a empreses i la burocratització de
les convocatòries públiques de subvencions que
converteixen en tecnocràcia la solidaritat internacional.
En tot aquest embolic d'interessos hem de reflexionar sobre quin paper juguen les iniciatives ciutadanes compromeses per un canvi global, per una
solidaritat internacionalista, per l'acompanyament
a processos de dignificació i aplicació sense
matisos dels Drets Humans.
No tenim fàcil situar-nos en un context en el qual
les mateixes ONG s'han burocratitzat i en què s'ha
substituït el compromís per la tecnificació. Cal
defensar la transparència, ja que s'empren fons
públics, així com també destacar que el denominat
Tercer Sector (en el qual està inclosa la cooperació
al desenvolupament) representa el 8% del PIB
espanyol.
Sembla com si posar de manifest les contradiccions fos no està a favor de la cooperació i solidaritat internacional;
tot el contrari, és crear el punt de partida des d'una visió crítica de la necessitat i l'obligació de les societats democràtiques de participar per un canvi de sistema global de redistribució de la riquesa.
Mentre les condicions materials de vida de la majoria dels ciutadans de gran part de països es continuïn deteriorant de manera accelerada, mentre el model de creixement econòmic doni l'esquena a la crisi mediambiental
i converteixi el ciutadà en mer consumidor de productes, la solidaritat i el compromís de cooperar amb l'altre
són fonamentals perquè la nostra espècie humana pugui sobreviure.
Cal entendre que, en el marc d'un discurs de llibertat d'empresa, de lliure competitivitat, de productivitat i de
«salvi's el que pugui», els pobles comencen a mirar amb desconfiança les constants lloances que, des dels sectors
del poder, es llancen en favor de la «democràcia», ja que s’adonen que les seves promeses de benestar es queden
sempre en el discurs i no aterren mai fins a la realitat.
Les situacions creixents que viuen els països empobrits, amb els processos migratoris, amb alts nivells de desocupació, amb economies basades en el treball informal, amb la galopant corrupció dels seus governs, amb la
violència, amb una inseguretat ciutadana insostenible, amb una desnutrició crònica, amb fam i misèria…. tots
aquests factors qüestionen els continguts del discurs que es pregona des dels espais de poder basats en què el
model neoliberal de creixement és la taula de salvació per al desenvolupament humà.
Cal continuar acompanyant, compartint processos clars que vagin més enllà de l'execució de projectes dotats
econòmicament; hem de valorar la solidaritat. Segurament haurem de deixar de banda molts dels nostres plantejaments inicials, si el que realment volem és un canvi de model social i econòmic, que sigui més equitatiu i
sostenible per a tots els éssers humans del planeta. Reivindiquem els canvis dels paràmetres de la solidaritat internacional.
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L A MIGRACIÓ A GUATEMAL A
Walter Paxtor García
Coordinador de la Xarxa Nacional de Protecció i
Monitoratge de la Pastoral de Mobilitat Humana.
Guatemala

G

uatemala és un país
situat al nord de la
regió Centreamèrica,
per la seva ubicació geogràfica,
el país és pas obligat per als qui
es dirigeixen més al nord
(Mèxic, els Estats Units o el
Canadà). No obstant això
primer de tot, és important
donar un cop d'ull ràpid a la
realitat del país, en el qual
cohabiten diversos pobles o
varietat ètnica,
ladina o
mestissa, maies, Xinca i
Garífuna, és un dels països més
desiguals a Llatinoamèrica i el
món. Segons l'últim cens de
població 2018, actualment té
una població de 14.901.286
persones, de les quals prop del 52% són dones i
48% homes, en tant un 54% se situen en l'àrea
urbana i 46% la rural.
