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Para o equipo que
elabora CLARIDA-
DE é motivo de

grande satisfacción ver publi-
cado este segundo número
da revista, con tema central
nesta ocasión dedicado a
informar e suscitar o debate e
a reflexión en torno a cuestión
do "crecemento económico e
os dereitos", co desexo de
contribuír a que o desenvol-
vemento económico se leve a
cabo sen mingua dos dereitos
dos traballadores e dos cida-
dáns. De paso, poñer en evi-
dencia unha vez máis as con-
tradiccións existentes en oca-
sións, entre os principios que
se proclaman, e a realidade
social na que vivimos.

Este numero contén, a
modo de presentación, un tra-
ballo elaborado polo equipo
de redacción da revista inten-
tando ofrecer unha reflexión
sobre o acontecido en
Europa, e mesmo no resto do
mundo dende o final da
segunda guerra mundial, a
declaración universal dos
dereitos humanos, o final da
guerra fría, o afundimento da
URSS, o auxe do neolibera-
lismo e a globalización eco-
nómica, e os seus efectos

sobre os dereitos dos traba-
lladores e dos cidadáns, non
só dos dereitos que se procla-
man, senón dos que se fan
realidade efectiva na vida da
xente,  e que teñen períodos
de avance mas tamén
momentos escuros, de retro-
ceso. Tal vez por eso, pare-
ceunos oportuno reproducir
integramente a Declaración
Universal dos Dereitos
Humanos, feita polas Nacións
Unidas en 1.948, que lamen-
tablemente parece esqueci-
da, e que tal vez moitos,
sobre todo mozos descoñe-
zan. 

Algúns traballos expoñen
realidades sobre a pobreza e
a fame nun mundo, nun
mundo cada vez máis rico e
con avances científicos e tec-
nolóxicos impensables ate fai
moi pouco tempo. Tamén de
dereitos que custou moito
conseguir facer extensibles o
conxunto dos cidadáns, e que
agora preténdense recortar,
"suspender temporalmente",
ou simplemente suprimir e
ignorar, en nome da segurida-
de, do crecemento económi-
co, ou dos intereses xerais,
xa se atribúan estes os dun
país, unha nación, un estado,
un pobo, ou unha cultura, e

PRESENTACIÓN

E ste número
pretende

contribuír
a que o desenvolvemento

económico se leve a
cabo sen mingua dos

dereitos dos traballadores
e dos cidadáns
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que frecuentemente agochan
algo moi simple, vello e coñe-
cido: intereses económicos
privados que se antepoñen o
benestar e os dereitos colecti-
vos. 

Un símbolo paradigmático
da realidade actual e a emi-
gración. Un feito tan antigo
como a propia humanidade,
pero que na sociedade
actual, de economía global,
adquire en si mesma, e nas
súas causas e consecuencias
de todo tipo dimensións colo-
sais. De como se trate este
fenómeno, dende o punto de
vista económico, político e
social, tanto de xeito global,
como no plano próximo e
concreto, pode depender a
sorte dos dereitos laborais,  e
a  dos dereitos humanos.
Candos os dereitos de outros
son ignorados e vulnerados,
tamén os nosos, e os de cada
un están ameazados. Quizá
por eso, algúns abandeirados
da xenofobia e do racismo, en
realidade favorecen unica-
mente os que se opoñen os
dereitos para todos.

Referímonos tamén a
algúns feitos e acontecemen-
tos que merecen ser resalta-
dos, porque contribúen a
facer fronte o problema. Certo
que non son a solución defini-
tiva, pero son cousas que van
na boa dirección e merecen
ser coñecidas e impulsadas,
porque o final, e a pesar das
moitas dificultades, a nosa
sociedade e o mundo, poden
acabar sendo o que entre
todos queiramos que sexa.
Neste senso cabe mencionar

o "Acordo para a Mellora do
Crecemento e o Emprego"
subscrito entre o goberno
central, os sindicatos e os
empresarios; a Lei de
Dependencia, que incorpora
un novo dereito para os cida-
dáns españois, sen prece-
dentes en Europa,e que
supón un feito novo e a con-
tracorrente da dinámica neoli-
beral que ven condicionando
a política económica na
Unión Europea; a creación da
Confederación Sindical
Internacional (CSI), unha
auténtica necesidade nos
tempos actuais; e traballos
que aportan reflexións e pro-
postas para o debate sobre a
posta o día de institucións tan
decisivas como o Fondo
Monetario Internacional, a
orientación dos mercados
financeiros, o comercio inter-
nacional, etc.

Finalmente damos a coñe-
cer algunhas das actividades
da Fundación o longo dos últi-
mos meses, e presentamos a
páxina Web que axudará sen
dúbida a que poidamos cum-
prir mellor os fins fundacio-
nais que animan a nosa tare-
fa. Presentamos tamén os
Premios Luís Tilve 2007, e
mantemos a sección "Para
Saber Máis" con comentarios
de libros e publicacións  de
interese sobre o tema central
deste número.

Candos os derei-
tos de outros

son ignorados
e vulnerados, tamén os
nosos, e os de cada un

están ameazados
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En paralelo, a
Europa que saía
da guerra, encará-

base cos desafíos da súa
recuperación económica,
social e política. Imponse
unha política económica de
posguerra, na que o estado
xoga un papel director na pla-
nificación dunha nova econo-
mía de mercado sobre as
bases dunha economía mixta,
na que a iniciativa pública
promove a actividade econó-
mica a través de formas de
intervencións directas e expe-
ditivas, como a creación de
empresas públicas ou a
nacionalización de empresas
privadas

En xuño de 1.947 anunciá-

base o "Plan Marshall", un
programa  a longo prazo para
a reconstrucción de Europa,
con importantes axudas eco-
nómicas dos Estados Unidos.
O Reino Unido e Francia con-
vocaron os demais países
europeos, incluíndo os soviéti-
cos, en París. Cando os dele-
gados soviéticos viron a insis-
tencia dos Estados Unidos
para que os estados comunis-
tas cooperaran cas nacións
capitalistas da Europa
Occidental, levando unha con-
tabilidade conxunta da utiliza-
ción dos fondos do Plan,
abandonaron reunión e crea-
ron o seu propio Plan para
integrar os estados de econo-
mía planificada da Europa do
leste. Un muro económico
dividiu o continente.

Vanse creando institucións
económicas de ameto euro-
peo, precursoras da Unión
Europea actual. En 1.951
constitúese a Comunidade
Europea do Carbón e do
Aceiro (CECA). En 1.957
nace a Comunidade
Económica Europea (CEE,
tamén denominada Mercado
Común), e a Comunidade
Europea da Enerxía Atómica
(EURATOM).

O modelo económico e
político soviético, contrapon-
se o modelo da Europa
Occidental, onde un acordo
entre os partidos socialdemó-
cratas e democrata-cristians
europeos, permite alumear o
que logo sería coñecido como
"estado de benestar", ou
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Crecemento económico e dereitos.
Unha achega ao debate

Pouco despois de finalizada a segunda guerra mundial, o 10 de Decembro de 1.948, a Asemblea
Xeral das Nacións Unidas aprobaba e proclamaba a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, pedindo os países membros que publicaran o texto da Declaración e dispuxeran que
fora "distribuído, exposto, lido e comentado nas escolas e outros establecementos de ensino,
sen distinción fundada na condición política dos países ou dos territorios". En 1.950, a
Asemblea Xeral invitou a tódolos estados membros e as organizacións interesadas a que obser-
varan o 10 DE DECEMBRO DE CADA ANO COMO DIA DOS DEREITOS HUMANOS. Pola súa
actualidade a pesar do tempo transcorrido, queremos sumarnos a este chamamento.
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modelo social europeo. Parte
da premisa de que o goberno
dun estado debe poñer en
práctica determinadas políti-
cas sociais que garantan e
aseguren o "benestar" dos
cidadáns en determinados
marcos como a sanidade, a
educación, e en xeral, todo o
amplo espectro da
Seguridade Social (presta-
cións por desemprego, baixas
por enfermidade ou acciden-
te, pensións de xubilación,
etc.). Estes programas
gobernamentais, financiados
cos presupostos estatais,
teñen caracter gratuíto en
tanto que son posibles gra-
cias a fondos procedentes do
erario publico, sufragados a
partir das imposicións fiscais
con que o Estado grava os
propios cidadáns en funcións
das súas rendas. Neste senti-
do, o Estado de Benestar non
fai senón xerar un proceso de
redistribución da riqueza, pois
en principio, as clases con
menos rendas dunha socie-
dade son as máis beneficia-
das por unha cobertura social
que non poderían alcanzar
cos seus propios ingresos. O
modelo completase con políti-
cas de consenso social,
negociación colectiva, fixa-
ción de salarios mínimos, etc.

