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Felisa Muralleis (Guatemala) és coordinadora del torn 3 de la Resistència Pacífica La Puya, creada el 2012 pels habitants de 
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“Activistes per la vida” desplega 
una sèrie de formats audiovisuals, 
comunicatius i didàctics articulats 
al voltant d’una exposició del 
fotoperiodista Gervasio Sánchez, 
amb l’objectiu de bastir un pont 
de solidaritat amb les persones 
defensores de Guatemala i Hondures 
i les seves comunitats

“Activistes per la vida” és una eina més 
dins de la tasca que Entrepobles porta 
anys realitzant en suport a les organit-
zacions defensores de drets humans, 
ambientals, feministes i indígenes a 
l’Amèrica Llatina. Amb aquest projecte 
volem visibilitzar la situació crítica en 
què desenvolupen el seu activisme les 
defensores i defensors a Hondures i 
Guatemala en contextos marcats per 
tota mena de violències impunes, una 
pressió asfixiant sobre el territori i les 
comunitats per part de l’extractivisme, 
i estats capturats per les corporacions i 
el crim organitzat.
Amb el seu treball, Gervasio Sánchez 
ens ajuda a posar rostre a les defenso-
res i defensors, la majoria des d’un cert 
anonimat, però molt importants com 
a portaveus de les seves comunitats. 

Volem donar a conèixer no només la 
persecució i les amenaces que pa-
teixen, sinó també les causes que les 
provoquen i el motiu pel qual lluiten. 
Volem destacar, també, que les dones 
defensores s’han d’enfrontar sempre 
a un doble assetjament, ja que a les 
greus amenaces i violències se suma la 
violència patriarcal en totes les seves 
formes i graus.
Des d’Entrepobles treballem per 
fer arribar la veu i fer-nos eco de les 
històries d’aquestes persones amb 
l’objectiu de contribuir en la protecció 
i l’enfortiment de les seves estructures 
comunitàries. Per a això, comptem amb 
la cooperació d’organitzacions guate-
malenques i hondurenyes de trajectòria 
històrica reconeguda en el compromís 
amb la defensa dels drets humans.
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Extractivisme, l’enèsim 
espoli de l’Amèrica Central 

És una de les regions més privilegiades, i alhora dures, del planeta. La seva 
ubicació va convertir aquesta franja tan estreta del continent americà en 
un paisatge original que desborda aigua, biodiversitat i riqueses minerals

“A Hondures i Guatemala, 
centenars de comunitats 
indígenes i camperoles es 

planten en els seus territoris 
i fan front a poderosos 

interessos transnacionals”

ENTREPOBLES

Ismael Moreno Coto, el Padre Melo, és el director de Radio Progreso i de l’Equip de Reflexió, Investigació i Comunicació, 
pertanyent a la congregació dels jesuïtes. Des d’aquestes entitats, impulsa la investigació, la denúncia i la documentació  

de les violacions dels drets humans a Hondures.

Al territori que avui forma part dels estats 
de Guatemala i Hondures s’hi van assen-
tar els pobles que van donar origen a la ci-
vilització maia, una de les més complexes 

i avançades de l’antiguitat. No obstant això, aquests 
pobles van veure truncat bruscament el seu futur 
fa 500 anys, amb l’arribada dels galions, la pólvo-
ra, el cavall, la verola i la creu de la colonització 
espanyola. A partir d’aleshores es va interrompre 
el desenvolupament endogen de la seva economia, 
societat i cultura, i es va imposar un altre tipus de 
desenvolupament orientat al servei de les successi-
ves potències colonials que els van parasitar. 

Aquestes potències van recórrer també al segrest 
de centenars de milers de persones a Àfrica per 
esclavitzar-les en mines, plantacions i servituds 
domèstiques, la descendència de les quals trobem 
avui principalment a la costa atlàntica de la regió. 
Sota formes i actors diferents, i fins als nostres 
dies, el colonialisme va tenir com a finalitat princi-
pal l’apropiació d’aquestes matèries primeres que 
la regió oferia –i continua oferint– en abundància. 

LA MALEDICCIÓ DE L’ABUNDÀNCIA
Precisament és això al que l’economista equatorià 
Alberto Acosta denomina “la maledicció de l’abun-

dància”. Actualment, les regions més riques en 
béns naturals semblen condemnades a viure en les 
societats més desiguals i violentes. I, avui, aquesta 
maledicció té un diagnòstic: l’extractivisme.

Vivim en un món on l’1 % de la població té tant 
de diner líquid o invertit com el 99 % restant, on 
el valor nominal dels derivats financers és més de 
deu vegades superior al valor del PIB mundial, i 

on una gran part d’aquestes inversions finance-
res exigeix l’extracció a gran escala de matèries 
primeres per exportar-les en cadenes transnaci-
onals per a la seva transformació industrial en 
energia i béns de consum i, per tant, en beneficis 
lucratius –una gran part dels quals acaba empara-
da per paradisos fiscals. Al mateix temps, moltes 
d’aquestes matèries primeres són cada vegada 
més escasses, és a dir, tenen un horitzó d’esgota-
ment més pròxim, la qual cosa accentua l’avidesa 
de posseir-les en lloc de protegir-les. 

Si, en altres temps, l’apropiació dels béns naturals 
es va fer mitjançant un règim colonial directe, ara 
aquest paper recau en els anomenats tractats de co-
merç i inversió, entramats jurídics que blinden els 
drets dels inversors, les empreses o els grups trans-
nacionals per damunt de la resta de drets implicats. 