Segons el Programa per al Desenvolupament
Humà de Nacions Unides, Guatemala ha retrocedit
dos punts en matèria de desenvolupament humà
del 2,017 al 2,018, en situar-se en el lloc 127 d'un
total de 189 trepitgis avaluats. En aquest sentit hi
ha un total de tres milions més de persones, que
van passar a formar part de la població pobra;
aquesta organització (PNUD), planteja que la causa
d'aquesta realitat està en el sistema econòmic
prevalent, un sistema excloent i que no aconsegueix democratitzar-se. A més al país 70% de
persones treballen en el sector informal i per tant
estan pràcticament excloses del model econòmic,
la qual cosa perpetua la desigualtat i no permet
sortir de la pobresa. D'altra banda, el model d'Estat
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prevalent no aconsegueix consolidar la institucionalitat, permetent la concentració del poder preexistent i no
permet democratitzar al país i l'Estat.
Quant a la infantesa i la joventut registren abandó escolar, entre la població en edat escolar, s'estima que més
del 10% d'aquesta població abandonen l'escola; en tant, la població preadolescent i adolescents menors de 18
anys, ho fa en un 65%, és a dir, abandona els estudis, més greu encara, en revisar la situació de les dones, moltes
abandonen els estudis per motius d'embarassos prematurs, sobre aquest tema la Secretària contra la Violència
Sexual, Explotació i Tràfic de Persones -Svet-, l'any 2,018, va registrar un total de 2,153 embarassos, en nenes
entre les edats de 10 a 14 anys, la qual cosa demostra la gravetat de tema i posa en greu risc a les joves.
Aquesta realitat econòmica,
social i política a Guatemala
s'ha vist seriosament afectada
en els últims anys, perquè hi
ha un reconeixement nacional i
internacional, que ara s'ha
operat una reculada significativa en la lluita contra la
corrupció i la impunitat, això
arran que l'actual govern de
Jimmy Morales, que encapçala
un procés de desgast a les institucions que estaven lluitant
contra les estructures criminals,
enquistades en les esferes de
l'Estat i altres espais de poder,
pràcticament han tallat el
procés
de
transparència
s’anava construint, iniciat amb
les accions empreses contra la
Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala –CICIG-, per a expulsar-la del país; raó per la qual, les
perspectives és ombrívola i poc encoratjadora, la perspectiva fins i tot amb el nou govern no sembla encaminarse per bona sendera.
Ara bé entrant al tema de la migració,
Guatemala per la seva ubicació geogràfica
es constitueix en un dels principals
corredors de migració, en ella es mobilitzen
diversitat de persones, en els anomenats
grups mixtos de persones migrants i desplaçades, moltes de les quals no havien de
dir-se migrants, atès que en realitat són
sol•licitants de refugi i protecció. També hi
ha
desplaçament intern per diversos
motius i circumstàncies; se suma a això, la
migració binacional (entre països veïns),
migració transfrontereres (creuant diversos
països (els que van als EUA o altres països
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d'un mateix continent), transmigració extraregional (el Carib o Sud Amèrica per exemple) i transcontinental
(d’Àfrica, Àsia i altres continents), des d'aquesta perspectiva algunes estimacions, parlen de més d'un milió de
persones que transiten anualment pel territori nacional abans d'arribar a Mèxic i els Estats Units.
Dins d'aquest context, Guatemala igual que els seus veïns, és un país d'origen, trànsit, retorn i destinació, de tots
i totes és conegut, en els últims temps que el fenomen del desplaçament forçós té caràcter d'emergència humanitària; ha depassat tota mena d'esforços convencionals locals i requereix l'atenció internacional, especialment
perquè ara la migració i el refugi, és focus de polítiques restrictives i de criminalització, fets aquests que obliguen
milers i milers de persones a viure en l'anonimat i per tant, baix condicions que els obliga a renunciar als seus
drets humans fonamentals. Sumat a això, ells i
elles es veuen forçades a
exposar-se o sotmetre's al
trànsit humà, el tràfic de
persones, el crim organitzat,
la
delinqüència
comuna o organitzada, la
narco-violència o bé
treballar en condicions
d'explotació
laboral,
donada l'alta vulnerabilitat
a la qual es veuen
forçades a patir.