Durante a noite do 13 de
Agosto de 1.961, os soldados
da República Democrática
Alemana (RDA) e membros
da súa milicia, construíron for-
tificacións temporais, que
foron rapidamente substituí-
das por un muro de formigón
de 47 kms. de lonxitude e 4
mts. de altura arredor do

Berlín Occidental, mantendo
so dous puntos de paso moi
custodiados entre as dúas
zonas da cidade. Aínda que o
réxime presidido por Walter
Ulbricht anunciou  que era
unha medida antifascista para
evitar unha invasión por parte
da República Federal
Alemana (RFA), o certo era
que se constrúe para manter
illados os cidadáns da RDA
mediante a tallante separa-
ción de Berlín Occidental de
Berlín Oriental o impedir a
libre circulación en ambas
direccións.

O grupo de países da
Europa Occidental (ca excep-
ción de España que non se
incorporaría a Europa e a
democracia ate despois da
morte de Franco en 1.975)
inicia un proceso continuado
de desenvolvemento econó-
mico e avances sociais que
farían da Unión Europea un
referente de prosperidade
económica e social a nivel
mundial.

A chamada crise dos
setenta deixa unha fonda
pegada na economía occi-
dental, particularmente na
economía europea. O fortísi-
mo aumento do prezo do
petróleo, a subida da infla-
ción, a caída da taxa de cre-
cemento, o desemprego,
xunto a medidas de carácter
monetario e fiscal, fan destes
anos unha época de confu-
sión económica e recesión,
sen dúbida antecedente da
chamada "revolución conser-
vadora" que se produciría nos
anos seguintes. O final da

crise dos anos setenta marca
un punto de inflexión no auxe
da empresa pública como ins-
trumento de política económi-
ca. Volve a idea liberal de
estado mínimo, subsidiario da
iniciativa privada, que limita
os seus medios de interven-
ción na actividade empresa-
rial privada. O axuste enerxé-
tico derivado da crise, esixe
un control de costos mais
estricto. A globalización das
actividades de producción e
distribución e outro factor que
relega o estado a un segundo
plano. Moitos dos procesos
internacionais escapan a súa
capacidade de intervención,
quedando condicionado polas
empresas nacionais e estran-
xeiras con dimensión sufi-
ciente para actuar nos merca-
dos internacionais. 

Con un programa de ultra-
liberalismo, antisindicalismo,
restriccións a inmigración,
reducción de impostos e pri-
vatizacións, Margaret
Thatcher gana as eleccións
en Inglaterra no ano 1.979.
Reelixida en 1.983 e 1.987,
dimite en 1.990. Durante o
seu mandato reduciu a meta-
de o sector público británico,
tamén reduciu drasticamente
os subsidios do estado e
mantivo unha confrontación
permanente cas "Trade
Unións", os poderosos sindi-
catos ingleses, destacando o
prolongado e durísimo
enfrontamento cos sindicatos
mineiros a consecuencia dos
despedimentos e privatiza-
cións derivadas da "reconver-
sión" do sector. Impulsou
decididamente a precarieda-
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de e os baixos salarios nas
empresas británicas, como
medida para a recuperación
da economía, e competir
coas súas mesmas armas
cos emerxentes sectores
industriais asiáticos. Outra
peza clave da súa política foi
a "quebra do poder sindical",
considerado un obstáculo
para a "liberalización da eco-
nomía e a modernización das
relacións laboráis". Da longuí-
sima e dura confrontación o
movemento sindical inglés
sairía seriamente danado.
Tras 10 anos de aplicación
extrema dos principios liberal-
conservadores, desmontouse
en boa medida o Estado de
Benestar logrado polos
gobernos anteriores. Esta
constatado o severo retroce-
so dos dereitos dos traballa-
dores ingleses, así como o
deterioro social e das condi-
cións de vida e de traballo,
como incluso describen agora
prestixiosos directores cine-
matográficos nos seus traba-
llos.

Un ano despois da elec-
ción política de Margaret
Thatcher en Inglaterra, en
1.980, resulta elixido Ronald
Reagan como Presidente dos
Estados Unidos de América.
Foi reelixido para un segundo
mandato de 1.985 a 1.989.
Durante os seus mandatos
impulsou unha política con-
servadora no plano interior,
con reducción de impostos e
gasto público coa  excepción
dos gastos de defensa, e de
dureza fronte a URSS en polí-
tica exterior. O tándem
Thatcher/Reagan sería deci-

sivo na década dos oitenta,
tanto para a expansión das
políticas conservadoras e
neoliberáis, como nas de
acoso internacional o bloque
soviético, sumido  por enton-
ces nunha importante crise
económica e política.

Así, un número crecente
de gobernos seguirán a vía
aberta pola administración
Reagan e o goberno
Thatcher, e que será coñeci-
da polo nome de "neolibera-
lismo". Tanto en Europa como
en Asia e América Latina,
onde Arxentina, Chile e
México privatizaron sectores
vitais da economía estatal,
con consecuencias dramáti-
cas nalgúns casos. Incluso
nos países ex-comunistas de
Europa Central e do Leste, se

promoverían máis tarde estas
medidas como principio fun-
damental da súa transición o
capitalismo. Con frecuencia
tamén viñan derivadas de
condicións impostas polo
Fondo Monetario
Internacional, que se revelará
como un instrumento básico,
e moi eficaz, da nova doutri-
na, a hora de outorgar crédi-
tos, renegociar débedas e, en
definitiva, impoñer políticas
económicas.

En 1.985 Mijaíl Gorbachov
convírtese no secretario xeral
do Partido Comunista da
Unión Soviética (PCUS), e
en 1.988 accede a
Presidencia da URSS. Dende
1.985 a 1.990 intentou refor-
mar sociedade soviética intro-
ducindo a perestroika (en
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A eliminación do Muro foi o símbolo do fin dos réximes comunistas en
Europa Oriental, e o comezo do final da Guerra Fría. Na imaxe, o comezo
da súa construción.
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ruso "reestructuración")  de
economía, e a glasnost (en
ruso, "transparencia") en
asuntos políticos e culturais.
A súa reforma incluíu a demo-
cratización interna do PCUS,
así como a pretensión da
modificación constitucional
que permitira o multipartidis-
mo e a conversión do pais
nunha república presidencia-
lista. Sería cesado e arresta-
do tras un golpe de estado en
Agosto de 1.991.

En Decembro de 1.989,
cae o réxime da RDA, pero xa
antes, o 9 de Novembro,
comezou a demolición do
muro, efectuada tanto por
persoal oficial como por cida-
dáns entusiastas poucas
horas despois de que as
autoridades do agonizante
Estado permitiran a apertura
dos seus puntos de paso.
Miles de alemáns orientais
entraron na veciña República
Federal, cuxo goberno, presi-
dido por Helmut Kohl, axudou
os novos inmigrantes.

A eliminación do Muro foi o
símbolo do fin dos réximes
comunistas en Europa Oriental,
e o comezo do final da Guerra
Fría, que tivo a súa máis espec-
tacular posta en escena ca
caída do muro de Berlín e a
consecuente reunificación ale-
mana. Igualmente, son moitos
os analistas que sinalan este
feito da caída do muro de
Berlín, como o punto definitivo
de arranque da ofensiva neoli-
beral, agora a nivel mundial.
Coa definitiva derrota económi-
ca e política do bloque comu-
nista, e sen modelo alternativo

co que seguir competindo, os
estímulos para que os poderes
públicos sigan comprometidos
no mantemento do estado de
benestar empezarán a decaer. 

