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Presentació
La comunitat camperola Laguna Larga, integrada per
més de cent famílies que vivien a la zona Laguna del
Tigre, situada a la regió del Petén (Guatemala), va ser
expulsada el 2 de juny de 2017 violentament de la terra
en què vivien i treballaven legalment des de feia més
de vint anys. No se’ls va facilitar alternativa de nova
ubicació ni empara legal per a poder defensar els seus
drets davant l’abús de poder del govern guatemalenc,
atès que se’ls va acusar de ser usurpadors de territori
protegit.
El Parc Nacional Laguna del Tigre es tracta d’una
zona declarada d’especial protecció mediambiental i es
troba a l’interior de la Reserva de la Biosfera Maia que
ocupa més d’un milió d’Ha. al Petén. El fet de declarar
aquest extens territori del Petén com a Reserva de la
Biosfera forma part de l’estratègia global per a frenar
el canvi climàtic segons els acords de la Cimera del Clima de París 2015 (veure Annex 2). La declaració de territori protegit comporta la restricció d’activitats perjudicials per a la natura i el medi ambient, fent que es
prohibeixin les activitats industrials i extractives, així
com l’augment d’assentaments humans. Sorprenentment, però, les persones més afectades i perseguides
són les que pertanyen a comunitats indígenes i camperoles que habiten la zona, en alguns casos des de
sempre i, que amb la seva vida i activitat quotidiana no
representen un perill de contaminació ni de desforestació. Aquestes són expulsades i perseguides, mentre
que es manté el contracte amb empreses petrolieres i
de comercialització de fusta, entre d’altres.
Declarar grans zones boscoses com a reserves de la
biosfera és un dels acords internacionals signats en les
darreres cimeres sobre el clima. Amb aquests acords
i recomanacions es pretén reduir l’escalfament global
11

del planeta i la contaminació mediambiental provocada per la producció, sense mesures de control, de tota
mena de béns i serveis. Aquests acords internacionals
volen frenar l’acumulació de gasos hivernacle a l’atmosfera amb la preservació d’aquestes grans zones boscoses, per contrarestar l’emissió de CO2 que produeix la
producció industrial i així pal·liar els efectes derivats
de la seva activitat amb altres actuacions a escala global. Els països menys industrialitzats on es concentren
aquestes zones carreguen amb les conseqüències més
greus d’aquest desenvolupament econòmic insostenible a escala global que ens ha dut a la situació actual.
En les darreres dècades s’ha deslocalitzat gran part de
l’activitat industrial. D’altra banda, les empreses han
traslladat les activitats més contaminants i perilloses
del territori dels països del Nord Global i s’han situat
als països del Sud amb normes mediambientals més
relaxades i amb menys recursos per inspeccionar de
manera adient les activitats industrials. Per una altra
banda, altres empreses cercant un rendiment més alt
han externalitzat la producció a països amb mà d’obra
més barata i amb menys drets laborals.
A més a més, aquests països són els receptors principals de l’activitat extractiva i de l’agricultura intensiva
de les empreses transnacionals mineres i agro industrials, i dels residus contaminants de les seves activitats. La seva activitat en aquests països suposa acaparament de terres, contaminació del medi ambient
amb residus industrials, de mineries i adobs químics i
pesticides que, en moltes ocasions, han estat prohibits
als països d’origen de les empreses que els fan servir.
Els territoris que ocupen aquestes indústries són la llar
on viuen i han viscut durant generacions comunitats
indígenes i camperoles que veuen greument afectades
la seva vida i els seus drets, que són expulsades de casa
seva, emmalaltides i moltes obligades a migracions internes dins del mateix país o bé travessant fronteres
amb el risc que això suposa.
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Aquesta situació que afecta milions de persones
d’arreu del món, també contribueix a la desforestació
i la contaminació de grans zones que s’han mantingut
verges durant segles, per la qual cosa està creixent la
sensibilitat en contra d’aquestes pràctiques industrials
quan les societats dels països postindustrialitzats en
són conscients. Per això, atesa la nova sensibilitat mediambiental actual i a l’emergència climàtica, es fa un
tomb declarant àmplies zones com reserves naturals
de la biosfera per preservar els boscos i la vida salvatge
que hi habita. En aquests plans conservacionistes no
es té en compte, però, la presència de les comunitats
indígenes i camperoles que habiten des de fa molt de
temps les zones declarades d’especial protecció, i se
les persegueix i expulsa de les terres que ocupaven
sense donar-los opció d’adequació de la seva vida a
la nova realitat ni proporcionar-los nova ubicació on
viure amb dignitat.
L’expulsió de la comunitat de Laguna Larga del seu
hàbitat és un cas paradigmàtic de les afectacions que
pateixen milions de persones arreu del món. Des de
la nostra realitat, i sent conscients de la magnitud de
la tragèdia de tantes comunitats, ens sembla gairebé
insignificant el problema de 400 persones desplaçades
i abandonades. Tot i la nostra sensibilitat i solidaritat,
ens pot semblar un problema llunyà i localitzat on no
hi podem intervenir. Però en el món actual, la realitat,
sigui quina sigui, sempre té connexió global. El drama
de 111 famílies a la frontera entre Guatemala i Mèxic
té arrels profundes en la nostra manera de viure i de
pensar el món en què vivim i compartim.
Per comprendre les causes que porten a aquestes situacions d’injustícia global, donarem una ullada a la situació de Guatemala, coneixent la seva realitat socioeconòmica en el context global i veient com els acords
internacionals influeixen en els plans governamentals
i, com a conseqüència, afavoreixen qui els legisla a es13

cala local i internacional, així com les empreses que
se’n beneficien.
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GUATEMALA, ENTRE
EL CREIXEMENT
ECONÒMIC I LA
DESIGUALTAT SOCIAL
EL CONTEXT

Economia nacional i pobresa a
l’alça
Guatemala és el país amb l’economia més potent de
Centreamèrica. En aquest sentit, posseeix una gran diversitat biològica, volcans i boscos tropicals, grans reserves hídriques i minerals, els jaciments arqueològics
principals de la cultura maia, i una gran riquesa cultural;
és un país per tant amb un gran potencial econòmic
i de desenvolupament humà. Amb gairebé 15 milions
d’habitants, però, és un dels països americans amb nivells de desigualtat més alts de la regió, amb un índex
de pobresa que arriba al 59% de la població i que ha
estat augmentant en els darrers anys, amb la mortalitat
materno-infantil més alta de la regió1. A més a més, es
viu en un clima de violència i inseguretat molt alt, fruit
de les seqüeles de 36 anys de guerra interna, sobretot
feminicidis i persecució de persones defensores dels
drets humans, i altres col·lectius compromesos amb la
democràcia, inclosos els òrgans judicials.
L’Estudi d’Avaluació de la Pobresa a Guatemala del Banc
Mundial assenyala que el país ha fet una bona gestió
macroeconòmica en els darrers anys, per la qual cosa
ha tingut un creixement per sobre del 3% des de 2012
arribant al 4% el 2015, el més alt d’Amèrica Llatina.
Tot i que la primera dècada del segle XXI el país va
ser capaç de reduir la pobresa d’un 56% al 51%, les xifres oficials de 2014 indiquen que la pobresa, malgrat
el creixement econòmic del país, ha anat augmentant.
Del total de la població guatemalenca que viu en la
pobresa, un 52% són comunitats dels pobles originaris
majoritàriament Maies2.
A més a més d’aquesta problemàtica estructural i endèmica que pateix el país, enguany se li afegeix l’emergència creada per la pandèmia de la COVID-19 i la
necessitat de resposta en un context tan fràgil3.
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1-. Situació dels drets
humans a Guatemala.
Informe anual del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (2014). Extret
de: https://www.
oacnudh.org.gt/
index.php/informes/informe-anual
[6/09/2020]
2-. Informe Anual
Guatemala (2018).
Extret de: https://
guatemala.un.org/
sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
[6/09/2020]

Migració i PIB
Per a les famílies afectades per aquesta situació de
pobresa crònica, sense possibilitats d’un futur millor,
una de les sortides és la migració. Una sortida que
comporta unes conseqüències psicosocials d’alt nivell
per haver d’abandonar casa seva, i un risc altíssim de
perdre fins i tot la vida. La migració de la població
empobrida sempre significa il·legalitat, pagar grups
criminals de tràfic de persones i, si tenen sort, arribar
al destí desitjat, treballar sense cobertura sanitària i en
condicions moltes vegades infrahumanes.