I és que el desenvolupament ple de l’extractivis-
me acaba requerint models polítics coercitius i 
autoritaris, sense mecanismes de control, diàleg o 
compensació. Requereix l’eliminació de traves per 
al seu desenvolupament, com ara les institucions 
i les lleis que regulen la protecció de la natura, les 
llibertats ciutadanes, la vida lliure de violència per 
a les dones o el control de la corrupció. 



ACTIVISTES PER LA VIDA 5

UN ÈXODE D’ALT RISC
L’Amèrica Central és una d’aquelles regions del 
món en què la pressió dels interessos extractius 
sobre els ecosistemes, sobre les comunitats hu-
manes i sobre la governabilitat democràtica és tan 
intensa que crea una atmosfera irrespirable. Tan 
irrespirable que milers de famílies es veuen aboca-
des a un èxode d’alt risc. 

Des de la dècada dels vuitanta, més de tres mili-
ons i mig de persones han aconseguit esquivar els 
murs dels Estats Units i 800.000 han sol·licitat asil 
a Europa –a les quals se sumen centenars de milers 
que han estat rebutjades o invisibilitzades. Aquest 
clima és especialment irrespirable per a les dones, 
blanc de totes les formes de violència patriarcal, 
amb els índexs més alts de feminicidis i impuni-
tat del món. I irrespirable per a qualsevol perso-
na que s’entesti a defensar els seus drets, els de la 
seva comunitat o els de la natura, com testimonien 
les defensores criminalitzades, assetjades i assassi-
nades en la darrera dècada. 

SI HI HA CONFLICTE, ÉS PERQUÈ HI HA 
RESISTÈNCIA
Però tindríem una visió molt parcial del que passa 
a l’Amèrica Central si només dirigíssim la mirada 
cap a aquestes tendències destructives. Com acos-
tuma a dir l’ambientalista mexicà Gustavo Castro, 
si hi ha conflicte, és perquè hi ha resistència. 

Al mateix temps, avui, tant a Hondures com a Gua-
temala, veiem centenars de comunitats indígenes i 
camperoles que es planten en els seus territoris i 
fan front a poderosos interessos transnacionals; en 
molts casos fins i tot aconsegueixen protegir-los. 
Veiem també que les dones protagonitzen un paper 
qualitativament decisiu en aquestes resistències i 
que es fan valer enfront de tota mena de fustiga-
cions patriarcals. Veiem comunitats que defineixen 
els seus projectes de vida, basats tant en les cos-
movisions ancestrals hereves de les seves matrius 
culturals originàries com en conceptes i pràctiques 
abanderades per moviments socials de les darreres 
dècades, com la sobirania alimentària, l’agroecolo-
gia, l’economia social, l’autogestió territorial o els 
feminismes, o que donen peu a conceptes mixtos 
com el del feminisme comunitari. 

La vida s’expressa a través d’aquestes persones i 
comunitats diverses, que, contra pronòstic, ho ar-
risquen tot mirant de convertir en un oxigen soci-
alment respirable l’atmosfera tòxica de l’extractivis-
me. Tal com diuen, “som la natura que es defensa”. 
I que defensa tota la humanitat, caldria afegir. 

Només el primer semestre de 2021,  
la Unitat de Protecció de Defensores i 
Defensors de Drets Humans de Guatemala 
(UDEFEGUA) ha registrat cinc assassinats 
i un total de 551 agressions contra les per-
sones defensores de drets humans. L’orga-
nisme independent ha advertit que, si es 
manté aquest ritme, el 2021 es convertirà en 
l’any amb més atacs contra persones, orga-
nitzacions i comunitats defensores des que 
es van començar els registres l’any 2000. 
En el cas de les dones, a més, s’hi afegei-
xen tota una sèrie d’impactes que atemp-
ten contra els seus drets més fonamentals. 
En els darrers cinc anys, s’han registrat 
més de 4.000 morts violentes de dones i, 
l’any 2020, el Ministeri Públic va reportar 
200 denúncies diàries per delictes contra 
les dones i els infants. Finalment, cal des-
tacar que els processos judicials als quals 
es veuen sotmeses les persones defenso-
res són llargs i plens d’irregularitats, com 
a part d’una estratègia de desgast a tots 
els nivells de les lluites comunitàries.

Segons un informe publicat per ACI-Par-
ticipa (Associació per a una Ciutadania 
Participativa), l’any 2019 la Unitat de Pro-
tecció de Defensors en Risc va registrar 
un total de 1.115 atacs i agressions dirigits 
contra 499 activistes en quinze dels divuit 
departaments d’Hondures. Com a resultat 
d’aquests atacs, 29 defensores van perdre 
la vida. Al llarg de l’any 2020, i segons la 
mateixa entitat, 20 defensores van ser 
assassinades. Les defensores dels pobles 
originaris, de la llibertat d’expressió i 
del medi ambient van ser les principals 
damnificades i representen el 85% dels 
casos. El cop d’estat contra el president 
Manuel Zelaya el juny del 2009 va ser el 
detonant definitiu del col·lapse demo-
cràtic i constitucional, acompanyat d’uns 
patrons altíssims de violència i repressió, 
denunciats des del primer moment per 
la Cort Interamericana de Drets Humans 
(CIDH). A Hondures, el 90% dels crims 
contra activistes i el 95% dels assassinats 
de dones queden en la impunitat.