Baixo a premisa de "mais
mercado e menos estado",  e
coa axuda das grandes insti-
tucións económico-financei-
ras internacionais (Fondo
Monetario Internacional,
Banco Mundial,  Organización
Internacional de Comercio), e
a propia OCDE, asistimos a
mundialización das políticas
neoliberáis. O neoliberalismo
estendese, aínda con matices
en cada país en función das
súas circunstancias socioeco-
nómicas e políticas, pero afir-
mando os seus elementos
básicos. Fálase de unha nova
cultura económica e das rela-
cións laborais, e as organiza-
cións sindicais son requiridas
a "modernizarse", revisando
os seus contidos reivindicati-
vos. Intelectuais, profesores
universitarios, divulgadores
de opinión e medios de comu-
nicación, incluso os máis críti-
cos, tampouco van máis alá
de matices que non cuestio-
nan a doutrina que transmiten
os organismos económicos
internacionais. Doutrinas e
políticas que non deixan de
ter consecuencias a nivel
mundial para moitos países e
moitos cidadáns pertencentes
as clases populares e traba-
lladoras:

a) Menos crecemento e
máis desigualdades:

Non conseguiron uns cre-
cementos económicos

medios semellantes os habi-
dos nas tres décadas que
seguiron a segunda guerra
mundial, senón que pola con-
tra provocan un aumento das
desigualdades tanto no inte-
rior de cada pais como entre
os países do Centro e da
Periferia, asistindo dende a
década dos oitenta a un
empobrecemento masivo a
nivel mundial, e a un crece-
mento da desigualdade na
distribución da renda: Se
dende o ano 1.962 a 1.973 o
crecemento medio anual foi
do 4'7% na Unión Europea, o
3'9% nos USA,  e o 9'6 no
Xapón, entre 1.982 e 1.994
os crecementos medios foron
do 2'1%, 2'4% e 3'6%, e en
1.995-2.000 as taxas de cre-
cemento foron do 2'%, 3'5% e
1'8%. A taxa media do des-
emprego no mesmo período
na OCDE pasou do 3'2% o
7'3%. En 2001, o número de
desempregados sitúase entre
os 60 e os 70 millóns de per-
soas no conxunto dos países
da OCDE.

Segundo o Programa das
Nacións Unidas para o
Desenvolvemento ( PNUD),
3.500 millóns de persoas non
chegan  o 5'6% dos ingresos
mundiais (no Terceiro Mundo
1.200 millóns de persoas
viven con menos de 1 dólar
por día a na Unión Europea
entre o 20 e o 40% da poboa-
ción está no límite do limiar
da pobreza). No ano 2.000 as
127 persoas máis ricas do
mundo tiñan unha fortuna
acumulada superior os ingre-
sos do 50% da poboación
mais pobre (3.000 millóns de
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persoas). Esta  situación e
especialmente grave no caso
das mulleres: non existe nin-
gún pais no mundo onde as
rendas das mulleres iguales
as dos homes.

b) Especulación finan-
ceira fronte a inversión pro-
ductiva:

Unha crecente deriva da
economía de tódolos países
cara a especulación financei-
ra, apoiada na desregulamen-
to dos mercados de capitais
decididos polos gobernos das
principais potencias económi-
cas e polas institucións finan-
ceiras multilaterais.

Unha das características
máis importantes da actual
mundialización é o aumento
do grao de financeirizacion
dos grupos multinacionais
que se van transformando,
cada vez mais, en grupos
financeiros con predominio
industrial, pero con diversifi-
cacións nos servizos financei-
ros. Este crecemento dos
mercados financeiros ven
dado pola transferencia das
ganancias industriais da pro-
ducción os mercados finan-
ceiros, sendo o mercado de
cambios o que experimenta
un maior crecemento. As
transaccións nos mercados
de cambios inducidas por
operacións financeiras son 50
veces máis importantes que
as ligadas o comercio interna-
cional de bens e servizos. 

Aínda que nos anos 60, co
nacemento do mercado de
eurodólares, xa se deron os

primeiros pasos na desregu-
lación dos mercados de capi-
tais, sería en agosto de 1.971
cando se inicia a internacio-
nalización financeira, o poñer
fin a administración de Nixon
o sistema de Bretton Woods
suprimindo a convertibilidade
do dólar en ouro, e creando
unhas taxas de cambio flexí-
beis que descompartimenta-
ron os mercados de cambios.
A partir de 1.979 os principais
países industrializados adop-
taron unha serie de medidas
que puxeron progresivamente
fin o control de movementos
de capitais co estranxeiro
(liberalización dos mercados
financeiros). O longo dos
anos 80 foron abolidas tóda-
las formas de control adminis-
trativo das taxas de xuro, de
crédito, e de movementos de
capital.

c) Discriminación selec-
tiva dos investimentos:

Falase de libre circulación
de capitais, pero o certo e que
a colocación dos investimen-
tos, da producción e dos
intercambios (industrial,
financeiro, comercial e militar)
agrúpase na tríade: América
do Norte - Europa Occidental
- Xapón, quedando marxina-
dos os países do Terceiro
Mundo   e do Leste, o tempo
que se produce unha apertu-
ra os movementos de capital
e un peche das fronteiras dos
países industrializados para
as poboacións do terceiro
mundo.

Os países da periferia
(nos que vive máis do 85% da

poboación mundial) non reci-
biron durante a década dos
90 máis que unha parte mar-
xinal (15%) do conxunto dos
capitais que se desprazaron
dun punto a outro do planeta.
Nos derradeiros anos a parte
da periferia nos fluxos de
capital privado redúxose a
metade, pasando do 15 o
7'5% mentres que no mesmo
período, os fluxos de capital
os Estados Unidos triplicaron
o conxunto dos que foron a
periferia. No comercio mun-
dial os países mais industriali-
zados controlan o 68% das
explotacións supoñendo
menos de un tercio o conxun-
to dos países da periferia.

d) Concentración de
capitais:

Unha concentración de
capitais en mans de so
algúns centenares de empre-
sas proliferando as situacións
de oligopolio.

As sociedades multinacio-
nais teñen pasado a xogar un
papel cada vez máis impor-
tante na producción e na dis-
tribución: controlan o 70% do
comercio mundial e o 75%
dos investimentos directos no
estranxeiro. A cifra de nego-
cios das multinacionais de
maior talla (as 100 primeiras)
teñen un volume que supera
amplamente o PIB de moitos
países.

Segundo informes autori-
zados, 1 grupo controla o
50% do mercado de micro-
procesadores, 2 grupos o
95% da producción aeronáuti-
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ca, 4 grupos o 70% das ven-
das de equipamentos en tele-
comunicacións, 10 empresas
aseguran o 76% da produc-
ción de automóbiles, 4
empresas aseguran o 87% da
producción de tabaco, 2
empresas o 80% de produc-
ción mundial de café....

e) Endebedamento cre-
cente dos máis pobres:

Unha explosión da débeda
do Terceiro Mundo, ca súa
crise de 1.982. Entre 1.980 e
o 2.000 a débeda do Terceiro
Mundo multiplicouse por
catro, pasando de 530 a
2.050 millardos de dólares, e
a dos países do leste por
máis de oito, pasando de 57 a
máis de 480 millardos.

Hai unha moi estreita liga-
zón entre o fenómeno da
mundialización e a problemá-
tica da débeda: a explosión
da crise da débeda do
Terceiro Mundo (1.982) e o
proceso de mundialización
desenvólvense  paralelamen-
te.

f) Imposición Política
Económica:

Aínda que se fala de liber-
dade, de liberalismo, de libre
mercado, etc., a realidade
practica e moi distinta, asistin-
do a imposición polas institu-
cións financeiras multilaterais
e os acredores internacionais
(O Club de París) ós países
debedores do Terceiro Mundo
dunhas políticas de axuste
estructural con efectos desas-
trosos para estes países e

con crises sociais dramáticas
(México, Sueste Asiático,
Arxentina...)