3-. Banc Mundial. Xifres oficials Guatemala.
Extret de: https://
www.bancomundial.
org/es/country/guatemala [6/09/2020]

Segons un estudi de l’Organització Internacional per les
Migracions del 2010 un 11% del total de la població
guatemalenca viu emigrada a altres països, majoritàriament als Estats Units. Irònicament, el drama de la pobresa que empeny l’emigració de les persones sense
recursos representen una remesa del 10% del PIB, una
bona injecció per a l’economia del país4.

4-. Enquesta sobre
migració internacional de persones
guatemalenques.
Organització Internacional per a les
Migracions (OIM).
(2010). Extret de:
https://onu.org.
gt/wp-content/
uploads/2017/02/
Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.
pdf [6/09/2020]

En aquest sentit, sovint s’oblida que l’origen dels
moviments migratoris, aplicable també al cas de Guatemala, respon a dinàmiques poblacionals mogudes
per la falta d’acció dels Estats i la seva incapacitat per
assegurar la cobertura dels drets bàsics de la població. Així doncs, tal com apunta l’Informe de les Nacions
Unides sobre els drets econòmics, socials i culturals, els Estats
que formen part del PIDESC5 no només tenen l’obligació de treballar per evitar interferències en l’exercici
d’aquests drets sinó que, a més a més, s’espera d’ells
que prenguin mesures de forma activa per tal que
aquests siguin exercibles per part de la població.

5-. Pacte
internacional de
drets econòmics,
socials i culturals

A més a més de la migració a l’exterior, es calcula
que hi ha un milió de persones desplaçades internes
al país per nombroses causes. D’una banda, els efectes de 36 anys de guerra que va obligar a desplaçar-se
20

milers de persones, principalment camperoles, a causa
de la presència dels grups armats en el seu territori.
D’altra banda, l’acaparament de terres per part d’empreses transnacionals per a l’explotació de recursos, o
per part de grans ramaders. En el cas de les comunitats de les quals parlem en aquest informe, per culpa
d’aquestes pressions i persecucions, moltes persones
camperoles i comunitats indígenes van emigrar al Petén, en una migració interna promoguda pel govern
a fi de donar terres als camperols i camperoles, i repoblar la zona. Darrerament, però, amb la declaració
de la Reserva de la Biosfera Maia al departament del
Petén, les comunitats són novament expulsades sense
negociació ni alternativa de nova ubicació.

El rastre del conflicte intern
Els efectes adversos que segueixen a un conflicte armat intern no es van resoldre amb els acords de pau
signats el 1996. La impunitat dels grups paramilitars
protegits per part de l’exèrcit i la corrupció institucional i judicial no facilitaven la investigació neutral
dels crims de guerra ni la denúncia dels corruptes amb
connivència amb els poders institucionals. Tot aquest
conjunt de factors fa molt difícil l’accés a la justícia de
les poblacions afectades per pràctiques policials abusives o assetjaments empresarials i de grans terratinents.
Tanmateix, el rastre de violència i corrupció que ha
deixat la guerra interna hi és present6. Per posar remei
a aquesta situació d’inseguretat i corrupció, a petició
del govern guatemalenc es va firmar un acord entre les
Nacions Unides i l’Estat de Guatemala el 2007, per a
la creació d’un organisme internacional independent,
la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala
(CICIG)7. Aquesta organització té com a objectiu donar suport i enfortir les institucions de l’Estat de Gua21

6-. Els Drets Econòmics, Socials i Culturals
dels migrants en Situació
Irregular. Nacions
Unides / Oficina de
l’Alt Comissariat pels
Drets Humans (Ginebra i Nova Yprk,
2014). Extret de:
https://www.ohchr.
org/Documents/
Publications/HRPUB-14-1_en.pdf
[6/09/2020]

Una sentència anul·lada

7-.Acord entre l’Organització de Nacions
Unides i el govern de
Guatemala relatiu a
l’establiment d’una
comissió internacional
contra la impunitat a
Guatemala (CICIG).
Extret de: https://
www.cicig.org/
uploads/documents/mandato/
cicig_acuerdo.pdf
[6/09/2020]

temala encarregades de la investigació i persecució
penal dels delictes comesos per cossos il·legals i
aparells clandestins de seguretat: grups criminals
que han infiltrat les institucions estatals, fomentant
la impunitat i soscavant el que s’ha aconseguit en la
democràcia a Guatemala des del final del conflicte
armat intern.

ració que ningú pot immiscir-se en assumptes interns,
ha denegat l’entrada al país als investigadors i ha declarat l’actuació de la CICIG innecessària, malgrat que
segons declaracions dels responsables de la Comissió
hi ha encara molta feina a fer i les institucions guatemalenques encara estan molt debilitades per a fer
front a la corrupció interna.

La CICIG ha estat actuant durant 10 anys amb
gran eficàcia. En gairebé un centenar de casos investigats ha aconseguit identificar i portar davant
la justícia guatemalenca centenars de corruptes i
alguns militars d’alta graduació per la seva implicació en grups paramilitars i crims de guerra. A partir
de 2018, però, hi ha hagut un canvi en l’actitud del
govern de Guatemala respecte de la CICIG; mitjançant informes falsos que acusen els seus membres de delinqüents internacionals, i amb la decla-

Finalment, l’agost del 2019 el president Jimmi Morales va declarar finalitzada l’actuació de la CICIG en territori de Guatemala, però el Tribunal Constitucional
va declarar nul·la l’ordre presidencial i la comissió va
poder seguir la seva tasca fins a la data de finalització
pactada.

Un exemple del poder de la cúpula econòmica a Guatemala el
trobem en el cas del judici al dictador José Efraín Ríos Montt,
el qual va prendre el poder a través d’un cop d’estat el 1982.
D’acord amb la Comissió d’Esclariment Històric (CEH), durant els
primers mesos del seu mandat, es van registrar 10 massacres
cada mes. Més de 400 comunitats indígenes van ser destruïdes.
Després d’evadir la justícia durant dècades, Ríos Montt va ser
sotmès l’any 2013 a un judici que va finalitzar amb una sentència condemnatòria a 80 anys de presó. Deu dies després del
veredicte, la Cort Constitucional va suspendre parcialment el
procés. Una decisió que va deixar sense efecte la sentència. La
jutge que va condemnar a l’exdictador guatemalenc Iris Yassmín Barrios va assegurar que el Comitè de Coordinació d’Associacions Agrícoles, Comercials, Industrials i Financeres (la patronal Cacif)
“va ordenar” a la Cort Constitucional que anul·lés la sentència
condemnatòria. En una conferència del Consell de l’Advocacia
Catalana a Barcelona la jutge va explicar que al seu país hi havia
“poders econòmics i polítics molt forts” que van aconseguir
que la sentència d’un jutjat penal es revoqués en la instància
superior sobre la base d’errors de procediment.
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La inversió econòmica estrangera:
a qui beneficia?
Guatemala és un dels països del món més obert a la inversió estrangera, sobretot per l’explotació de recursos
naturals i hídrics, que són un dels principals motors
de l’economia del país. Aquesta dinàmica de desenvolupament econòmic, a base de ramaderia intensiva
i explotació de recursos naturals, ha dut al país a una
situació de crisi ambiental seriosa, que té un inici en el
conflicte per la terra que s’arrossega des d’abans que
es firmessin els acords de pau.
Segons explica el director de la Comissió Internacional
de Juristes8, Ramon Cadena, en una entrevista realitzada
en el marc d’aquest informe9, “no s’ha aconseguit, des
que es varen signar els acords de pau, que l’Estat de
Guatemala s’organitzi per a protegir veritablement als
seus ciutadans, sinó que més aviat l’Estat s’organitza
per a protegir les empreses. Amb l’argument de què
s’ha de promoure la llibertat d’empresa, allò que fan
23

8-. La Comissió
Internacional de Juristes
es crea l’any 1952
e Europa, obrint
oficines a Guatemala
l’any 2007. S’encarrega de desenvolupar, principalment,
dues arees de treball:
accés a la justícia,
donant suport a
les comunitats més
vulnerables per a que
puguin exercir-lo
de manera eficaç
i ràpida. I, d’altra
banda, la promoció
de la independència
judicial, treballant
amb jutges, fiscals i
advocats.
9-. Veure Annex 1.