“El desenvolupament ple 
de l’extractivisme acaba 

requerint models polítics 
coercitius i autoritaris, sense 

mecanismes de control, 
diàleg o compensació”

Alfonso Solórzano –metge jubilat i portaveu de la resistència contra la mina San Rafael– al 
tall permanent contra el projecte miner Escobal instal·lat al municipi de Casillas (Santa Rosa, 

Guatemala) per impedir el trànsit de vehicles cap a la mina.

2021, l’any amb 
més agressions 
a Guatemala

Hondures, un 
90% de crims 
sense justícia
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La construcció col·lectiva de la 
protecció integral feminista 

Aquest enfocament polític i estratègic posa la cura de les defensores, 
les seves comunitats i les seves organitzacions al centre de l’acció política

MARC IGLESIAS

L’activista feminista xinka Lorena Cabnal –que va ser desterrada de la seva comunitat per denunciar la violència sexual– es 
manifesta regularment a la plaça de la Constitució de la Ciutat de Guatemala des del març de 2017, data en què van morir 

cremades quaranta-una nenes a un centre de menors situat al municipi de San José Pinula.

L’any 2010, davant l’augment de la violèn-
cia contra les dones que participen acti-
vament en la defensa dels drets humans a 

l’Amèrica Central i Mèxic, organitzacions socials 
i col·lectius van crear la Iniciativa Mesoameri-
cana de Dones Defensores dels Drets Humans 
(IM-Defensores). Ana María Hernández, inte-
grant de l’equip directiu de Consorcio Oaxaca, 
recorda que, “si bé en aquell moment hi havia 
programes de protecció a defensores, no es pre-
veien situacions de violència que patien les do-
nes i que no s’estaven reconeixent com a viola-
cions dels drets humans”. 

Davant l’evidència que a la violència sociopolíti-
ca que pateixen les defensores calia sumar-hi la 
violència patriarcal, es va decidir desenvolupar 
un model de protecció integral amb perspectiva 
de gènere que tingués en compte les necessitats 
específiques de les dones, les dotés de serveis i re-
cursos per a la protecció, i fos capaç d’enfortir el 
seu procés d’apoderament.

Entre les estratègies de la protecció integral fe-
minista que s’han anat desenvolupant els darrers 
anys, cal destacar la creació d’un registre regional 
d’agressions, l’acompanyament de casos, l’enforti-
ment de capacitats a partir de tallers i formacions, 
la denúncia i la incidència tant nacional com inter-
nacional, els fons econòmics específics per a res-
postes ràpides en termes de seguretat o la creació 
de cases d’acollida i sanació.

VIOLÈNCIA PATRIARCAL
Per Ana María Hernández, “hi ha violències es-
teses que es desplacen i perviuen als territoris 
de l’anomenada vida privada. Sovint, es repro-
dueixen pràctiques masclistes i discriminatòries 
cap a les companyes defensores. Moltes viuen si-
tuacions de violència, fins i tot extrema, en l’àmbit 
de la família i la parella”. 

És el cas de l’activista feminista guatemalenca Lo-
rena Cabnal, que va ser desterrada de la seva co-
munitat per denunciar la violència sexual: “Vaig 
ser víctima de violència sexual fins als tretze anys 
per part del meu pare, un líder indígena i religiós 
molt violent i alcohòlic. Em van declarar pro-
blemàtica, instigadora i un mal exemple per a la 
resta de dones, per la qual cosa em van imposar 
un desterrament comunitari”. 

Moltes defensores, explica Hernández, pateixen 
atacs i intents de descrèdit pel fet de ser dona: 
“Ens diuen que descuidem les nostres obliga-
cions i que no atenem a les famílies. És molt 
important anar transformant els conceptes, la 
realitat i la pràctica del nostre propi activisme. 
Molts companys treballen durament per la cau-
sa, però, alhora, no paguen pensions per als fills, 
peguen les seves companyes, no es fan càrrec de 
la criança… És a dir, tenim al davant una feina 
molt rellevant. En cap moment pretenem sata-
nitzar els homes ni donar-los per perduts. Ells 
també han patit una educació que és fruit de la 

mateixa lògica. Hem d’anar de la mà per trans-
formar aquests comportaments i deixar enrere 
la cultura patriarcal que ens ofega”.

LES XARXES SALVEN
L’any 1992, Lorena Cabnal va decidir tornar a 
les comunitats xinkes per formar una associació 
de dones amb l’objectiu de recuperar la identi-
tat ancestral i lluitar contra la violència sexual. 
Va ser aleshores quan “vam començar a parlar 
del cos com un territori que cal defensar de la 
mateixa manera que defensem les nostres terres 
ancestrals”. Tretze anys després, amb la intenció 
de recuperar i guarir emocionalment i espiritual-
ment les dones indígenes que defensen els seus 
drets, l’activista guatemalenca va participar en 
la fundació de la Xarxa de Sanadores Ancestrals 
del Feminisme Comunitari: “La idea de la nostra 
organització és acuerparse, és a dir, donar-nos 
suport físic i espiritual amb la intenció de lluitar 
juntes contra les malalties, la tristesa, l’estigma-
tització, els riscos d’expulsió, els atemptats i la 
judicialització que provoquen les nostres accions 
en defensa del cos i de la terra”. 