Como relata o secretario
da ONU , os plans de axuste
estructural que as institucións
financeiras recomendan inflú-
en de xeito claramente nega-
tivo no exercicio dos dereitos
económicos, sociais e cultu-
rais e son incompatibles co
exercicio deses dereitos. Os
plans de axuste estructural
non so non resolven o proble-
ma da débeda externa senón
que ademais de agravala
frean o crecemento dos paí-
ses, supoñen alzas tremen-
das no desemprego con des-
pedimentos masivos, e procu-
ran cortes drásticos nos pre-
supostos sociais.

España, aínda a pesar da
súa tardía incorporación
plena a Unión Europea, e
totalmente partícipe das coor-
denadas nas que se desen-
volve a economía europea
coa globalización como
marco xeral imposible de
ignorar. A elo compre engadir
as particularidades derivadas
do transito do modelo produc-
tivo da dictadura, a unha eco-
nomía de mercado, cada vez
mais aberta e liberalizada.

Son anos difíciles para
miles de empresas e traballa-
dores. Tamén o son de proba
para as nacentes organiza-
cións sindicais democráticas.
O balance definitivo aínda
está pendente, pero ca pers-
pectiva dos anos vai chegan-
do a hora da reflexión que
axude a comprender mellor o

presente e perfilar pautas de
traballo para os vindeiros
anos.

PRIVATIZACIONS

Dende o ano 1.985, e o
longo dos últimos 20 anos,
foronse privatizando numero-
sas empresas españolas,
moitas de elas radicadas en
Galicia, e  ate entón en mans
do estado. A simple mención
de tan só algunhas de elas,
da idea do seu alcance:
Telefónica, Seat, Iberia,
Aceralia, Secoinsa, Enagas,
Aldeasa, Enasa, Enatcar,
Transmediterranea, e outras
con especial incidencia en
Galicia como Endesa,
Inespal, Tabacalera, Santa
Bárbara, Gea, Ence,
Barreras, Frigsa, Enfersa, etc.
En Xeral, as privatizacións
levaron consigo a perda de
empregos de calidade, be na
consecuencia de duro se cus-
tosos axustes dos cadros de
persoal, cando non o peche
de instalacións.

RECONVERSIONS

Reconversións e privatiza-
cións son con frecuencia as
dúas caras da mesma
moeda. A reconversión do
sector, co conseguinte axuste
laboral e saneamento empre-
sarial con diñeiro público, pre-
cede a posterior privatización
das empresas. A partir de
1.984 inícianse os procesos
de reconversión de sectores
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industriais e de servizos, bási-
cos para a economía españo-
la, e particularmente para a
de algunhas comunidades
autónomas como Galicia:
Naval, Siderúrxico, Mineiro,
Pesqueiro, Lácteo, e Téxtil,
son algúns dos mais afecta-
dos. Supoñen a reducción de
moitos miles de postos de tra-
ballo directos e indirectos, e
dan lugar a fortísimas  e
duras mobilizacións sindicais,
pero tamén da cidadanía en
xeral nas zonas afectadas.
Sagunto, Ferrol, Vigo, Xixón.
Cádiz, Bilbao, son tan so
algunhas de elas. As medidas
alternativas de reindustrializa-
ción nas comarcas afectadas,
aínda con resultados des-
iguais, quedan en xeral bas-
tante lonxe de repoñer o teci-
do empresarial destruído.

FUSIONS E VENTAS

Competir nos mercados
internacionais, renovarse,
introducir novas tecnoloxías,
ademais de ideas e capacida-
de de dirección, require
tamén posibilidades financei-
ras e tamaño. A libre circula-
ción de capitais permite as
empresas de máis capacida-
de comprar, incluso noutros
países, outras empresas, co
unico obxectivo en ocasións
de ampliar carteira de clien-
tes, e de eliminar competido-
res. Con frecuencia empresas
familiares de importancia e
tradición, incapaces de enca-
rar os cambios se reestructu-
racións necesarios, optan
pola venta.

s fusións convértense
nunha esixencia para acadar
mellores niveis de competitivi-
dade. Tal ocorre por exemplo
no sector da banca e das pro-
pias caixas dea forro. Sendo
certo que coas fusións as
empresas reducen costos,
tamén o é que se reduce
emprego e péchanse oficinas.
Toda fusión, absorción, venta,
integración, etc., comporta en
maior ou menor medida per-
das de emprego. Así, vaise
reducindo o tecido productivo
autóctono, e concentrándose
nas grandes corporacións
multinacionais.

EXTERNALIZACION E
DESCONCENTRACION

A grande empresa, publi-
ca ou privada, en case tódo-
los sectores sen excepción,
foi adoptando formas de orga-
nización e estructuras cada
vez máis flexibles. Da grande
empresa tradicional, única, e
con diversas seccións dife-
renciadas no seo da mesma,
foise avanzando cara a exter-
nalizacion e desconcentra-
ción de actividades, que son
subcontratadas nuns casos,
en outros levados  a cabo por
novas empresas especializa-
das, aínda que dependentes
tamén da empresa matriz.
Nacen así os grupos empre-
sariais, con sociedades e
actividades diversas pero
complementarias, de propie-
dade todas elas dun mesmo
grupo económico, e confor-
mando unha unidade de xes-
tión e intereses. O nexo de

unión é a contrata ou a sub-
contrata, cando non unha
producción dependente en
grande medida do propio
grupo.

O anterior deseño de
grupo empresarial, compléta-
se con unha organización
interna de cada empresa,
consistente nun "núcleo
duro", minoritario, con contra-
tos de traballo fixos, as veces
blindados, con boas retribu-
cións, e que dirixe as activida-
des e principais departamen-
tos da mesma, rodeado
dunha "membrana" suscepti-
ble de ser ampliada ou redu-
cida no seu tamaño, e com-
posta por contratados tempo-
rais, traballadores autóno-
mos, contratas externas de
determinadas actividade se
servizos, etc.

O fenómeno foise esten-
dendo tamén as empresas e
as distintas administracións
públicas, na medida en que
se foron privatizando determi-
nados servizos ben directa-
mente, ou ben a xestión total
ou parcial dos mesmos. Tal
ocorre con múltiples servizos
Municipais, ou dependentes
das Deputacións Provincias,
das Consellerías de Xunta,
da Administración Central, e
de  múltiples  Organismos
Autónomos. Os exemplos son
tantos, que o que principiou
sendo a excepción converteu-
se en norma que chega a
todos: Servizos Sociais, de
Mantemento, de Transporte,
Limpeza, Seguridade,
Sanitarios, Contraincendios,
e un longo etc.
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DESLOCALIZACIONS

As empresas grandes, de
perfil e  tamaño capaz de
operar nos mercados interna-
cionais, e dicir as multinacio-
nais que compiten no merca-
do global, e cuxo numero
ademais aumenta cada día,
non so dirixen as súas novas
inversións a países que ofre-
cen condicións fiscais máis
favorables, man de obra
barata e lexislacións sociais e
laborais pouco esixentes.
Ademais trasladan, ou amea-
zan con trasladar a esas
zonas as factorías que teñen
instaladas  nos países máis
avanzados, de salarios máis
altos, e mellores condicións
sociolaborais.

Estas empresas, proba-
blemente beneficiarias  en
algún momento de incentivos
e subvencións públicas, solo
industrial barato, etc., presio-
nan agora con marcharse
para lugares con menores
costos. A presión sobre os
seus propios traballadadores
e tan forte, que en ocasións
aceptan recortes salariais e
renuncias a logros consegui-
dos en materia de xornada,
status profesional, etc., a
cambio de manter os postos
de traballo. En ocasións o
cadro de persoal, redúcese
ou renóvase con contratados
en precario, utilizando para
elo as prexubilacións ou as
baixas incentivadas. A pre-
sión estendese as organiza-
cións sindicais, as autorida-
des laborais, e o propio

goberno do país, sensibles a
perda de postos de traballo e
desaparición de empresas. A
cidadanía e a opinión pública
acaban esixindo medidas
para frear a "deslocalización",
cousa que as veces se consi-
gue con axudas económicas
e renuncias, pero en moitas
ocasións nin tan so eso.
Simplemente indemnizan, e
vanse.