és convertir-se en defensors d’aquestes. De fet, una
de les raons per les quals es va iniciar el conflicte armat va ser aquesta: les inversions extrangeres estaven
apoderant-se dels territoris i, a més a més, des de 1954
ja s’havia demostrat que aquell govern que lluités realment per la defensa dels recursos del país podria patir
un cop d’estat”. Un fet que es veu agreujat, segons
afegeix l’advocat, després de signar els acords de lliure
comerç durant les últimes dècades, els quals promouen
la llibertat de mercat i el converteix en l’única opció
que hi ha per a poder “suposadament desenvolupar el
país. Mentrestant, tal com estem veient, allò que fan
el mercat i la llibertat d’empresa és beneficiar poques
persones i damnificar la majoria de la població”.
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CONFLICTE PER LA
TERRA I CANVI CLIMÀTIC
ANÀLISI

Propietat i ús de la Terra: a qui
beneficia?
“I per la germana terra, que és tota benedicció, la
germana mare terra, que dóna en tota ocasió les
herbes i els fruits i flors de color, i ens sustenta i
regeix: lloat, el Senyor!”
Francesc d’Asís (1224)
“La Terra és per qui la treballa”
Emiliano Zapata

El conflicte per la terra és una constant en la història
de Guatemala i no ha evolucionat cap a una millor
distribució en els darrers anys. Segons l’informe de
l’ONU10 la tinença de la terra segueix sent extremadament desigual. Per una banda, les terres fèrtils destinades a la comercialització de productes agrícoles estan en poques mans, un 1,9 % dels propietaris ocupa
el 65,44% de la superfície conreable, mentre que els
productors de subsistència, entre els quals es troben
les comunitats indígenes i camperoles, un 92 % de la
població agrícola ocupa només un 21,86 % de terreny
conreable.
A aquesta situació de desigualtat en la tinença i ús
de terres conreables s’hi ha d’afegir l’acaparament
de territori per a ús industrial i empreses extractives.
Aquestes empreses transnacionals ocupen els terrenys on viuen comunitats camperoles amb el permís del
govern. Per aquesta ocupació han de seguir un protocol de consulta i respecte, però gairebé mai es du a terme i les comunitats residents moltes vegades es veuen
expulsades amb violència, i s’han de desplaçar forço29

10-. Situació dels drets
humans a Guatemala
(2019) (Nacions
Unides). Extret
de: https://www.
oacnudh.org.gt/
index.php/informes/informe-anual
[6/09/2020]

sament perquè el seu hàbitat s’ha tornat insalubre per
la contaminació i sequera provocada per la desviació
de rius per a la indústria energètica. La dinàmica d’acaparament de terres agrícoles en poques mans per a
la ramaderia intensiva i productes agropecuaris d’exportació, i la implantació d’empreses transnacionals
extractives ha provocat una desforestació sostinguda,
en la qual només en deu anys de la passada dècada va
perdre un 4% de la cobertura forestal, amb les conseqüències ambientals que això suposa. En la cimera
del Clima de 2011 es va declarar Guatemala el segon
país més afectat del món pel canvi climàtic, per la qual
cosa se li van fer unes recomanacions de reforestació
i manteniment de les zones boscoses, principalment a
les zones desèrtiques del país11.

11-. Guatemala.
Anàlisi de la situació
del país (2014) (Nacions Unides). Extret
de: http://onu.org.
gt/wp-content/
uploads/2016/04/
Estudio-de-Situacion-Guatemala.
compressed.pdf
[6/09/2020]
12-. Saber més a:
http://guatecarbon.
com/
13-. Saber més a:
https://conap.gob.
gt/
14-. Saber més a:
https://acofop.org/

Cimera del Clima 2015: el gran
Acord de París i la Reserva de la
Biosfera Maia
A la cimera del clima de París s’havien d’adoptar
compromisos ferms per a frenar el canvi climàtic i
l’escalfament global. En aquesta ocasió Guatemala
va presentar el seu projecte estrella anomenat
Guatecarbon12. Un projecte de conservació de boscos
i biodiversitat en extenses zones del país, per a poder
comercialitzar els bons de carboni. Aquest projecte
va ser elaborat en col·laboració entre el Conap13 i
organitzacions ambientalistes internacionals com
Wildlife Conservancy Society Rainforest Alliance, l’associació
de comunitats forestals del Petén (Acofop)14, i amb
el finançament de l’agència dels Estats Units pel
desenvolupament internacional, el Banc Mundial, el
Banc Interamericà de Desenvolupament i la Fundació
Ford. Al llarg dels anys Guatemala ja anava dissenyant
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un pla de conservació de la natura amb la creació d’un
seguit d’àrees protegides; una de les més importants
al departament del Peten, creant el 1990 la Reserva
de la Biosfera Maia, amb una extensió d’un milió
d’Ha., la més gran de Centreamèrica (decret 5-90
govern Guatemala). A partir dels acords de París i el
projecte Guatecarbon, aquestes àrees adquireixen una
rellevància molt gran a l’inscriure’s en la REDD+15,
reducció d’emissions per desforestació evitada.
La Reseva de la Biosfera Maia cobreix un 70%
del territori del Peten, que és el departament de
Guatemala més extens. Està situat al Nord-Est del
país, en zona tropical humida i càlida, amb una gran
riquesa arqueològica de la cultura Maia, grans reserves
d’aigua i altres recursos minerals.

“Aquestes àrees protegides
estan concebudes amb una
mentalitat conservacionista
economicista, al servei
dels interessos industrials
i d’inversió de capital. El
reglament de les àrees
protegides declara les
terres propietat de l’Estat i
prohibeix els assentaments
humans, a excepció
dels necessaris per a
investigació i administració
de l’àrea.”

La creació d’aquesta gran reserva, segons les fonts
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15-. REDD+
Reducció de les
emissions derivades
de la desforestació
i la degradació dels
boscos. Saber més
a: http://www.fao.
org/redd/initiatives/
un-redd/es/

oficials, té com a objectiu protegir els boscos i la fauna
i rendibilitzar la inversió amb projectes de desenvolupament “sostenible”, generant guanys a través de
l’explotació controlada de fusta, turisme ecològic de
baix impacte i la venda de crèdits de carboni segons
els acords de la Cimera de París 2015.
Aquestes àrees protegides, però, estan concebudes
amb una mentalitat conservacionista economicista,
al servei dels interessos industrials i d’inversió de
capital. El reglament de les àrees protegides declara les
terres propietat de l’Estat i prohibeix els assentaments
humans, a excepció dels necessaris per a investigació i
administració de l’àrea. Amb relació als habitants de la
zona abans de la declaració, segons l’article 22 de la llei
d’àrees protegides poden seguir vivint en els seus pobles,
però hauran d’adequar la seva activitat a les condicions
i normes d’operació i ús de zona protegida. Tot i
això, a la pràctica no es té en compte els drets i les
necessitats de les poblacions residents, atès que se les
acusa d’haver ocupat el territori il·legalment, i estan
amenaçades d’expulsió, perseguides i criminalitzades, i
no reben cap proposta alternativa de reubicació a una
altre lloc on puguin viure.