“Per fosc que sigui l’escenari quan actues en xar-
xa, el desenllaç sempre és positiu perquè trenca 
amb un dels principals objectius de la violència 
institucional, corporativa i del crim organitzat: di-
vidir-nos i fer-nos sentir soles i aïllades”, conclou 
Ana María Hernández.
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Tant si donem una ullada als testimonis de 
les defensores que protagonitzen “Activistes 
per la vida” com si obrim el focus a la resta 
de l’Amèrica Llatina i del món, no ens costa-
rà gaire detectar un patró en les dinàmiques 
i conseqüències dels projectes extractivistes. 
Atacs contra la integritat física i emocional; 
acaparament i compra il·lícita de terres comu-
nitàries de propietat col·lectiva; vulneració 
de l’accés a l’aigua; criminalització i campa-
nyes de deslegitimació contra les defensores; 
incompliment de l’obligatorietat de fer una 
consulta prèvia, lliure i informada; manca 
de transparència; casos de corrupció… Una 
llarga llista de vulneracions als drets humans 
que són responsabilitat de les empreses ma-
triu promotores dels projectes, per molt que 
s’amaguin darrere d’una –com més espessa 
millor– teranyina corporativa de filials, proveï-
dors, subcontractistes i empreses pantalla.
El cas, però, és que, mentre les empreses mul-
tinacionals troben empara en els tractats de 
comerç i inversió per demandar els estats per 
mesures o polítiques que consideren perjudi-
cials per a les seves expectatives de guanys, 
no hi ha cap mena de tractat ni mecanisme ju-
rídic internacional a qui puguin adreçar-se les 
comunitats afectades per les multinacionals.
Davant d’aquesta realitat, ja fa temps que tant 
les defensores com els grups internacionals 
que els donen suport han engegat diverses 
iniciatives amb l’objectiu que les empreses 
matrius responguin davant de vulneracions 
de drets humans, socials o ambientals a ter-
cers països. El que es vol és posar fi al para-
digma de la responsabilitat social corpora-
tiva –basat en mesures voluntàries i la bona 
fe empresarial– i aplicar mesures legislatives 
que permetin regular, supervisar i sancionar 
les empreses infractores. 
Actualment, fruit de la mobilització i la pres-
sió de la societat civil, països com l’Estat fran-
cès, Alemanya i Noruega ja tenen lleis apro-
vades en aquest sentit. A Àustria, Bèlgica, 
Finlàndia, Luxemburg i els Països Baixos hi 
ha iniciatives legislatives en marxa. A Catalu-
nya i al País Basc, les entitats socials propo-
sen la creació de centres d’empreses i drets 
humans per regular i rendir comptes sobre 
les actuacions i els impactes de les empreses 
transnacionals a l’exterior.
Aquest seguit d’iniciatives legislatives, tot i 
no complir en molts casos les expectatives 
de les entitats inicialment impulsores, són el 
reflex d’una demanda cada cop més emer-
gent de les comunitats del Sud global i del 
moviment de solidaritat internacional per 
omplir el buit jurídic, que, fins ara, ha esde-
vingut una de les principals garanties de la 
impunitat corporativa.

Contra la 
impunitat 
empresarial
ALÍCIA RODRÍGUEZ 
MONTSE CARRILLO

Gervasio Sánchez: “Treure de 
l’anonimat els perseguits és 
una manera de protegir-los”
Gervasio Sánchez és fotoperiodista. El 
seu primer viatge a l’Amèrica Central va 
ser l’any 1984 i, des d’aleshores, ha recor-
regut aquests països desenes de vegades 
amb l’objectiu d’explicar la realitat d’una 
zona que, a parer seu, massa sovint que-
da en l’oblit. A principis de 2017, quan 
només feia deu mesos que havien assassi-
nat l’activista hondurenya Berta Cáceres, 
Sánchez es va proposar tirar endavant un 
projecte sobre activistes de drets humans 
i ambientalistes que estaven sent perse-
guits, empresonats i assassinats a dife-
rents països de l’Amèrica Llatina.

Com es va definir el projecte “Activistes per 
la vida”?
Amb Entrepobles, de seguida ens vam 
posar d’acord a centrar-nos en Guatema-
la i Hondures, i en un dels elements que 
jo considerava clau: la necessitat d’anar 
nosaltres als llocs on estaven els activis-
tes. Després, amb els membres de l’enti-
tat que treballen en aquests dos països, 
vam establir un full de ruta que vam fer 
realitat els anys 2018 i 2019 en el marc de 
diversos viatges que van representar tres 
mesos llargs d’estada. Malgrat que són 
països complicats –amb algunes zones 
especialment perilloses–, sempre s’ha 
d’anar allà on passen les coses. I això s’ha 
de fer així tant si és una guerra com una 
crisi humanitària o el que sigui. De fet, és 
l’única manera de poder veure com viuen 
les persones, quines són les condicions 
que han de suportar i com les amenaces i 
els seguiments –que nosaltres també vam 
experimentar quan treballàvem– impacten 
sobre la seva vida quotidiana.

Quin era l’objectiu de la teva feina?
La major part de les morts d’activistes s’em-
paren en l’anonimat d’aquests lluitadors i 
en la impunitat total que regeix en aquests 
països, on més del 95% dels crims no es 
resolen mai. En aquest context, matar surt 
pràcticament gratis. Per això, el que volia 
era posar-los nom i explicar les seves histò-
ries. Treure de l’anonimat els perseguits és 

una manera de protegir-los. Això és el que jo 
vull creure i segueixo creient. 