As consecuencias son
graves no plano inmediato,
pero hai outras de fondo,
igualmente importantes. Os
sindicatos, os gobernos, a
cidadanía, séntense  impo-
tentes e temerosos de seguir
perdendo empresas, novas
inversións, e polo tanto
emprego, se o  marco laboral
e salarial, non se "adecúa
realidade do mercado global".
Chegamos así o paradoxo de

que xa non é  o modelo da
próspera Europa a referencia
a imitar, salvo que cambie,
senón Asía e os países do
leste, entre outros, con man
de obra abundante   e barata,
e traballos sen mais dereitos
que aqueles que o propio
mercado establece  e tolera.

CONTRATOS DE
TRABALLO "A CARTA"

Este modelo de tecido pro-
ductivo, para ser viable, nece-
sita un "marco axeitado de
relacións laborais", mais con-
cretamente de modalidades
de contratación, de despido,
de fixación de salarios, de
coberturas sociais, etc. Un
modelo que se impulsa o
longo dos últimos 20 anos, en
sucesivas etapas, e que na
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actualidade dispón en
España de 36 modelos de
contratación diferentes, co
que ben se pode denominar
como  "modelo de contrata-
ción a carta". Os esforzos, e
as loitas das organizacións
sindicais tan só conseguiron
melloras parciais, de matiz,
sen chegar a modificar o
modelo xeral implantado. De
aquí deriva a alta taxa de pre-
cariedade, e non tanto (aínda
que tamén) de ilegalidades
das empresas en materia de
modalidades de contratación.

Con datos referidos a
outubro deste ano 2006, en
plena vixencia de importantes
incentivos a contratación
indefinida froito dos Acordos
subscritos entre o Goberno
do Estado, os sindicatos e as
organizacións empresariais, a
contratación temporal supuxo
cerca do 88% do total dos
contratos de traballo subscri-
tos en Galicia nese mes.
Unha cifra certamente inferior
a media dos meses anterio-
res, pero que segue sendo
moi alta. Chama a atención
que dúas modalidades de
contratación: a de "obra ou
servizo determinado", e a de
"eventual por circunstancias
da producción", representan o
84% de toda a contratación
temporal, e o 74% do conxun-
to dos contratos realizados
ese mes. Estes porcentaxes
son constantes dende hai
anos, e reflexan na realidade
productiva a xeneralización
de actividades empresariais
derivadas de contratas e sub-
contratas, que en moitas oca-
sións, só de xeito excepcional

e minoritario poden recorrer a
contratación de carácter inde-
finido. Nunha palabra: Unha
das claves da precariedade
está na subcontratación.

Un feito rechamante, de
importancia crecente polo seu
número e diversidade de activi-
dades e oficios os que se vai
estendendo, e o dos chamados
falsos autónomos, ou autóno-
mos dependentes. Aqueles que
dependen na súa totalidade, ou
en mais do 70%, de un só
empresario. Aínda que se
anuncia a inminente promulga-
ción do “Estatuto do Traballador
Autónomo”, o certo e que nos
encamiñamos a realidades de
auténticos traballadores por
conta allea, pero os que non se
aplica un contrato laboral,
senón mercantil, coas lóxicas
diferencias en canto a condi-
cións de traballo, coberturas
sociais, aspectos fiscais, segu-
ridade e protección xurídica, e
sobre todo as condicións eco-
nómicas que xa non dependen
de convenios colectivos, senón
das puras e duras leis do mer-
cado.  Unha realidade nova que
afectará sen dúbida o dereito
laboral, como anunciaba recen-
temente o Catedrático de
Dereito do Traballo, Juan
Antonio Sagardoy nun artigo de
El Pais.

DAEMPRESA A POLITICA
ECONOMICA XERAL

O modelo de relacións
laboráis e de organización
empresarial, leva tamén con-
sigo medidas de carácter
xeral e orzamentario, encami-
ñadas a reducción do gasto

público e da presión fiscal, así
como a reducción dos costos
de producción, con especial
atención os salarios. Trátase
de "ofrecer a empresa un
marco flexible e competitivo"
liberado de normas que difi-
culten o seu funcionamento
no mercado.

Esta política económica e
laboral, de tan funestas con-
secuencias en Asia e
Latinoamérica como xa dixe-
mos, trouxo tamén consigo
prexuízos e retrocesos para
as clases traballadoras en
España e no resto de Europa,
aínda que a existencia aquí
de organizacións sindicais
máis fortes e mellor organiza-
das, a implantación do Euro,
e sobre todo unha democra-
cia política consolidada, evita-
ron que os efectos das políti-
cas neoliberáis fosen tan rápi-
dos e evidentes. De tódolos
xeitos, atopámonos aínda
nun proceso, que nin finalizou
nin está pechado, pois a ofen-
siva neoliberal sigue, tamén
en Europa, así como as pre-
sións derivadas do mercado
global.

NEGOCIACION
COLECTIVA E CONDICIONS
DE TRABALLO

A xeneralización da nego-
ciación colectiva, a fixación
dun salario mínimo, a progre-
siva reducción da xornada de
traballo, as vacacións paga-
das.... foron sinal  de identida-
de non só da socialdemocra-
cia, senón das democracias
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europeas, que están sendo
revisadas e paulatinamente
modificadas, como conse-
cuencia das políticas neoliba-
ráis, impulsadas polas institu-
cións financeiras internacio-
nais, entre outras.

Foi Rodrigo Rato, actual
Director do Fondo Monetario
Internacional, quen no ano
2.000, sendo Ministro de
Economía no goberno de
José María Aznar, propuxo
modificar o actual modelo de
negociación colectiva en
España, suprimindo os con-
venios de ameto sectorial,
limitando a súa negociación a
cada empresa, e suprimindo
o seu termino o mantemento
da súa vixencia normativa, de
tal xeito que cada novo con-
venio iniciarían a súa nego-
ciación partindo de cero.

Pensan os neoliberáis
máis ortodoxos que a fixación
da contía dos salarios, debe
facela o mercado, e dicir as
leis da oferta e da demanda,
e non os convenios colecti-
vos, pois consideran que
estes alteran artificialmente o
"prezo do factor traballo". 

PRIVATIZACION DOS
SERVIZOS PUBLICOS

En coherencia co principio
de "máis mercado e menos
estado", a ofensiva política
neolibareal diríxese a privati-
zación dos servizos públicos
como a suade, a educación, a
seguridade social, os progra-
mas de asistencia social, a

depuración s subministro de
auga potable, a información,
a seguridade colectiva, os
ferrocarrís, os servizos pos-
tais, as cadeas, o transporte
aéreo, as institucións cultu-
rais, a atención os maiores e
os nenos, etc. O ritmo e a fon-
dura e amplitude do proceso
de  privatización  será máis
ou menos radical segundo as
posibilidades de cada país.
No Chile de Pinochet
(1.973/1.990), ademais de
outros servizos privatizase
por completo a Seguridade
Social, e na Inglaterra de
Margaret Thatcher (1.979/1.990)
tamén se impulsa en profun-
didade a súa privatización.
No resto de Europa sen
embargo, as políticas privati-
zadoras, que se xeneralizan
en moitos frontes, atopan
serias dificultades cando se
pretende facelo coa Seguri-
dade Social.

En España, as privati-
zacións xeneralízanse en
moitos servizos públicos
dependentes da adminis-
tración central, pero tamén
da autonómica e local.
Ponse en marcha unha
política, senón  súbita e
radical,  si de tránsito sos-
tido do público o privado
nos servizos públicos.
Vaise conformando así o
marco xurídico e de incen-
tivos incluso, a inversión
privada en sectores como
a sanidade, a seguridade
colectiva, a intermediación
laboral os servizos pos-
tais, os servizos auxiliares
en hospitais, ferrocarrís,
medios de comunicación

públicos, e mesmo o siste-
ma de pensións. Mentres
se drenan recursos orza-
mentarios que deterioran a
calidade dos servizos
públicos, créanse empre-
sas de traballo temporal,
servizos privados empre-
go, servizos postais priva-
dos, fondos privados de
pensións, etc., de impor-
tancia crecente a medida
que van pasando os anos.
Noutros casos mantense
a titularidade pública do
servizo pero privatizase a
xestión do mesmo.