La relació de les comunitats amb
les instàncies oficials
Les comunitats residents a la zona han estat classificades
en tres grups: les que tenen conveni amb la Conap i
que participaran dels beneficis de la venda dels crèdits
de carboni, les comunitats reconegudes per la Conap,
però que representen un problema de governabilitat,
i en darrer terme les que no han estat reconegudes
i són declarades il·legals. En aquest darrer grup es
troba la comunitat de Laguna Larga i altres. Quan
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se les declara il·legals, amb una certa arbitrarietat, se
les considera una amenaça pel projecte i es recomana
l’expulsió del territori. Per tal de justificar l’expulsió,
se les acusa de tota mena de delictes, uns relacionats
amb el narcotràfic, que acaparen terres per la venda,
que cremen extensions de bosc per la ramaderia,
etc. Davant d’aquestes amenaces, les persones que
han visitat aquest territori testimonien la falsedat
d’aquestes afirmacions que, per altra banda, ni la
policia ni l’exèrcit no han dictat mai cap denúncia ni
han presentat cap prova.

“La declaració de la Reserva
de la Biosfera Maia tot i
que pretén preservar els
boscos i els llacs i la fauna
autòctona de l’explotació
descontrolada dels
recursos naturals i de la
contaminació, amenaça la
vida de moltes comunitats
residents a la zona.”
16-. Guatemala:
conservación perpetúa
el saqueo de los bosques
(Movimiento global
por los Bosques tropicales). Extret de:
https://wrm.org.uy/
es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/
guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ [6/09/2020]

La declaració de la Reserva de la Biosfera Maia tot
i que pretén preservar els boscos i els llacs i la fauna
autòctona de l’explotació descontrolada dels recursos
naturals i de la contaminació, amenaça la vida de moltes comunitats residents a la zona.
Segons Carbon Trade Watch, organització que monitoritza i denuncia les violacions de drets humans relacionades amb els crèdits de carboni, aquest tipus de
comerç amb la declaració d’àmplies zones boscoses
d’especial protecció, és un sistema fonamentalment
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injust i ha motivat militarització, frau, coaccions i
desplaçaments forçats a Kènia, Congo, Papua Nova
Guinea, Brasil, etc.
A escala internacional es presenten aquests
projectes com casos exitosos de conservació i, per
això, es pressiona per adaptar el marc regulatori
guatemalenc a fi d’incorporar decrets que donin
suport a aquest model de desenvolupament,
basat en l’explotació controlada de fusta, turisme
ecològic i venda de bons de carboni. Per aquesta
opció es publiquen notícies i informes on, per
exemple, es fa una gran difusió de les cooperatives
d’explotació de fusta com a veritables guardians
del bosc, mentre que les comunitats són acusades
d’invasores del territori, que han de ser perseguides i
expulsades com a usurpadores de zones protegides.
El moviment mundial per a la protecció dels
boscos tropicals (WRM) denuncia, però, la falsedat
d’aquests informes i afirma que la devastació dels
boscos no s’atura16.
Aquesta estratègia dissenyada des dels països postindustrialitzats, permet que l’activitat industrial
pugui seguir, sempre que la seva contribució a
l’escalfament global i, per tant, al canvi climàtic es
compensi en altres àrees planetàries. Però aquesta
dinàmica provoca un doble acaparament de terres,
en les àrees de l’activitat industrial i en les ‘àrees de
“compensació”. Tots aquests plans tenen un enorme
dèficit, no compten amb les persones, ni comunitats
indígenes i camperoles que habiten aquestes terres
des de fa molts anys respectant la natura, aprofitant
els recursos, i conreant petits espais, atès que no
practiquen ni agricultura ni ramaderia intensiva sinó
només de supervivència i de negoci a petita escala.

35

La declaració de zones protegides invisibilitza les comunitats

La reserva de la Biosfera Maia està organitzada en diferents zones de diversos usos. A la zona nucli es troba Laguna del Tigre,
lloc d’ubicació de la comunitat de Laguna Larga. Quan es va fer
el Pla Nacional per a la conservació de Laguna del Tigre i Sierra
Lacandona, es va declarar la zona lliure d’assentaments humans,
és a dir, com si no hi visqués ningú. No obstant això, des de
finals del segle XIX estan registrats diversos pobles de la família
cultural maia residents en la zona, com els Itzáes, Lacandones,
Cehaches, Mopanes, Kekchíes i altres. I des dels anys 60 el govern guatemalenc va promoure la colonització del departament
per a generar desenvolupament agropecuari i explotació dels
boscos. Els anys 80 amb la crisi patida pels camperols pobres
que no tenien accés a la terra o treballaven en grans finques en
un règim de semiesclavitud i també per la presència de grups
armats durant el conflicte intern, es van anar desplaçant cap
el Peten camperols que creien poder obtenir terra per viure i
sostenir-se. Tota aquesta migració interna va ser promoguda i
emparada per les lleis governamentals. Se’ls prometia títols sobre la terra si hi habitaven durant uns quants anys. Tot i això,
els camperols van tenir grans dificultats per a obtenir els títols,
i als grans propietaris ramaders se’ls va concedir la propietat de
la terra amb grans avantatges.
En aquest context de desenvolupament industrial en els anys
80, es va establir al nord del Peten, en plena zona nucli de què
seria la RBM, l’activitat petroliera de l’empresa Texaco Exploration Guatemala Inc, actualment la multinacional francesa Perenco,
amb un contracte d’explotació de 25 anys. Amb la declaració
de la zona com a RBM el 1990, l’activitat petroliera quedava totalment prohibida segons el reglament de les zones protegides.
Però no es va obligar a aturar l’activitat, sinó que contràriament
a això se li ha prorrogat la concessió per 15 anys més, tot i les
protestes i els greus conflictes ambientals que ha provocat al
llarg dels anys. La resistència de les comunitats afectades per
la declaració de zona protegida ha estat aferrissada i amb repercussió internacional, com mostra l’informe del PBI (vegeu
referències bibliogràfiques). Així i tot, han patit manipulació i
persecució de tota mena per part del govern guatemalenc, els
grans propietaris i també la presència del narcotràfic, present al
Peten des36de fa molt de temps.
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NATURA PROTEGIDA,
PERSONES EN RISC
CRÒNICA

Història d’expulsions
La creació de la Reserva de la Biosfera Maia, com ja
hem dit, podria significar una bona notícia. Respectar
la natura, tenir-ne cura i frenar la degradació és important; preservar espais de gran riquesa bio-cultural és
una mostra de sensibilitat. Ara bé, la natura i la cultura
ha de ser preservada en la seva integritat i pel bé de les
generacions presents i futures. El bé de les persones
sempre ha de formar part de qualsevol pla conservacionista i de protecció mediambiental.
Els qui han impulsat la RBM estan provocant vulneracions de drets humans a les comunitats ubicades a
la zona, i les úniques alternatives que els ofereixen és
la desaparició.
Laguna Larga no ha estat la primera comunitat
expulsada de la terra en què habitaven, altres
comunitats han estat forçades a abandonar el territori.
El 2011 la comunitat de Nueva Esperanza també va ser
desallotjada violentament per la policia, a trets, sense
avís previ ni comunicar-los el motiu, i les famílies van
haver de fugir a les muntanyes deixant enrere el poc
que tenien. Si les amenaces d’expulsió es compleixen,
moltes altres comunitats en patiran els efectes, i poden
arribar a afectar a més 60.000 persones a les zones de
Laguna del Tigre i Sierra Lacandona.
El canvi de legislatura que permet l’expulsió dels
habitants de la zona declarada d’especial protecció
mediambiental és el decret 110-96 aprovat pel Congrés
de la República que descriu el delicte d’Usurpació
d’Àrees Protegides. Amb aquest decret persegueixen
les comunitats arribades al territori molt abans de
l’aprovació de la llei, vulnerant l’article 15 de la
Constitució guatemalenca, que diu que no es poden
aplicar retroactivament els decrets promulgats.
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A les persones i a les comunitats se les persegueix
i amenaça jurídicament i se les intimida amb una
creixent militarització, al mateix temps que es restringeixen els serveis bàsics de salut, educació, alimentació i infraestructura. Per altra banda, les inversions en
infraestructures, carreteres, instal·lacions de turisme
“ecològic”17 i rutes per l’exportació de fustes es van
incrementant, a més de prolongar la concessió d’explotació petroliera de PERENCO.
Tal com diu un camperol que viu dintre de la zona
delimitada com a Parc Nacional de Laguna del Tigre,
a l’interior de la Reserva:

“Per a nosaltres ha estat
preocupant com s’ha anat
destruint la Natura amb
allò que anomenen Àrea
Protegida per sectors
poderosos, empresarials.
Després que a nosaltres ens
despullen de les nostres
terres, passen a les mans
d’una altra gent i legalment
poden ser d’una empresa.
Ens indigna que a nosaltres
ens la passen fotent amb un
munt de coses, però veiem
les licitacions petrolieres
que estan en PNLT on
també hi ha palma d’oli. Per
què ells tenen dret de ser
aquí? Si ells sí que estan
contaminant la Natura!”