Quina relació has establert amb aquestes 
persones?
Lluitar pel medi ambient a Europa és un 
joc de nens, en què els riscos personals són 
mínims. A l’Amèrica Central, si les coses 
van mal dades, et claven un tret al cap. És a 
dir, estàs tractant amb gent que sap que, en 
qualsevol moment, se’t pot carregar. I de la 
manera més cruel: davant de la família, dels 
amics… De fet, a un dels activistes hondu-
renys li van matar el pare i el germà perquè 
no el van poder matar a ell. I això va passar 
entre dos dels viatges que vaig fer. Vaig 
dormir a casa seva i vam anar a visitar les 
tombes dels seus éssers estimats assassinats. 
Amb aquestes persones estableixes una rela-
ció de gran respecte i admiració.

Quina valoració en fas del resultat?
Penso que projectes com aquest contribu-
eixen a donar sentit a una feina actualment 
tan devaluada com la de periodista, també 
donen valor a la tasca de les ONG i, per a mi, 
és una forma de lluitar contra la impunitat. 
Una impunitat que, d’una manera absolu-
tament vergonyosa, protegeix empreses 
europees, estatunidenques, canadenques, 
xineses i russes. Hi ha un mercadeig desca-
rat i utilitarista de les legislacions per treure 
beneficis. I, mentrestant, els ciutadans de 
tots aquests països, ben calladets.

Quina creus que hauria de ser la resposta 
de la ciutadania?
La gent ha de fer un esforç per informar-se en 
profunditat i fugir dels interessos dels partits 
polítics, que pretenen marcar l’agenda. No 
ens podem moure a cop d’impactes medià-
tics, amb temes que apareixen i desapareixen 
al cap de poques setmanes. L’extractivisme 
està destruint el planeta d’una forma brutal. 
Cada vegada que maten, fereixen, empreso-
nen o persegueixen un activista a l’Amèrica 
Central hi hauria d’haver una gran protesta 
universal perquè estan matant la gent que 
defensa el nostre medi ambient.
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Rosalina Domínguez (Hondures) davant la tomba de la seva amiga i companya de militància Berta Cáceres, assassinada el març de 2016 en un atemptat 
ordenat per executius de l’empresa DESA. Domínguez forma part de la comunitat de Río Blanco, és tresorera del Consell Cívic d’Organitzacions Populars 
i Indígenes d’Hondures (COPINH) i és una de les continuadores de la lluita contra el projecte hidroelèctric Agua Zarca.
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Veus de la natura 
que es defensa

1 2

3

GERVASIO SÁNCHEZ
Il·lustracions de Gabriel Benavente
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COMUNITAT 
D’IXQUISIS 

Departament de Huehuetenango, 
Guatemala

 
María Bautista Hernández, Joel Ray-
mundo Domingo i Lucas Jorge Gar-
cía viuen en municipis afectats per 

diferents projectes hidroelèctrics des 
de 2009.

“Estem lluitant 
pels nostres drets 

i el futur dels 
nostres fills i nets” 

Des del 2009 hi ha una forta oposi-
ció als tres projectes hidroelèctrics 
promoguts per l’empresa guate-
malenca Energía y Renovación 
S.A., amb finançament dels bancs 
Interamericà de Desenvolupament i 
Centreamericà d’Integració Econò-
mica, així com de fons canadencs, 
alemanys, espanyols i estatunidencs. 
Hi ha unes deu comunitats afecta-
des, i unes 25.000 persones estan 
molt amoïnades pel desviament de 
les aigües de tres rius. 
L’empresa va decidir contractar 
antics membres de les Patrulles 
d’Autodefensa Civil, que durant la 
guerra van actuar com a aliats de 
l’exèrcit, i va començar a intimidar 
els camperols. També va subornar 
pastors evangèlics. El gener de 2017, 
un grup d’homes armats va atacar 
manifestants que protestaven davant 
les instal·lacions de la hidroelèctri-
ca. Van assassinar un manifestant 
com a conseqüència dels trets dels 
guardians de l’empresa. 
Aquesta època ens recorda la que 
vam viure a principi dels anys vui-
tanta durant els governs militars, en 
plena guerra civil. Ens amenacen, 
persegueixen i criminalitzen. Com 
més ens parlen de pau, més amena-
çats ens sentim. A les manifestaci-
ons també participen moltes dones 
i criatures perquè estem lluitant 
pels nostres drets i el futur de fills i 
nets. Depenem dels rius. Sense ells 
no podem viure. Sense fertilitat no 
hi ha vida. L’empresa ens parla de 
desenvolupament, però ens quedem 
sense aigua als rius i es destrueix la 
nostra manera de viure.

BERTHA ISABEL 
ZÚÑIGA CÁCERES

La Esperanza, Intibucá, Hondures 

Coordinadora general del Consell 
Cívic d’Organitzacions Populars i 

Indígenes d’Hondures. És filla de la 
líder social Berta Cáceres, assassi-

nada el 2016.