A mediados dos anos 90,
cando as enquisas augura-
ban a posibilidade de unha
victoria electoral da dereita en
España, un influinte sector
desta dereita, liderado  entre
outros por Rafael Termes, ex-
presidente da Asociación da
Banca Española (AEB),
impulsa unha intensa campa-
ña a prol da reducción do
gasto público, e  en favor da
privatización do sistema
público de pensións, na que
incluso participaría José
Piñera, ex-ministro con
Pinochet e responsable da
reforma das pensións en
Chile. Cando efectivamente o
Partido Popular releva o
PSOE no Goberno, o debate
e a polémica intensifícanse,
aínda que os expertos con-
clúen que a privatización dun
sistema de pensións público
e consolidado como o espa-
ñol, e inviable economica-
mente, ou cando menos moi
arriscado. Abandónase a pri-
vatización pero encárase a
súa progresiva reforma.
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EUROPA HOXE

Na actualidade, a política
de reformas dos sistemas
públicos de seguridade social
e de pensións  afecta en pro-
fundidade o conxunto de paí-
ses da Unión Europea. As
receitas que se propoñen
baséanse en mellorar a súa
xestión, e en introducir fórmu-
las para frear o gasto, e
aumentar os ingresos do pro-
pio sistema. Os empresarios
non só se opoñen a un incre-
mento das cotizacións, senón
que piden a súa rebaixa invo-
cando a competitividade da
economía. Os gobernos, pre-
sionados polas institucións
financeiras internacionais por
un lado, e polas organiza-
cións sindicais e  a opinión
pública dos seus propios paí-
ses polo outro, teñen dificulta-
des para tomar decisións.
Continúan as campañas
anunciando os "riscos da
quebra financeira do siste-
ma", e as medidas parciais
que saen adiante, van na liña
de atrasar a idade de xubila-
ción, reducir a contía das
pensións futuras, copago de
prestacións, ampliación dos
anos de cotización para derei-
to a prestacións, etc.

Os países máis prósperos
de Europa, España entre
eles, contan con poboacións
cada vez máis envellecidas,
que fan subir a demanda de
coberturas económicas e
prestacións sanitarias. Ate
agora, os inmigrantes foron
paliando en parte un proble-
ma que non está resolto, e
certamente ameaza as pen-

sións futuras. Non é esaxera-
do afirmar que se as teses
neoliberáis se van impoñen-
do, moitos dos dereitos
actuais das clases traballado-
res en Europa, poden sufrir
retrocesos importantes.

Os traballadores europeos
e as súas organizacións sin-
dicáis, perciben con claridade
a ameaza que pesa sobre o
conxunto do chamado
Modelo Social Europeo. É a
seguridade social si, son as
pensións, pero tamén a xor-
nada de traballo, os contratos
en precario (lembremos o
intento de Directiva
Bolkestein), as retribucións
salariais, e o propio modelo
productivo que se está impul-
sando, e que a incorporación
de China a Organización
Mundial do Comercio por un
lado, e ampliación da Unión
Europea polo outro, poden
incluso acelerar.

As consecuencias políti-
cas son inevitables. Son
estes temores os que levaron
a un sector do mundo sindical
e da esquerda francesa a
opoñerse a un proxecto de
Constitución Europea que
finalmente sería rexeitado en
referendo, provocando unha
crise nas institucións europe-
as que aínda dura. Razóns
semellantes obrigaron a un
goberno de coalición en
Alemaña entre os dous gran-
des partidos antagónicos ate
entón, e maioritarios, o da
esquerda (SPD), e o da derei-
ta (CDU-CSU), un feito este
de influencia tal vez determi-
nante. As medidas que saian

de Alemaña poden acabar
sendo un referente para toda
Europa nos vindeiros anos.
Un factor clave son os inmi-
grantes, absolutamente nece-
sarios para conseguir que a
economía siga medrando,
pero excluídos de moitos dos
dereitos laborais e políticos
dos que gozan o resto de
cidadáns, e susceptibles de
ser utilizados pola extrema
dereita europea con mensa-
xes que poden chegar a calar
incluso entre os traballadores
que sintan ameazados os
seus dereitos e os seus valo-
res. O sucedido en Francia
cos inmigrantes, pero tamén
en Inglaterra e noutros países
comunitarios, merece unha
seria reflexión.

En perspectiva europea
compre valorar tamén a
recente experiencia españo-
la. Resulta esperanzador que
nun contexto xeral de amea-
zas reais ós dereitos dos tra-
balladores, o goberno de
Zapatero en España poña en
circulación novos dereitos: os
das persoas dependentes,
ampliando así os niveis de
protección do Estado. Os
acordos subscritos con sindi-
catos e organizacións empre-
sariais en materia de pen-
sións, aínda endurecendo un
tanto o acceso a pensión de
xubilación, da satisfacción as
principais esixencias dos sin-
dicatos nesta materia, frea os
ataques o sistema, cando
menos de momento, e permi-
te aproveitar estes anos de
superávit para ampliar o
Fondo de Reserva a cerca de
27.000 millóns de euros.
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Outro aspecto notable refíre-
se o tratamento da inmigra-
ción, coa regularización de
varios centos de miles, a
extensión de dereitos a este
colectivo a pesar dos proble-
mas aínda pendentes, e a for-
mulación deste feito e das
causas e consecuencias deri-
vadas, como un problema
político europeo. En Francia,
Segolene Royal,  candidata
socialista a Presidencia da
República, parece identificar-
se coa liña política dos socia-
listas españois.

O papel dos sindicatos o
longo dos últimos vintecinco
anos, non foi fácil. O vivido en
Inglaterra, España, Francia,
Italia, e Alemaña, entre outros
países, é proba de elo. Xunto
os esforzos para afianzar o
papel da Confederación
Europea de Sindicatos (CES),
tivo lugar unha longa batalla
para defenderse da ofensiva
neoliberal: Perda de postos
de traballo de calidade a con-
secuencia das privatizacións,
reconversións, fusións, e des-
localizacións; Contratación en
precario; Reformas da
Seguridade Social e dos sis-
temas públicos de pensións;
Loita para non verse excluí-
dos na elaboración da política
económica, sobre todo nos
aspectos relacionados coa
fixación das retribucións sala-
riais, as políticas fiscais,
industriais, de protección
social, etc., e tamén loita para
neutralizar cando menos as
campañas contra o feito sindi-
cal mesmo. Mentres que insti-
tucións como o Fondo
Monetario Internacional ou o

Banco Mundial, impulsaron e
conseguiron impoñer as polí-
ticas económicas neoliberáis
en todo o mundo case sen
oposición política alternativa,
as Confederacións Sindicais
Internacionais non consegui-
ron  actuacións eficaces a
nivel global,  nin superar a
denuncia retórica e sen con-
secuencias. Así, en lugar de
xeneralizarse os dereitos e as
conquistas do movemento
sindical, avanzou e xenerali-
zouse o traballo sen máis

dereitos que os derivados das
duras e cegas leis do merca-
do. En lugar de conseguir o
respecto as resolucións da
OIT en Asia, recíbense en
Europa ameazas e presións,
derivadas dos  inferiores sala-
rios e costos de producción
deses países. En lugar de
xeneralizarse os dereitos,
quérese xeneralizar a preca-
riedade.

Fronte a fortunas inmen-
sas, avances técnicos e cien-

18

X
A

N
E

IR
O

 D
E

X
A

N
E

IR
O

 D
E

20
07

20
07

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:17  PÆgina 18



tíficos prodixiosos, sofistica-
dos e custosos mecanismos
bélicos, cuantiosos recursos
dedicados a fabricar máis
armas, contemplamos conti-
nentes enteiros coa maioría
de súa poboación sumida na
miseria, a fame e as enfermi-
dades, víctimas de explota-
ción infantil, forzados a emi-
gración desesperada, excluí-
dos dos dereitos humanos
máis elementais.