Si es té en compte, les
persones en situació de
mobilitat
humana,
enfronten en els seus
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propis països un problema de violència estructural no reconegut, producte de la marginació, exclusió i el sotmetiment, la qual es veu agreujat per un detonant més, la violència generalitzada, la violència en la llar o la del
crim organitzat o el narco-trànsit, producte també de la falta de voluntat o incapacitat dels governs, parar posar
fi als alts índexs d'homicidis que es registren, així com una cultura d'impunitat tutelada, totes íntimament vinculades o associats a la realitat de marginació, pobresa i abandó prevalent a la regió.
En tal sentit, Guatemala igual que Hondures i El Salvador són països altament expulsors de persones migrants
cap als EUA i és que segons l’Atles de les Migracions, de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib
-CEPAL-, a escala rural, els països de: Fondària en 82%, Guatemala en 77% i El Salvador en 49%, han aconseguit
aquests percentatges de nivells de pobresa (2013 el primer, el segon i tercer en el 2014 respectivament).

Dins d'aquest context i realitat i de manera recent, el govern dels EUA, ha acusat aquests països centre
americans, de no fer res per a detenir la migració, dies després d'amenaçar de prendre accions de represàlies,
pressiona per a la signatura d'un acord amb Guatemala i els altres països de Centreamèrica, per a convertir-les
en “Tercer País Segur” a cadascun; vas trobar per al cas Guatemalenc, diversos dels aeroports d'aquell país (els
EUA), suggereix als seus ciutadans abstenir-se de visitar Guatemala, per la inseguretat i violència que posa en
risc les seves vides; no obstant això, per a les persones que fugen en cerca refugio i protecció, el govern nordamericà pretenen enviar-los a Guatemala, perquè ara sí “Guatemala, és un país segur”.
Es pot afirmar que Guatemala i els altres trepitgis de la regió, es converteixin en camps de concentració per a
sol•licitants de refugi, situació que posa enlaire risc a aquesta població, la qual cosa de segur portarà diverses
conseqüències, entre ells la possibilitat d'exacerbar a Guatemala i els altres països de la regió, la por, la xenofòbia
i fins i tot l’aporofobia (por als pobres) en alguns sectors de la població cap a les persones migrants o refugiades,
la qual cosa és greu.
Continuació algunes dades estadístiques de referència, propis del treball de la Xarxa de Protecció i Monitoratge
de la Pastoral de Mobilitat Humana, que il•lustren la part de la realitat migratòria en el context guatemalenc
durant els anys 2018 i 2019
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RID: Persones que es reconeixen o identifiquen diferent en matèria d'identitat sexual.
Referent a l'acord “Tercer País Segur” subscrit entre els governs de Guatemala i els Estats Units, tal com ho va fer
veure la Pastoral de Mobilitat humana de manera oportuna, “El sistema d'asil humanitari a Guatemala (si podem
dir que hi ha) està fallit, no funciona” no obstant això les actuals autoritats guatemalenques fent cas omís a totes
la veus d'advertiment sobre les implicacions de la mateixa i, a malgrat que “L'Estat de Guatemala s'ha mostrat
aliè, indiferent, sense voluntat política, sense estructures funcionals per a rebre, atendre i inserir a la vida social
i comunicaries a les persones que fugen dels seus països…”; realitat de la qual l'actual govern és també corresponsable i atès que igual situació opera en els altres països de la regió, és evident llavors que la dramàtica situació
de la migració i el desplaçament forçat a la regió és una crisi humanitària que mereix especial atenció i seguiment,
ja que des d'aquesta perspectiva és segur que Guatemala es convertirà en un veritable camp de concentració
per a les persones que busquen posar fora de perill les seves vides o la de les seves famílies.
En tal sentit és important reiterar l'afirmació per molts compartida, respecte a la irresponsable, servil i complaent
actitud del govern guatemalenc enfront del govern dels EUA, en signar l'acord en esment, la que a hores d'ara
encara roman en l'opacitat, sense que ningú és capaç de posar un alt al mateix malgrat que evidentment transgredeix tractats internacionals ratificats per l'estat guatemalenc.