“El banc holandès 
és culpable de 

l’assassinat de la 
meva mare per 

negligència”

La nostra lluita se centra en la de-
fensa dels territoris dels pobles indí-
genes lenca i dels drets de les dones, 
i en la necessitat d’un profund canvi 
econòmic. El frau electoral que es 
va produir el 2017 ha permès als go-
vernants crear un clima d’impunitat 
i obrir una etapa de repressió dura i 
selectiva. La inseguretat dels activis-
tes de drets humans i dels ambienta-
listes s’ha disparat. 
En el cas judicial de la meva mare, 
els autors intel·lectuals del seu crim 
continuen en llibertat i sense ser 
investigats. L’empresa Desarrollos 
Energéticos, S.A. (DESA) forma part 
d’una estructura criminal. La seva 
direcció va decidir posar fi a la vida 
de la meva mare i destruir el CO-
PINH. És una estructura paramilitar 
en la qual participen alts funciona-
ris de l’Estat. 
La banca internacional, encapçalada 
pel Banc Holandès de Desenvolupa-
ment, va acordar amb DESA finan-
çar la construcció i la gestió de la 
central hidroelèctrica Agua Zarca al 
riu Gualcarque, tot i que sabia que 
el controvertit projecte violava els 
drets dels indígenes i presentava de-
núncies de frau i irregularitats. Per 
això, el maig de 2018 vam presentar 
una demanda contra el banc. 
Mai no podré substituir la meva 
mare, tot i que vaig néixer i vaig 
créixer vinculada a l’organització 
que els meus pares van crear fa més 
d’un quart de segle i vaig començar 
a participar en activitats públiques 
quan era molt jove. Ha estat un gran 
repte superar un cop tan dur com 
el seu assassinat i treballar en un 
context tan repressiu.

CLAUDIA SAMAYOA
Ciutat de Guatemala, Guatemala

Presidenta fundadora de la Unitat 
de Protecció de Defensores i De-

fensors de Drets Humans de Guate-
mala (UDEFEGUA).

“Més de 250 
defensors han 

mort en les 
últimes dues 

dècades”

Tot i que vam començar a treballar 
fa dinou anys, ens vam convertir en 
ONG el 2009 i vam comptar amb el 
finançament d’institucions espanyo-
les, europees i estatunidenques. Els 
nostres objectius són orientar, aco-
llir, investigar, denunciar, protegir i 
supervisar els atacs contra defensors 
i defensores dels drets humans. Som 
29 treballadors interdisciplinaris i 
hem atès 5.000 agressions. El nostre 
prestigi ens permet rebre un 90% 
de les denúncies per part de les 
víctimes. Tenim 2.000 persones a 
la nostra base de dades. A més del 
suport legal, psicològic i d’emer-
gència que donem i de les anàlisis 
de risc que fem, volem que siguin 
els mateixos beneficiaris els prota-
gonistes de la seva autoprotecció. 
Més de 250 defensors han mort en 
les últimes dues dècades. Hem patit 
greus amenaces, amb seguiments 
personalitzats i retencions per 
actors armats no governamentals 
vinculats a les hidroelèctriques. Des 
de l’any 2000 tinc mesures caute-
lars. Des de 2011 també les tenen els 
meus fills i l’organització en general. 
Als homes defensors se’ls diu: ‘Et 
matarem’. A les dones defensores se 
les acusa d’anar-se’n al llit amb fun-
cionaris internacionals. Va ser el que 
em va passar a mi. Les agressions a 
defensors no interessen a la premsa, 
excepte als mitjans comunitaris.

EDY TÁBORA 
Tegucigalpa, 

Hondures

Periodista i director del Comitè per 
la Lliure Expressió d’Hondures des 

del juny de 2015.

“La protesta social 
és considerada 

apologia del 
terrorisme”

L’assassinat del primer periodista 
hondureny i les acusacions per 
delictes d’honor contra informadors 
coneguts van ser les raons per les 
quals es va crear el Comitè per la 
Lliure Expressió l’any 2003. Al prin-
cipi érem només periodistes, però 
ara hi ha advocats, sociòlegs, etc. 
Milers de milions de dòlars van 
arribar a Hondures després de la 
destrucció que va provocar l’huracà 
Mitch. Els governants no van fer 
rendició de comptes i la corrupció 
es va normalitzar. Des d’aleshores, 
els governants han establert normes 
que anul·len l’accés a la informació i 
enforteixen el setge del secretisme. 
L’excusa és sempre la mateixa: són 
temes de seguretat nacional. 
A partir del 2015, la llei de llibertat 
d’expressió es va convertir en una 
de les més atacades pel govern 
dictatorial i també es va disparar el 
nombre d’assassinats de defensors 
de drets humans amb l’objectiu 
de crear lideratges fugaços. Es van 
multiplicar les acusacions per injú-
ries, calúmnies o difamació contra 
funcionaris de l’Estat. 
En aquests moments tenim 43 
processos judicials oberts contra 
periodistes, defensors dels territoris, 
sindicalistes, víctimes que exigeixen 
justícia i membres d’alguns partits 
minoritaris. La protesta social és 
considerada apologia del terrorisme. 
L’anomenada Força de Seguretat 
Institucional és l’òrgan encarregat 
de classificar els afers secrets. L’úni-
ca vegada que m’han amenaçat amb 
armes de foc va ser el 2015 per par-
lar públicament d’aquest organisme.

1 2 3 4
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TERESA REYES 
Vallecito, Colón, Hondures

Llicenciada en Educació Bàsica, assis-
tenta tècnica i membre del Comitè 
de Defensa de les Terres de l’Orga-

nització Fraternal Negra Hondurenya 
(OFRANEH).