17-. Veure exemple
de difusió turística
del Peten al projecte
de promoció turística ImperioChapín:
https://imperiochapin.com/turismo/
parque-nacional-laguna-del-tigre/
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Aquesta queixa reflecteix clarament els privilegis
atorgats a uns quants, mentre es pren a uns molts tot
el que tenen per viure amb dignitat, a través de decrets
aplicats injustament i d’amenaces de detencions i empresonaments. El cas de don Jovel Tobar de la comunitat de la Mestiza, del municipi de San Andrés al Peten és paradigmàtic. Don Jovel i la seva família vivien
a la comunitat de la Mestiza i van arribar-hi el 1986
abans que es declarés la zona com a zona protegida.
Amb el decret de delicte d’usurpació d’àrea protegida,
el van detenir i engarjolar durant mesos acusat de delinqüència. La Comissió Internacional de Juristes (CIJ)
va denunciar el fet, adduint que no es podia aplicar el
decret retroactivament, i que don Jovel i la comunitat
tenien els drets adquirits pels habitants de la zona; el
bufet jurídic de drets humans de Guatemala va aconseguir la llibertat provisional de l’acusat a l’espera de
judici.
Passats uns mesos des de la celebració del judici, don
Jovel, visiblement neguitós, va decidir declarar-se culpable essent totalment innocent, per la qual cosa va
haver d’abandonar ell i la seva família la zona sense
alternativa prevista. La pressió i les amenaces són tan
fortes, ajudades per una justícia decantada en contra
de les comunitats residents, que les persones moltes
vegades es donen per vençudes tot i tenir suport de la
comunitat i d’algunes organitzacions guatemalenques
como el CIJ i el Bufet jurídic de DH de Guatemala.

Laguna Larga, emblema de la
resistència
Els camperols que formen la comunitat Laguna Larga
van arribar al Peten els anys 80 fugint de zones en
conflicte i es van instal·lar a la zona de Laguna del
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Mapa de Guatemala: en vermell es detalla la regió del Peten. / Imatge lliure
de drets realitzada per TUB.

Tigre amb l’incentiu promogut pel govern, que prometia disposar de terra per viure i d’obtenir a la llarga
els títols de propietat. Amb el pas dels anys se’ls va reconèixer la legitimitat de la seva estada amb la concessió d’escola pública per part del Ministeri d’Educació,
i cementiri públic. Cada família tenia els seus conreus
de fajol, blat de moro, pepitori i arbres fruiters i havien
assolit un nivell de vida senzilla però digna.
La situació va anar canviant amb la declaració de
Laguna del Tigre com a zona nucli de la Reserva de
la Biosfera Maia. Durant uns quants anys es van fer
negociacions amb la Conap per tal d’adaptar la seva
vida i activitat a les noves condicions imposades per la
declaració de Reserva de la Biosfera. La comunitat de
Laguna Larga i altres comunitats van presentar projectes al govern acceptant les condicions de preservació
de la natura per poder seguir residint a la zona. Però
amb la presentació del Plan Maestro Parque Nacional
Laguna del Tigre i Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido
2007-2011, es van estudiar les principals amenaces per
la preservació de la zona, i la majoria de les comunitats residents van ser catalogades com a invasores
i usurpadores de territori protegit i, per tant, podien
ser objecte d’expulsió o de desplaçament forçat a altres zones. PMPNLT 2007-2011 va catalogar també
la presència de l’explotació petroliera com la principal
amenaça per a la integritat territorial i ambiental, però
no es fa cap recomanació d’aturar l’activitat de manera
immediata i, en canvi, sí que es procedeix a l’expulsió
exprés d’alguna comunitat.
La comunitat de Laguna Larga estava catalogada en
el Pla Nacional com a objecte de reubicació, però va
ser expulsada sense contemplacions del seu territori.
Més de 400 persones entre homes, dones, infants i
gent gran, va haver de fugir de la seva terra per a no
haver d’encarar-se a un dispositiu policial amb més de
1.400 efectius que van envair per la força i amb gran
46

violència la zona que habitaven. La seva fugida va ser
en direcció a la frontera amb Mèxic que és el que tenen més a prop, i es van quedar en un terreny erm,
terra de ningú entre Mèxic i Guatemala. Les forces de
seguretat, tot i trobar el poblat deshabitat es va dedicar
a destrossar els habitatges, a apoderar-se dels animals
que la gent en la seva fugida no s’havia pogut endur i
a aprofitar-se de les collites que no van poder recollir,
declarant la zona ocupada militarment i instal·lant-se
en l’escola construïda per la pròpia comunitat.

Visita a la frontera
La Comissió Internacional de Juristes a Guatemala ha
estat treballant sense descans per denunciar la vulneració de drets humans que suposa aquesta situació per les
comunitats residents a la zona nucli de la RBM i donar
suport a les comunitats afectades per a l’expulsió. Per
aquest motiu, al conèixer l’expulsió de la comunitat de
Laguna Larga i el seu desplaçament a la frontera amb
Mèxic, que amb una actitud de resistència i defensa
dels seus drets van decidir no dispersar-se; i atès a la
vulnerabilitat en la qual es trobaven, CIJ va promoure
la mesura cautelar núm. 412-2017 per part de la Comissió Interamericana dels drets humans (CIDH), en
la qual es constatava que “... els drets a la vida i integritat personal dels pobladors desplaçats de la Comunitat
de Laguna Larga es troben en una situació de gravetat i urgència de risc irreparable”, per aquest motiu
la CIDH va establir diferents mesures de protecció a
favor de les persones de la comunitat, com el respecte
a la seva vida i subministrament del necessari per a
viure en aquesta situació tan precària.
La Comissió Internacional de Juristes ha fet un seguiment constant del cas i ha promogut la visita de
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delegacions internacionals per tal de donar difusió i
cercar suports en favor de les comunitats afectades
pels decrets governamentals18. Per aquesta raó, els dies
del 18 al 25 de maig de 2019, la Comissió Especial de Verificació, formada per la Comissió Internacional de Juristes
i Human Rigths Defenders Project, va realitzar la tercera
visita d’avaluació de la vulneració de drets humans de
la qual ha estat víctima la comunitat, que es va veure
forçada a desplaçar-se a la frontera amb Mèxic.
Amb l’acompanyament, entre d’altres, de la Sra. Núria Carulla de Justícia i Pau Barcelona i l’advocada suïssa
de la comissió de drets humans del Col·legi de l’Advocacia, Marie Berger; i amb la participació de Ramón
Cadena, director de la CIJ, Francisca Sanchez, advocada de la CIJ, i el representant comunitari Miguel Ángel Pasos, aquesta tercera visita realitzada durant els
últims dos anys s’ha centrat en l’avaluació de la situació humanitària de la comunitat de Laguna Larga, en
determinar els avenços i retrocessos d’accions legals,
de comunicació i polítiques per a retornar o reubicar a
la comunitat desallotjada, analitzar les accions del Govern de Guatemala pel retorn o reubicació de la comunitat i informar la població en general sobre la situació
de la comunitat i dels desallotjaments en el país.
18-. Expertos ven una
“crisis humanitaria”
en los campesinos
desalojados de Guatemala. (2019), redactada per agèndia
EFE, publicada
a. diario.es. Extret
de: https://www.
eldiario.es/politica/
expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.amp.
html