No hi ha dubte sobre la
doble moral amb la
qual actua el govern
nord-americà, respecte
a la defensa dels drets
humans i les anomenades democràcies participatives
que
se
suposen són característiques dels governs de
la regió, més tot i que
es constata que el
govern nord-americà
no ha ratificat tractats
directament vinculats a
la protecció dels drets
humans i el dret a la
protecció internacional
de
les
persones
migrants i refugiades.
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Les detencions arbitràries; separació de famílies, especialment menors d'edat i la deportació o retorn forçat de
persones sol•licitants d'asil o protecció internacional són realitats enfront de la qual els governs de la regió no
han estat capaces de parar, més aviat són còmplices d'aquestes polítiques sens dubte arbitràries i contra els
drets humans de qualsevol ésser humà especialment quan la seva vida corre perill.
Els pobles del món han d'alçar la seva veu, denunciar i assegurar que els diferents governs realment treballin per
un món més fratern, solidari i incloent, perquè tal com diu la cançó del Guatemalenc Ricardo Arjona:
“Si la luna suave se desliza,
Por cualquier cornisa,
Sin permiso alguno.
Porque el mojado precisa,
Comprobar con visas,
Que no es de Neptuno.
El mojado tiene ganas de secarse,
El mojado está mojado por las lágrimas que evoca la nostalgia,
El mojado, el indocumentado,
Carga el bulto que el legal no cargaría,
Ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo,
Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos,
Ni es de allá porque se fue…”.
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CARTA DE BERNARDO CAAL XOL
DES DE L A PRESÓ
21-11-2019. Cobán.
Guatemala

A

migues i amics de
l’ STEI Intersindical
de les Illes Balears,
Espanya:
Primer de tot, enviar-vos
una salutació afectuosa i
fraternal.
Vos
escric
aquestes línies des de la
presó de Cobán, Alta
Verapáz, Guatemala, on
em trobo pres per una
justícia guatemalenca que
sistemàticament es ven als
interessos de les empreses multinacionals que exploten les nostres terres i recursos naturals.
El meu objectiu d’aquesta carta és agrair-vos el suport que he rebut i compartir-vos de primera mà per què estic
pres.
Florentino Pérez, president de la multinacional espanyola ACS (Activitats de Construcció i Serveis, S.A.; capçalera
del Grup ACS) i de l'equip de futbol del Real Madrid, ha segrestat el riu Cahabón, un riu sagrat que hem cuidat
i del qual vivim els q'eqchi'es. Els nostres ancestres ens van exhortar a cuidar d'aquest riu, un riu històric ja
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esmentat en el llibre Popol Wuj, és un riu on es
desenvolupa una part mitològica del llibre i font
de vida dels nostres avantpassats.
Jo, com a representant de les comunitats
indígenes afectades, vaig denunciar i vaig signar
documents
per
demanar
consultes
comunitàries
sobre
la
construcció
d'hidroelèctriques en el riu Cahabón sobre la
base del conveni 169 de l’OIT.
El 5 de març de 1996 el Congrés de la República
de Guatemala va aprovar per unanimitat el
Conveni 169 de l'Organització Internacional del
Treball (OIT) sobre Pobles Indígenes i Tribals en Països Independents. El conveni estableix que s'han de fer
consultes als pobles indígenes sobre els projectes relacionats amb temes del medi ambient, educació i seguretat,
així com sobre mesures administratives en els seus territoris.
La construcció de les hidroelèctriques per part de l'empresa espanyola COBRA, filial d'ACS a Guatemala: Renace
1, Renace 2, Renace 3, Renace 4 i el Plan 5, s'han realitzat sense la consulta als pobles indígenes afectats; aquestes
hidroelèctriques han deixat sense aigua a milers de famílies indígenes empobrides que només subsisteixen de
l'agricultura. Denunciar aquesta situació i enfrontar-nos als grans poders econòmics guatemalencs i als interessos
d'una multinacional espanyola és el delicte que he comès. Des que iniciem la lluita, la justícia no ha deixat de
criminalitzar-me fins a aconseguir que jutges corruptes dictessin ordre de presó.