“No ens fa por 
la mort, perquè 

d’alguna cosa s’ha 
de morir”

Vivim en una zona freqüentada 
pel turisme i l’Estat s’ha dedicat 
a promocionar megaprojectes 
relacionats amb aquest sector. La 
municipalitat de Tela es va atribuir 
l’autoritat d’ampliar la zona urbana 
i va començar a vendre terres sense 
consultar-ho a partir de 1993. També 
va registrar terrenys de títol comu-
nal a nom de tercers, infringint el 
dret col·lectiu de la comunitat. Es 
va crear una comissió investigado-
ra que, amb el pas dels anys, es va 
reconvertir en l’actual Comitè de 
Defensa de les Terres.
Vam presentar les primeres denún-
cies sense cap suport a Hondures. 
El 2003, vam exposar el cas a la 
Comissió Interamericana de Drets 
Humans. Al cap de tres anys, l’orga-
nisme va emetre mesures cautelars 
de protecció per a la comunitat i els 
seus membres. El primer projecte, 
denominat “Marbella”, va quedar 
paralitzat, però altres megaprojectes 
van continuar. Des d’aleshores, diver-
ses persones han estat assassinades i 
d’altres han estat empresonades. 
El nostre president va resultar ferit 
en un atemptat el 2006. Es va haver 
d’exiliar i ja no ha tornat. Jo també 
he patit amenaces i ordres de captu-
ra per part de la policia, i el 2011 van 
intentar cremar casa meva. Em van 
proposar que m’exiliés a Mèxic, però 
m’hi vaig negar. 
El nostre objectiu és lluitar per man-
tenir l’harmonia i la pau a la nostra 
comunitat. No ens fa por la mort, 
perquè d’alguna cosa s’ha de morir. 

MARCELA CHACACH 
Los Pajoques, Guatemala

Líder cakchiquel de la comunitat Loma 
Alta, un dels dotze llogarets del municipi 

de San Juan Sacatepéquez que 
s’han organitzat per lluitar contra una 

empresa cimentera.

“L’empresa 
cimentera 

va comprar 
la voluntat 

d’alguns dirigents 
comunitaris”

L’empresa Cementos Progreso, amb 
capital suís, va arribar al nostre ter-
ritori el 2006. L’alcalde municipal va 
decidir atorgar el permís d’explota-
ció i construcció sense comptar amb 
la ciutadania. Es va fer una consulta 
en contra de la voluntat de l’alcalde. 
El resultat va ser molt clar: 8.044 
persones hi van votar en contra i 
només 4 a favor. L’empresa cimen-
tera va contractar 500 persones i va 
intentar dividir les comunitats. Tam-
bé va comprar la voluntat d’alguns 
dirigents. Va aconseguir més terres 
sota amenaces per construir les 
carreteres necessàries per traslladar 
la maquinària pesant. Un centenar 
de persones es va negar a vendre la 
terra. Des del 2014 hem aconseguit 
que ningú no vengui la terra. 
Durant tres anys hi va haver tran-
quil·litat. Fins que, el 2012, la cons-
trucció d’una carretera va provocar 
la irritació de la ciutadania. El 
setembre de 2014, al llogaret de Los 
Pajoques, van morir onze perso-
nes –sis de les quals eren membres 
d’una mateixa família– als enfronta-
ments entre treballadors armats de 
l’empresa cimentera i els pobladors. 
La policia va trigar més de 24 hores 
a intervenir. Van declarar l’estat de 
prevenció durant 45 dies. Es van 
desplegar 200 policies i gairebé 300 
soldats a la zona i es van emetre 36 
ordres de captura contra els assas-
sins. Deu persones van ser detin-
gudes i acusades d’assassinat, però 
mai no van ser jutjades. En canvi, 
els nostres líders detinguts encara 
són a la presó, sense judici. 
Els treballs de l’empresa cimentera 
estan afectant els aqüífers i el medi 
ambient. Els nostres pous s’estan 
assecant pels desviaments.

MARTÍN FERNÁNDEZ 
San Juan Pueblo, Atlántida, 

Hondures

 Advocat i coordinador general del 
Moviment Ampli per la Dignitat i la 

Justícia (MADJ).

“Hem d’evitar 
que la por ens 

paralitzi”

La corrupció és el flagel principal 
del nostre país. El 2008 es va crear 
el MADJ per lluitar contra un siste-
ma completament podrit. Quan vam 
començar la nostra activitat, estava 
previst crear 24 projectes hidroe-
lèctrics i 32 de miners. En poc més 
d’una dècada hem aconseguit que 
només s’hagin construït cinc projec-
tes hidroelèctrics. La resta han estat 
descartats i les llicències, suspeses. 
No han pogut desenvolupar cap pro-
jecte miner. Fins i tot es va expulsar 
una empresa minera d’una zona 
del departament quan ja tenia tots 
els permisos d’explotació. El procés 
judicial serà llarg però sòlid, i acaba-
rem guanyant. 
Tinc mesures cautelars decretades 
per la Comissió Interamericana de 
Drets Humans i m’acompanyen acti-
vistes d’Acció Permanent per la Pau. 
Puc estar mesos sense dormir a casa 
meva, obligat a canviar de domicili 
contínuament. El 29 de desembre 
de 2017 em vaig posar en contacte 
amb la policia per advertir-los que 
Wilmer Paredes, simpatitzant del 
MADJ, rebia amenaces. L’1 de gener 
de 2018, quatre dies més tard, va 
ser assassinat. Una actuació policial 
mínima li hauria salvat la vida. 
El 2012 i el 2017 vaig haver d’aban-
donar el país durant uns quants 
mesos i refugiar-me al Brasil perquè 
el nivell de les amenaces era altíssim. 
Hem d’evitar que la por ens paralitzi 
i l’única manera de resistir és estar 
molt ben organitzats, acceptar viure 
amb incomoditat i assumir els riscos.