Les conclusions de la visita
El dia 24 de maig es va fer una conferència de premsa
a la sala dels passos perduts del Congrés de Guatemala
presentant l’informe final de la Comissió de Verificació sobre la situació en la qual viu des de fa dos anys la
comunitat de Laguna Larga, sense que l’estat de Guatemala hagi dut a terme la reubicació de les famílies a
un lloc que compleixi amb les mateixes condicions de
vida que tenien abans o que permeti el retorn al lloc
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on residien, almenys temporalment, fins que es trobi
una solució definitiva.
En l’informe final es van destacar les condicions infrahumanes i de risc que pateix la comunitat de Laguna
Larga en l’actual ubicació en la frontera entre Mèxic i
Guatemala. És una ubicació amb gran dificultat d’accés per la banda de Mèxic i pel costat de Guatemala
està ocupat per l’exèrcit guatemalenc que no permet
el pas. Arribar al lloc en cotxe és un trajecte molt lent
i a vegades impossible sense doble tracció a causa del
fang; a peu es triguen dues hores fins arribar al poble
del Desengaño, el més proper que tenen. En aquesta
situació pateixen un confinament que comporta molts
patiments: per una banda, no poden conrear el seu
propi aliment atès que no tenen terra i, per altra banda, la prolongació en el temps d’aquesta situació d’incertesa, d’abandonament i de dependència els crea un
estat d’angoixa i tristesa que es reflecteix en la seva
actitud i salut física i psíquica.
La situació de desemparament en què es van veure abocats va ser pal·liada parcialment, gràcies que la
Comissió Internacional de Juristes va presentar davant la
Comissió Interamericana de drets humans una petició de
mesures cautelars per poder atendre les persones de
Laguna Larga, les organitzacions com Unicef, Save de
Children, el govern mexicà i altres han proveït la població de possibilitat de tenir aigua potable i productes
bàsics d’alimentació, una mínima atenció mèdica i l’estat de Guatemala ha proveït tres mestres per als més
petits. Així i tot, l’ajuda no és suficient ni arriba amb
una periodicitat establerta, per la qual cosa, les famílies
de Laguna Larga no poden preveure com administrar
l’aliment, les poques medicines, ni la roba, a més amb
gran carència de productes bàsics i de primera necessitat per a dones i infants.
Atesa la llarga durada d’aquesta situació incerta i di49

fícil, s’han produït algunes morts de persones grans i
alguna criatura, així com també han nascut una trentena de nens i nenes en aquest període. El naixement
i la mort en aquesta situació porta afegides dificultats
que en altra situació estan reglamentades i resoltes comunitàriament. Les criatures que neixen a un hospital
de Mèxic, són inscrits com a ciutadans i ciutadanes
de Mèxic, per la qual cosa, si poden retornar al país
d’origen dels seus pares, ho faran com a estrangers.
Aquelles que neixen en la pròpia comunitat, que són
les menys, per inscriure-les a Guatemala han de passar
la frontera clandestinament perquè es troben en situació irregular en terra de ningú.
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AVANÇANT CAP A UN
DESENVOLUPAMENT (IN)
SOSTENIBLE
DEBAT

El desenvolupament sostenible
no ha de generar expulsions i
vulneracions de drets humans
“Els pobles indígenes estan salvant al planeta
d’un desastre ambiental”
Noam Chomsky
El 2 de juny del 2017 va ser violentament expulsada
de casa seva la Comunitat de Laguna Larga integrada per més de 400 persones de tota edat i condició.
Just abans de l’enfrontament amb uns 1400 efectius
de la policia i l’exèrcit que els venien a desnonar, van
fugir arreplegant tot allò que van poder recollir cap a
la frontera amb Mèxic, el lloc de refugi més proper, i
es van quedar en terra de ningú atrapats sense alternativa ni possibilitat de retornar a les seves llars. Els
protocols d’ajuda als refugiats es van activar gràcies a
organitzacions de drets humans a Guatemala i Mèxic
instant als governs, tant mexicà com guatemalenc que
actuessin segons el dret internacional, amb un resultat
molt minso, sobretot pel govern de Guatemala.
Ja hem exposat abastament tot el procés que van viure les famílies de la comunitat de Laguna Larga, i també en aquest informe hem posat de manifest que no és
una situació singular i aïllada, sinó que és una realitat a
molts llocs i que afecta i amenaça la vida de milers de
persones arreu del món.
El sistema actual de producció de productes i serveis
ha creat una dinàmica d’insostenibilitat i de vulneració
de drets arreu del planeta. El canvi climàtic i la preocupació mediambiental imposa dur a terme mesures
eficaces per a revertir la deriva de destrucció i contaminació estesa per tota la terra. Les instàncies inter57

nacionals i els acords que es prenen pretenen frenar
els efectes que les pràctiques industrials han provocat
en els darrers temps. Per una banda, hi ha els acords
de París de 2015 i també l’agenda 2030 de NNUU pel
desenvolupament sostenible. Aquestes propostes signades per una gran part dels països del món mostren
una voluntat d’afrontar els problemes mediambientals i revisar el concepte de desenvolupament humà;
aquests acords i propostes tenen, però, una greu mancança, no són acords vinculants i en el seu disseny els
drets humans no en són una prioritat19. Les empreses
transnacionals exerceixen un poder ferri sobre les decisions que prenen els governs individual o col·lectivament i aconsegueixen en gran mesura dissenyar les
polítiques públiques sobre el món empresarial, de tal
manera que no es vegi afectat el seu sistema de funcionament.
El model de desenvolupament que tenim fomenta
sobretot el creixement econòmic basat únicament en
la producció i consum. En el disseny macroeconòmic
dels països no es dona massa importància als efectes
devastadors sobre el medi ambient de l’activitat industrial, ni la dignitat de les poblacions i persones que
es veuen afectades a causa d’aquesta dinàmica econòmica. La màxima inviolable del sistema capitalista és
la de produir barat, vendre amb guanys abundosos,
i reflectir a escala nacional un creixement econòmic
només valorat quantitativament sense tenir en compte
el repartiment desigual de la riquesa, el perjudici del
medi ambient i la vulneració dels drets humans.

19-. Valoración de la
agenda 2030. Futuro
en común (Maig
2016)

En temps de globalització, qualsevol actuació en llocs
concrets pot afectar a persones o col·lectius de l’altra
banda del planeta. D’això n’hem de ser ben conscients
i hem de saber gestionar les nostres responsabilitats
socials, cíviques i polítiques allà on siguem tenint en
compte que no vivim en una illa sense contacte global.
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Tal com estan dissenyades ara les polítiques que tendeixen al desenvolupament “sostenible” no tenen en
compte la realitat humana ni la diversitat d’estils de
vida en el planeta. Es carrega sobre les espatlles dels
més febles els efectes negatius d’aquests plans, tot i
que són aquestes comunitats les més preparades per
contribuir a dissenyar estratègies de respecte al medi
natural, atès que vivint en les zones més verges del
planeta han mantingut un estil de vida sostenible i harmònic.
La crisi mediambiental actual i la consciència ecològica ha de servir per a revisar, en la seva totalitat, el desenvolupament dels països i tota l’activitat industrial,
extractiva i agrícola. La responsabilitat ha de ser compartida per tota la comunitat internacional i evitar de
totes totes perjudicar encara més als més vulnerables.
Una evolució cap a la consciència ecològica i de respecte al medi ambient està creixent amb força en els
països desenvolupats i va provocant un canvi en els
usos de consum. Cada vegada es cerquen més productes amb etiquetes bio, amb materials ecològics que
respectin el medi ambient en tota la traçabilitat de la
producció. Aquesta actitud és molt important per anar
creant noves formes d’elaboració que contribueixin a
un canvi substancial en la producció industrial i agroalimentària, però encara queda molt camí per recórrer
i informació veraç sobre la producció de tota mena de
productes.
Les grans empreses, per a no perdre mercat, miren de
respondre a aquesta nova sensibilitat oferint productes eco, d’energia neta i a preus competitius. S’ha de
tenir en compte, però, que l’estil de vida de la societat
de consum està renyida amb una veritable consciència ecològica, i comprar barat, massa barat, surt car
al planeta. Produir barat comporta poques mesures
de control ambiental en l’extracció de minerals, en
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l’explotació agropecuària intensiva i en la fabricació
de productes, i més deslocalització de fàbriques per a
contractar amb unes condicions laborals favorables a
les empreses que significa explotació i manca de drets
laborals. Per tant, sanejar el planeta, preservar-lo tan
viu i divers com sigui possible i al mateix temps respectar els drets humans, no és fàcil i té costos considerables.
Tot i la complexitat dels reptes que tenim davant no
podem deixar-los de banda. La nostra resposta ha de
ser personal i col·lectiva, en la mesura que ens sigui
possible, però amb la clara consciència que gran part
de les nostres activitats tenen repercussió global, des
del consum, el tractament dels diners, les votacions a
governs municipals autonòmics o estatals i sobretot
que hem de procurar donar suport a grups, entitats,
organitzacions que d’una manera o altra treballen amb
tota l’eficàcia que poden per denunciar, acompanyar
i participar en debats internacionals de cara a posar
els drets humans davant de qualsevol actuació nacional o internacional. Les afectacions pel malbaratament
de recursos són la mort anunciada de molta riquesa
del nostre planeta, però està sent la mort real de moltes comunitats, persones, cultures i estils de vida que
estan liderant la lluita en contra de l’explotació sense
control dels recursos per a satisfer demandes desmesurades de consum. La solidaritat implica també donar
suport a les demandes de respecte a la terra i als estils
de vida dels qui hi viuen. Ha d’haver un altre estil de
desenvolupament on hi càpiga tothom.