Nos países máis próspe-
ros e desenvolvidos acentú-
anse as diferencias en lugar
de reducirse. Mentres as
grandes entidades financei-
ras e as empresas que coti-
zan en bolsa alcanzan cifras
máximas de beneficios, os
seus directivos blindan para si
retribucións multimillonarias
de por vida, e as sucesivas
"opas" concentran cada vez
en menos mans os recursos
financeiros, industriais e  tec-
nolóxicos, así como as fontes
de materias primas, miles de
traballadores ven desapare-
cer os seus empregos esta-
bles e ben retribuídos, que se
mudan en horizontes laborais
máis sombríos para o resto
da súa vida laboral.
Prodúcese máis, pero con
menos costos o reducirse o
emprego. En Alemaña  come-
za a desandarse o camiño da
reducción da xornada de tra-
ballo, e en Francia abandona-
se obxectivo da xeneraliza-
ción da xornada de 35 horas
a semana. Nalgunhas multi-
nacionais empezan a firmarse
cláusulas de reducción sala-
rial a cambio de non desloca-
lizar empresas e manter os

postos de traballo

O Instituto Nacional de
Estatística, con datos referi-
dos a Enquisa de Condicións
de Vida 2005, sinala que
tanto en España como en
Galicia preto dun 20% da
poboación, sitúase por debai-
xo do limite de pobreza, por-
centaxe que se reduce o 10%
No País Vasco e en Navarra,
e sube o 30% en Castela - A
Mancha e o 35% en
Estremadura. O indicador
laboral de IESE-ADECCO do
terceiro trimestre de 2006,
referíndose o salario medio
sinala textualmente o seguin-
te "El salario real de los espa-
ñoles ha caído un 0'7% inter-
anual en el tercer trimestre de
2006, hasta los 1.553 euros,
valor similar al de 1.997. Sólo
Galicia ha registrado un ligero
aumento del 0'4% hasta
alcanzar los 1.324 euros, el
mas bajo de las CC.AA. estu-
diadas". Pola súa parte, o sin-
dicato UGT, en nota de pren-
sa do pasado 22 de novem-
bro, titula que "Los costes
laborales crecen menos que
la economía y ésta crece
menos que los beneficios
empresariales".

A concentración de rique-
za en mans das grandes cor-
poracións multinacionais nas
condicións actuais, leva con-
sigo un poder real crecente,
non so superior incluso o de
moitos estados, senón que
tamén acaba ignorando e
degradando as normas de
convivencia, o papel das insti-
tucións internacionais, e quen
sabe se non alentando gue-

rras polo control das fontes
de enerxía e de outras mate-
rias primas. O poder econó-
mico cando é tan forte, a tra-
vés de múltiples mecanismos
acaba condicionando a propia
realidade política internacio-
nal, ou confundindo e mestu-
rando os seus intereses cos
dun país, ou unha determina-
da civilización. Así, a ignoran-
cia e o desprezo polos princi-
pios recollidos da Declaración
Universal dos Dereitos
Humanos, empeza a ser cla-
moroso e alarmante, porque
o exhiben os países máis
ricos e poderosos, aqueles
que deberan ser o referente a
imitar por outros máis atrasa-
dos. 
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A promoción e
protección dos
dereitos huma-

nos ten sido unha das gran-
des preocupacións para as
Nacións unidas dende 1.945,
ano no que os países funda-
dores da organización, acor-
daron tratar de impedir que os
horrores da segunda guerra
mundial volveran a reprodu-
cirse.

En 1.948, na Declaración
Universal dos Dereitos
Humanos, a Asemblea Xeral
expresou que o respecto os
dereitos humanos e a dignida-
de da persoa "son fundamentos
para a liberdade, a xustiza e
paz no mundo". En 1.950, a
Asemblea Xeral invitou a tódo-
los estados membros e as
organizacións interesadas a
que observaran o 10 de
Decembro de cada ano como
Día dos Dereitos Humanos.

Co transcurso do tempo
fóronse desenvolvendo diver-
sos instrumentos e mecanis-
mos para asegurar a primacía
destes dereitos e para facer
fronte as  violacións dos mes-
mos. Sen embargo estamos
asistindo a unha profunda
crise dos valores e principios
contidos na Declaración
Universal, incluso no seo de
aqueles países que foron os
seus principais promotores. Os
exemplos son múltiples e afec-
tan a países con réximes de
moi variado signo político, cul-
tural e xeográfico. Aconte-
cementos recentes non fan
mais que confirmar esta cons-
tatación. Parece que retroce-
demos a tempos de funda-
mentalismos fanáticos e exclu-
íntes, nos que os fins xustifican
a utilización de calquera tipo
de medios. Parece como se
tiveramos esquecido as gran-
des leccións da historia máis
recente.

Coas lóxicas excepcións, e
preocupante a frialdade, case
indiferenza, que se está obser-
vando en amplos sectores da
sociedade, cando estamos atra-
pados nunha rutina de violencia,
desprezo e violacións destes
dereitos, que debera inquietar-
nos fondamente. Parece como
se certos valores non tiveran
cabida nin utilidade na socieda-
de global, que si trata de substi-
tuílos impoñendo outros princi-
pios dende a óptica de certo
fundamentalismo económico
bastante deshumanizado.

Dende CLARIDADE, e
atendendo o chamamento
das Nacións Unidas, que
sigue vivo  e de actualidade
despois de 58 anos, comprá-
cenos reproducir a Decla-
ración Universal dos Dereito
Humanos, adoptada e procla-
mada pola Resolución da
Asemblea Xeral do 10 de
Decembro de 1.948.
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10 de decembro: Día internacional
dos dereitos humanos

Fomos moitos os que observamos con preocupación, que o 10 de Decembro de 2005, Día
Internacional dos Dereitos Humanos e contra da Tortura, o igual que ocorrera en anos anterio-
res, foi unha data que pasou case desapercibida en Galicia, a pesar de súa importancia e actua-
lidade. De aí que diversas asociacións e fundacións galegas, con fins e obxectivos específicos
diversos, decidíramos poñer en marcha a "Iniciativa polos Dereitos Humanos" (1), co obxectivo
precisamente de recordar a súa importancia.
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Preámbulo
Considerando que a

liberdade, a xustiza e a paz
no mundo teñen por base o
recoñecemento da dignidade
intrínseca e dos dereitos
iguais e inalienables de tódo-
los membros da familia huma-
na;

Considerando que o des-
coñecemento e o menospre-
zo dos dereitos humanos ori-
xinaron actos de barbarie
aldraxante para a conciencia
da humanidade, e que se pro-
clamou, como a aspiración
mais elevada do home,o
achegamento dun mundo no
que os seres humanos, libe-
rados do temor e da miseria,
gocen da liberdade da pala-
bra y da liberdade das cren-
zas;

Considerando esencial
que os dereitos humanos
sexan protexidos por un réxi-
me de Dereito, a fin de que o
home non se vexa compelido
o supremo recurso da rebe-

lión contra a tiranía e a opre-
sión;

Considerando tamén
esencial promover o desenro-
lo das relacións amigables
entre as nacións;

Considerando que os
pobos das Nacións Unidas
reafirmaron na Carta a súa fe
nos dereitos fundamentais do
home, na dignidade e no
valor da persoa humana e na
igualdade de dereitos de
homes e mulleres,e se decla-
raron resoltos a promover o
progreso social e a elevar o
nivel de vida dentro dun con-
cepto mais amplo da liberda-
de;

Considerando que os
Estados Membros compro-
metéronse a asegurar, en
cooperación coa
Organización das Nacións
Unidas, o respecto universal
e efectivo os dereitos e liber-
dades fundamentais do
home,e

Considerando que unha

concepción común dos derei-
tos e liberdades é da maior
importancia para o pleno
cumprimento de dito compro-
miso;