En aquest moment l'empresa “Cobra” té entubats més de cinquanta quilòmetres del nostre riu Cahabón amb la
intenció de construir més hidroelèctriques i augmentar la seva producció, mentre que moltes comunitats que es
troben en l'àrea no disposen ni d'energia elèctrica; això és un espoli del nostre territori. L'energia que es produeix
no és per als q'eqchi's. Fa 22 mesos que estic
empresonat, 16.000 hores de tortura
psicològica. Em toca viure aquesta
criminalització per la defensa dels drets dels
pobles indígenes i del seu territori; l'estat de
Guatemala i l'oligarquia guatemalenca s'han
posat als peus dels interessos de les
empreses de Florentino Pérez a Guatemala i
de les hidroelèctriques Oxec I i II.
Mentre escric aquestes línies, el meu procés
judicial segueix, estic en la fase d'apel•lació
de la sentència de set anys i 4 mesos que el
Jutge Walter Fabricio Rosales Hernández va
dictar en contra meva, sense tenir una sola
prova, però en el meu procés no preval la
legalitat o la veritat, sinó al joc de les
empreses amb el ministeri públic, que
m'acusen, i els jutges que es presten al joc.
¡No se sap què passarà amb el meu cas! No
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obstant això, ja no em fa por la presó perquè el poble Q’eqchí' té dignitat, així que estaré tot el temps que sigui
necessari. Només demanem que ALLIBERIN EL SAGRAT RIU DELS Q'EQHI'S.
Amics de l’STEI Intersindical i altres sindicats conscients de la lluita del poble Q’eqchí', agraeixo el vostre suport
i la visibilitat que s’està donant a la nostra causa. Des de la presó segueixo lluitant per defensar el riu “Cahabón”.
Estic convençut que vostès
també treballen per denunciar
en el seu context les injustícies i
desigualtats, això fa que els
defensors del territori en països
molt llunyans a la seva realitat
s'empoderin i ens adonem que
no estem sols.
Agraeixo la visita que em va
realitzar el vostre company Juan
Rodríguez Recio (Juanito per als
seus amics aquí a Guatemala), a
la penitencieria de Cobán el mes
d’agost passat, ens coneixem fa
més de 15 anys quan per la meva
professió de docent era líder
sindical del STEG en el meu
departament; també agraeixo la
visita que em va fer el mes de
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setembre la seva cooperant Marta Nogareda i també, l'acompanyament familiar que ens dóna el seu representant
a Guatemala la companya maia Kaqchikel Odilia Perén. La meva família: la meva companya Isabel i les meves
filles Nikte' i Yaretzi s'enforteixen amb la seva solidaritat. Que important són per a mi aquests gestos d'amistat.
Gràcies per llegir aquestes línies, que les
vaig escriure amb llàgrimes en els ulls, no
de tristesa sinó de coratge davant tanta
corrupció i impunitat que acompanyen les
despulles i saquejos que ens fan als maies
q’eqchi’s.
¡Que alliberin el nostre riu “Cahabón” que
ens ha robat Florentino Pérez sota el
mantell de la corrupció! Tant de bo algun
dia sigui jutjat i caigui el seu imperi.
Envio una abraçada a cadascun de vostès i
només els demano que ens continuïn
recolzant en aquesta lluita contra la
corrupció i impunitat que patim a
Guatemala. Aquesta és la raó per la qual
haig de sofrir la presó.
Att. Bernardo Caal Xol
Defensor de Drets Humans i pres Polític a Guatemala
PD.- Companys i companyes de les Illes Balears de l’STEI, moltes gràcies especials per la visita de Juanito, em va
portar una ràdio per a escoltar música en aquest centre de detenció. Aquí també es balla.