Una lliçó del sud al nord
Les persones de la comunitat de Laguna Larga ens
mostren el camí de resistència i plantar cara a la situació
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actual. Igual que elles, milions de persones arreu del
món pateixen les conseqüències del canvi climàtic, de
l’assetjamentent de les empreses i dels governs per
voler defensar els seus drets i la seva vida. Aquestes
persones resisteixen en unes condicions molt dures,
són les que enfronten des de la primera línia l’esforç de
parar la deriva embogida de l’acaparament de recursos,
per a produir més i més barat. Si elles estan en primera
línia hem de donar-les suport i trobar el nostre lloc
per a contribuir a revertir la situació que ens ha portat
fins aquí.
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ANNEXOS

1. Entrevista al Ramon Cadena,
president de la Comissió
Internacional de Juristes (CIJ)
Quin és el paper de la CIJ?
La CIJ es va organitzar i es va crear en 1952 a Europa,
però va obrir oficines a Guatemala l’any 2007. Des de
l’inici vam establir dues àrees de treball:
Primer, accés a la justícia: Promoure aquest dret i fer
costat a les comunitats més vulnerables perquè puguin
exercir-lo de manera eficaç i ràpida. Per a això, estem
fent costat a les diferents comunitats que tenen diferents problemes judicials.
L’altra àrea es tracta de promoure la independència
judicial. Treballem amb jutges, fiscals i advocats per
a promoure la independència del sistema judicial. En
aquesta àrea assumim la protecció i la defensa de jutges que estan sent perseguits, sobretot aquells jutges
independents que han rescatat l’Estat de Dret.
Context polític i relació del govern amb la inversió econòmica
estrangera
El context polític de Guatemala des que es va signar
l’acord de pau ha estat molt complex, violent i sense aconseguir implementar els acords establerts en
aquests. La principal raó per la qual no s’ha aconseguit
implementar és perquè molts grups del poder econòmic, polític i militar no volen els canvis i fan el possible
per a mantenir l’statu quo. Ara bé, respecte a la relació
que té el govern amb la inversió estrangera, no hem
aconseguit que l’Estat de Guatemala s’organitzi per a
protegir veritablement els seus ciutadans sinó que més
aviat l’Estat s’organitza per a protegir les empreses.
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Amb l’argument que cal promoure la llibertat d’empresa el que fan és convertir-se en defensors d’aquestes.
Una de les raons per les quals es va iniciar el conflicte
armat va ser aquest: les inversions estrangeres estaven
apoderant-se dels territoris i, a més, des de 1954 amb
la caiguda de Árbenz, ja s’havia demostrat que aquell
govern que lluités realment per la defensa dels recursos del país podria patir un cop d’estat. Per aquesta
raó, tots els governs de torn han protegit les empreses
privades, fomentat la llibertat d’empresa. Això és, fins
i tot, més greu si agreguem que en aquestes últimes
dècades s’han signat acords de lliure comerç (per ex. el
dels EUA 2006-2007) que promou la llibertat de mercat i ho converteix en l’única opció que hi ha per a
poder suposadament desenvolupar el país. El que fa el
mercat i la llibertat d’empresa és beneficiar a uns pocs
i damnificar a la majoria de la població.

“Una de les raons per les quals
es va iniciar el conflicte armat
va ser que les inversions estrangeres estaven apoderant-se dels
territoris. Des de 1954 ja s’havia
demostrat que aquell govern que
lluités realment per la defensa
dels recursos del país podria
patir un cop d’estat. Per aquesta
raó, tots els governs han protegit
les empreses privades i fomentat
la llibertat d’empresa”
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Quines implicacions ha tingut per a la població del Petén haver
estat considerades zona protegida?
Des que s’estableix la zona protegida i, posteriorment,
es tipifica el delicte d’usurpació i d’àrees protegides,
el destí de les comunitats en el nord del Peten estava
marcat perquè havien d’anar-se’n de la zona. En cas
contrari, se’ls acusaria d’usurpar una zona sota protecció ambiental. Les implicacions han estat tremendes
perquè la llei d’àrees protegides no arriba a considerar
el factor humà de tal forma que s’estableixin les zones protegides que permeti a les comunitats que viuen
en la zona convertir-se en guardians de la naturalesa. Lamentablement, des de la llei d’àrees protegides
de finals dels 90, pràcticament les comunitats estaven
obligades a sortir. Fins i tot, en alguns casos, comunitats que no estan en una zona nucli sinó d’usos múltiples sí que permet que puguin desenvolupar alguna
activitat econòmica (com el cas de Laguna Larga). El
fet d’haver aprovat la llei d’àrees protegides ha facilitat la criminalització de les poblacions i penalització
de les comunitats que havien estat portades pel propi
Estat de Guatemala a l’àrea del *Petén per a repoblar
la zona.

“El fet d’haver aprovat la llei
d’àrees protegides ha facilitat
la criminalització de les poblacions i penalització de les
comunitats que havien estat
portades pel propi Estat de
Guatemala a l’àrea del Petén per
a repoblar la zona”
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Quin és el conflicte per la terra?
A Guatemala, la conflictivitat agrària és un dels principals factors detonants de la violència perquè hi ha
conflictivitat agrària des de la conquesta (més de 500
anys quan les comunitats van ser exoulsades dels seus
territoris). No s’ha fet res per ordenar aquesta situació
i per crear una reforma agrària, que és el que hauria
de fer-se en algun moment i fer justícia amb les comunitats que van sofrir l’expulsió de les seves terres.
Per aquesta raó, el conflicte agrari promou desallotjaments il·legals, amenaces en contra de dirigents,
agressions i violència en contra dels pobles indígenes.
Aquest problema ha de ser solucionat a través d’una
reforma agrària, per mitjà del respecte a la Constitució
i d’una política que estableixi la defensa dels territoris i
els recursos naturals. Si en el passat la guerra va sorgir
pel conflicte agrari, 20 anys després tornem a veure
que hi ha una sèrie de conflictes agraris que promouen
violència en contra de les comunitats. No obstant
això, els pobles indígenes avui dia estan lluitant per la
defensa dels seus territoris.
Les comunitats, l’any passat, van elaborar un pla integral per al desenvolupament de la zona. En aquest cas,
les comunitats van presentar al govern un pla de desenvolupament que implicava resoldre el conflicte de la
terra en el Petén. Aquest conflicte el condueix el CONAP (Comissió Nacional d’Àrees Protegides) i han
volgut obligar les comunitats a signar convenis que no
els garanteixen la seguretat sobre les seves terres. Les
comunitats han presentat una proposta perquè se’ls
reconegui la propietat i la permanència perpètua en
la zona.
En aquesta proposta també assenyalen quina podria
ser la seva funció concreta en la defensa del medi ambient. Ara bé, la resposta de l’Estat ha estat molt negativa ja que ha obstaculitzat la negociació i la CONAP
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va deixar de treballar. Fins al moment no s’ha aconseguit avançar.
Després, va arribar el desallotjament de Laguna Larga
i amb això sí que es va considerar que s’estava violant
el marc de la negociació, ja que les comunitats havien
defensat el diàleg per a solucionar la problemàtica i
el govern va respondre amb el desallotjament de la
comunitat de Laguna Larga. A partir d’aquest moment va ser molt difícil tornar a la taula de negociació,
sobretot, perquè amb el govern anterior era pràcticament impossible aprovar un mecanisme de diàleg. El
que van fer permanentment va ser amenaçar, atacar i
violentar a les comunitats. Només fa falta veure la declaració de l’Estat de setge en Izabal. L’Estat de Guatemala va respondre molt negativament.