RUTILIA ICAL 
Santa María Cahabón, 

Alta Verapaz, Guatemala

Advocada i lingüista. Fundadora de 
l’Acadèmia de les Llengües Maies 

el 1990. També participa en el 
Consell en Defensa del Territori de 

Cahabón.

“No vull rebre 
ordres dels 

homes”

El meu germà gran, enginyer me-
cànic, va ser detingut per l’exèrcit i 
va desaparèixer el 1983. Els militars 
em deien que havia fugit a Cuba 
perquè era guerriller i lladre. Al cap 
de més de trenta anys, va aparèixer 
una part de les seves restes en una 
fossa alterada i manipulada en un 
destacament militar a Alta Verapaz. 
A la fossa hi havia 500 ossamentes 
i només se’n van poder reconèixer 
unes 200. 
Els interessos personals dels diri-
gents han provocat l’atomització de 
les organitzacions populars. Crec en 
el Comitè d’Unitat Camperola, però 
no crec en els seus dirigents perquè 
utilitzen l’organització com el seu 
propi supermercat i pretenen arri-
bar al poder. L’estructura patriarcal 
de l’Estat es repeteix a les organitza-
cions maies i populars. Per això no 
pertanyo a cap organització. No vull 
rebre ordres dels homes. 
El preu que es paga per això és molt 
alt: t’odien, et repudien, t’estigma-
titzen o et diuen que ets boja. La 
invasió espanyola, la colonització, 
l’evangelització, l’assassinat dels 
nostres líders per part dels criolls, 
l’espoli de les terres, la ingerència 
dels Estats Units, el conflicte ar-
mat durant dècades i ara el model 
extractivista –que és un nou espo-
li– han consolidat el nostre caràcter 
aguerrit i rebel, protestant. 
El març de 2017 vaig interposar un 
recurs d’empara a títol personal 
contra els cinc projectes de les hidro-
elèctriques. Em van difamar i desa-
creditar. Menys puta, em van dir de 
tot. Vaig sol·licitar mesures cautelars. 
Tenia por de morir tirotejada però he 
decidit tornar a sortir al carrer i no 
em faran callar.
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COL·LABORA AMB ENTREPOBLES ACOMPANYANT LES COMUNITATS DEFENSORES

Impulsem grups de suport a 
comunitats com les de Río Blanco 
(Hondures), Cahabón (Guatemala) 
o Espinar (Perú) que pateixen 
assetjament, criminalització i violència 
pel fet de defensar els seus territoris. 
Treballem plegades en accions 
d’incidència, comunicació i suport 
a les campanyes que aquestes 
comunitats emprenen.

ENTREPOBLES som una associació internacionalista, 
independent, feminista, amb base social activista, 
constituïda el 1987 pels comitès de solidaritat amb 
l’Amèrica Llatina. A través de la cooperació solidària, 
l’educació emancipadora i la incidència política, 
impulsem la transformació social al costat d’organit-
zacions i moviments socials, teixint aliances i xarxes 
de suport mutu per al ple exercici de les sobiranies 
socials, dels drets humans i de la natura.

SI VOLS COL·LABORAR O VOLS MÉS INFORMACIÓ, ESCRIU-NOS A:
 coordinacio@entrepobles.org

ACTIVA’T!

Protegim la 
cadena global 
de la vida

Teresa Reyes, activista hondurenya

Fem pressió perquè les empreses 
i els fons d’inversió multinacionals 
europeus aturin l’assetjament, 
l’ús de la violència i l’assassinat 
com a recursos vàlids en la 
inversió empresarial, i perquè 
les institucions nacionals i 
internacionals no es desentenguin 
de l’obligació de protegir la vida per 
damunt de tot.

El missatge d’aquestes “activistes per la vida”  
ens diu que, quan esgotem els béns naturals i  
la biodiversitat dels seus territoris, soscavem  
les bases de la nostra pròpia supervivència. 

En aquest món socialment i ecològicament  
interdependent, cada agressió a una persona  
defensora, cada extinció d’una nova espècie, cada 
hectàrea de bosc incendiat, cada riu segrestat, sigui 
on sigui, compromet també el nostre propi futur.

Protegir les comunitats que defensen els seus  
territoris i les seves cultures és protegir la cadena 
global de la vida i la justícia global. 

“Aquesta lluita no és d’una 
persona, sinó de totes les 
que respirem i volem tenir 
cura del nostre planeta”
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Des del març de 2012, quan una dona es va atrevir a posar un cotxe enmig, una resistència de 24 hores al dia organitzada en 
sis torns d’entre 10 i 15 persones dels municipis de San Pedro Ayampuc i San José del Golfo (Guatemala), impedeix el pas de 
maquinària pesant pel camí que duu a la mina Progreso VII Derivada. Es coneix com Resistència Pacífica La Puya.
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La imatge de portada i contraportada mostra Rosalina Tuyuc (Guatemala) davant d’una de les 53 fosses comunes localitzades, entre 2002 i 2005, 
al departament de Chimaltenango prop del destacament militar de Comalapa. Tuyuc és una veterana activista pels drets humans i fundadora de la 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. El seu pare i el seu marit van ser segrestats i desapareguts als anys vuitanta durant la dictadura militar.