“El conflicte agrari promou
desallotjaments il·legals, amenaces en contra de dirigents,
agressions i violència en contra
dels pobles indígenes. Aquest
problema ha de ser solucionat
a través d’una reforma agrària,
per mitjà del respecte a la Constitució i d’una política que estableixi la defensa dels territoris i
els recursos naturals”
Hi ha altres comunitats desplaçades?
Sí. La Comunitat de Laguna del Tigre va ser l’última, però abans també va ser desplaçada la comunitat
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de Nueva Esperanza. Aquesta no es va mantenir en
aquesta zona limítrofa entre Mèxic i Guatemala sinó
que, més aviat, va travessar la frontera i després es va
dispersar, per la qual cosa l’Estat va aconseguir la seva
comesa. Avui dia estan molt dispersos i resulta difícil
dir la seva situació però, a més d’això, també cal destacar les comunitats del centre que van ser desallotjades
anteriorment a la Nueva Esperanza i Laguna Larga i
que viuen en condicions deplorables. La seva situació és gravíssima, viuen en botigues amb sostres de
plàstic, condicions higièniques pèssimes i els nens no
acudeixen a l’escola. Tot això a pesar que viuen en el
centre de la ciutat de Flores. La mala condició en la
qual viuen és la demostració que l’Estat duu a terme
desallotjaments però sense complir amb els requisits
que especifiquen les Nacions Unides. Hauria de preparar-se un altre lloc d’assentament per a poder dur a
terme el desallotjament però també poder oferir-los
un futur a les comunitats desallotjades. Actualment,
desallotgen sense tenir res preparat.
Quines mesures s’han de prendre?
Les mesures principals que s’haurien de prendre des
de la Comunitat Internacional hauria de ser l’acompanyament perquè la moral de les comunitats desallotjades va disminuint. Ara mateix, part de la Comunitat de Laguna llarga ha tornat a les seves terres sense
l’autorització del govern (pendent de confirmació). El
govern no va fer res per a solucionar la problemàtica.
Primer lloc: solidaritat internacional. Segon: ajuda humanitària. És fonamental portar ajuda humanitària.
Tercer: pressionar a l’Estat perquè resolgui aquesta
situació perquè és aquest el que ha de prendre les mesures corresponents per a poder solucionar la situació
per la qual travessen les comunitats desallotjades.
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2.

CARTA ENCÍCLICA
Laudato si’
DEL SANT PARE FRANCESC
Sobre LA CURA DE LA CASA DE
TOTS

d’un desenvolupament i d’una qualitat de vida que no estan
a l’abast de la majoria de la població mundial. Aquesta falta
de contacte físic i de trobament, a vegades afavorida per
la desintegració de les nostres ciutats, ajuda a cauteritzar la
consciència i a ignorar part de la realitat en anàlisis esbiaixades. Això a vegades conviu amb un discurs «verd». Però avui
no podem deixar de reconèixer que un veritable plantejament
ecològic es converteix sempre en un plantejament social, que
ha d’integrar la justícia en les discussions sobre l’ambient,
per tal d’escoltar tant el clamor de la terra com el clamor dels
pobres.
***

CAPÍTOL PRIMER
EL QUE ESTÀ PASSANT A LA NOSTRA CASA
V. INJUSTÍCIA PLANETÀRIA
49. Voldria advertir que no sol haver-hi consciència clara dels
problemes que afecten particularment els exclosos. Ells són
la major part del planeta, milers de milions de persones. Avui
són presents en els debats polítics i econòmics internacionals, però sovint sembla que els seus problemes es plantegen
com un apèndix, com una qüestió que s’hi afegeix gairebé
per obligació o de manera perifèrica, si és que no són considerats un mer dany col·lateral. De fet, a l’hora de l’actuació
concreta, queden sovint en el darrer lloc. Això es deu en part
al fet que molts professionals, formadors d’opinió, mitjans
de comunicació i centres de poder estan situats lluny d’ells,
en àrees urbanes aïllades, sense prendre contacte directe amb
els seus problemes. Viuen i reflexionen des de la comoditat

CAPÍTOL QUART
UNA ECOLOGIA INTEGRAL
I. ECOLOGIA AMBIENTAL, ECONÒMICA I SOCIAL
145. Moltes formes altament concentrades d’explotació i degradació del medi ambient no sols poden posar fi als recursos
de subsistència locals, sinó també a capacitats socials que han
permès una manera viure que durant molt temps ha atorgat
identitat cultural i un sentit de l’existència i de la convivència.
La desaparició d’una cultura pot ser tant o més greu que la
desaparició d’una espècie animal o vegetal. La imposició d’un
estil hegemònic de vida lligat a un mode de producció pot ser
tan danyosa com l’alteració dels ecosistemes.
146. En aquest sentit, és indispensable prestar especial aten-

ció a les comunitats aborígens amb les seves tradicions culturals.
No són una simple minoria entre altres, sinó que han de convertir-se en els principals interlocutors sobretot a l’hora d’avançar
en grans projectes que afectin els seus espais. Per a ells la terra
no és un bé econòmic, sinó do de Déu i dels avantpassats que hi
reposen, un espai sagrat amb el qual necessiten interactuar per a
sostenir la seva identitat i els seus valors. Quan romanen en els
seus territoris, són precisament ells els qui més bé en tenen cura.
Tanmateix, en diverses parts del món, són objecte de pressions
perquè abandonin les seves terres a fi de deixar-les lliures per a
projectes extractius i agropecuaris que no presten atenció a la
degradació de la natura i de la cultura.
***

CAPÍTOL CINQUÈ
ALGUNES LÍNIES D’ORIENTACIÓ I ACCIÓ
I. EL DIÀLEG SOBRE EL MEDI AMBIENT EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL
170. Algunes de les estratègies de baixa emissió de gasos contaminants busquen la internacionalització dels costos ambientals,
amb el perill d’imposar als països de menors recursos feixucs
compromisos de reducció d’emissions comparables als dels països
més industrialitzats. La imposició d’aquestes mesures perjudica els
països més necessitats de desenvolupament. D’aquesta manera,
s’afegeix una nova injustícia embolcallada en la vestimenta de la
cura de l’ambient. Com sempre, el fil es trenca per la part més feble. Donat que els efectes del canvi climàtic es faran sentir durant

molt temps, fins i tot si ara es prenen mesures estrictes, alguns
països amb escassos recursos necessitaran ajuda per a adaptar-se a
efectes que ja s’estan produint i que afecten les seves economies.
Continua essent veritat que hi ha responsabilitats comunes però
diferenciades, senzillament perquè, com han dit els Bisbes de Bolívia, «els països que s’han beneficiat per un alt grau d’industrialització, a costa d’una enorme emissió de gasos d’hivernacle, tenen
major responsabilitat a aportar la solució dels problemes que han
causat».
171. L’estratègia de compravenda de «bons de carboni» pot donar lloc a una nova forma d’especulació, i no servir per a reduir
l’emissió global de gasos contaminants. Aquest sistema sembla
una solució ràpida i fàcil, amb l’aparença de cert compromís amb
el medi ambient, però que de cap manera no implica un canvi radical a l’altura de les circumstàncies. Més aviat pot convertir-se en
un recurs diversiu que permeti sostenir el sobreconsum d’alguns
països i sectors.