A Asemblea Xeral
Proclama a presente

Declaración Universal
dos Dereitos Humanos
coma ideal común polo que
todos os pobos e nacións
deben esforzarse, a fin de
que tanto os individuos coma
as institucións, inspirándose
constantemente nela, promo-
van mediante a ensinanza e a
educación, o respecto a estes
dereitos e liberdades, e ase-
guren, por medidas progresi-
vas de carácter nacional e
internacional, o seu recoñe-
cemento e aplicación univer-
sais e efectivos, tanto entre
os pobos dos Estados
Membros coma entre os dos
territorios colocados baixo a
súa xurisdición.
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DECLARACION UUNIVERSAL DOS DDEREITOS HHUMANOS

O 10 DE DECEMBRO DE 1.948, A ASEMBLEA XERAL DAS NACIONS UNIDAS APROBOU E PRO-
CLAMOU A DECLARACION UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS, CUXO TEXTO COMPLETO
FIGURA NAS PAXINAS SEGUINTES. TRAS DESTE ACTO HISTORICO, A ASEMBLEA PIDEU A
TODOLOS PAISES MEMBROS QUE PUBLICARAN O TEXTO DA DECLARACION E DISPUXERAN
QUE FORA "DISTRIBUIDO, EXPOSTO, LIDO E COMENTADO NAS ESCOLAS E OUTROS ESTA-
BLECEMENTOS DE ENSINO, SEN DISTINCIÓN FUNDADA NA CONDICIÓN POLÍTICA DOS
PAÍSES E DOS TERRITORIOS
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Artigo 1

Tódolos seres humanos nacen libres e iguais
en dignidade e dereitos e, dotados como están de
razón e conciencia, deben comportarse fraternal-
mente os uns cos outros. 

Artigo 2 

1. toda persoa ten tódolos dereitos e liberda-
des proclamados nesta Declaración ,sen distin-
ción algunha de raza, color, sexo, idioma, relixión,
opinión política ou de calquera outra índole, orixe
nacional ou social, posición económica, nace-
mento ou calquera outra condición.

2. Ademais, non se fará distinción algunha fun-
dada na condición política, xurídica ou internacio-
nal do país ou territorio da cal xurisdición depen-
de unha persoa, tanto se trata dun país indepen-
dente, coma de un territorio baixo administración
fiduciaria, non autónomo ou sometido a calquera
outra limitación de soberanía.

Artigo 3 

Todo individuo ten dereito a vida, a liberdade e
a seguridade da súa persoa.

Artigo 4 

Ninguén estará sometido a escravitude nin a
servidume, a escravitude e a trata de escravos
están prohibidas en tódalas súas formas.

Artigo 5 

Ninguén será sometido a torturas nin a penas
ou tratos crueis, inhumanos ou degradantes

Artigo 6 

Todo ser humano ten dereito, en tódalas par-
tes, o recoñecemento da súa personalidade xurí-
dica.

Artigo 7 

Todos son iguais ante a lei e teñen, sen distin-

ción, dereito a igual protección da lei. Todos teñen
dereito a igual protección contra toda discrimina-
ción que infrinxa esta declaración e contra toda
provocación a tal discriminación.

Artigo 8 

Toda persoa ten dereito a un recurso efectivo
ante os tribunais nacionais competentes, que a
ampare contra actos que violen os seus dereitos
fundamentais recoñecidos pola constitución ou
pola lei.

Artigo 9 

Ninguén poderá ser arbitrariamente detido,
preso nin desterrado.

Artigo 10 

Toda persoa ten dereito, en condicións de
plena igualdade, a ser escoitada publicamente e
con xustiza por un tribunal independente e impar-
cial, para a determinación dos seus dereitos e
obrigacións ou para o exame de calquera acusa-
ción contra ela en materia penal.

Artigo 11

1. Toda persoa acusada de delito ten dereito a
que se presuma a súa inocencia mentres non se
probe a súa culpabilidade, conforme a lei e en
xuízo público no que se lle aseguraran tódalas
garantías necesarias para a súa defensa.

2. Ninguén será condenado por actos ou omi-
sións que no momento de cometerse non foran
delituosos segundo o Dereito nacional ou interna-
cional. Tampouco se imporá pena mais grave que
a aplicable no momento da comisión de delito.

Artigo 12 

Ninguén será obxecto de inxerencias arbitra-
rias na súa vida privada, a súa familia, o seu domi-
cilio ou a súa correspondencia, nin de ataques a
súa honra ou a súa reputación. Toda persoa ten
dereito a protección da lai contra tales inxerencias
ou ataques.
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Artigo 13 

1. Toda persoa ten dereito a circular libremen-
te e a elixir a súa residencia no territorio dun
Estado.

2. Toda persoa ten dereito a saír de calquera
país, incluso do propio, e a regresar o seu país. 

Artigo 14

1. En caso de persecución, toda persoa ten
dereito a buscar asilo, e a gozar del, en calquera
país.

2. Este dereito non poderá ser invocado con-
tra unha acción xudicial realmente orixinada por
delitos comúns ou por actos opostos os propósi-
tos e principios das Nacións Unidas.

Artigo 15

1. Toda persoa ten dereito a unha nacionalida-
de.

2. A ninguén se lle privará arbitrariamente da
súa nacionalidade nin do dereito a cambiar de
nacionalidade.

Artigo 16

1. Os homes e mulleres, a partir da idade núbil,
teñen dereito, sen restrición algunha por motivos de
raza, nacionalidade ou relixión, a casarse e fundar
unha familia, e gozarán de iguais dereitos en canto o
matrimonio, durante o matrimonio e en caso de diso-
lución do matrimonio.

2. Só mediante libre e pleno consentimento
dos futuros esposos poderá contraerse o matri-
monio.

3. A familia é o elemento natural e fundamen-
tal da sociedade e ten dereito a protección da
sociedade e do Estado.

Artigo 17

1. Toda persoa ten dereito a propiedade, indi-

vidual e colectivamente.

2. Ninguén será privado arbitrariamente da
súa propiedade.

Artigo 18

Toda persoa ten dereito a liberdade de pensa-
mento, de conciencia e de relixión, este dereito
inclúe a liberdade de cambiar de relixión ou de
crenza, así coma a liberdade de manifestar a súa
relixión ou a súa crenza, individual ou colectiva-
mente, tanto en público coma en privado, pola
ensinanza, a práctica, o culto e a observancia.

Artigo 19

Toda persoa ten dereito a liberdade de opinión
e de expresión; este dereito inclúe o de non ser
molestado a causa das súas opinións, o de inves-
tigar e recibir informacións e opinións, e o de
difundilas, sen limitación de fronteiras, por calque-
ra medio de expresión.

Artigo 20  

1. Toda persoa ten dereito a liberdade de reu-
nión e de asociación pacíficas.

2. Ninguén poderá ser obrigado a pertencer a
unha asociación.

Artigo 21 

1. Toda persoa ten dereito a participar no
goberno do seu país, directamente ou por medio
de representantes libremente escollidos.

2. Toda persoa ten o dereito de acceso, en
condicións de igualdade, as funcións públicas do
seu país.

3. A vontade do pobo é a base da autoridade
do poder público; esta vontade expresarase
mediante eleccións auténticas que haberán de
celebrarse periodicamente, por sufraxio universal
e igual e por voto secreto ou outro procedemento
equivalente que garanta a liberdade do voto.
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Artigo 22 

Toda persoa, coma membro da sociedade, ten
dereito a seguridade social, e a obter, mediante o
esforzo nacional e a cooperación internacional,
habida conta da organización e os recursos de
cada Estado, a satisfacción dos dereitos económi-
cos, sociais e culturais, indispensables a súa dig-
nidade e o libre desenrolo da súa personalidade.

Artigo 23

1. Toda persoa ten dereito a traballar, a libre
elección do seu traballo, a condicións equitativas
e satisfactorias de traballo e a protección contra o
desemprego.

2. Toda persoa ten dereito, sen discriminación
algunha, a igual salario por traballo igual.

3. Toda persoa que traballa ten dereito a unha
remuneración equitativa e satisfactoria, que lle
asegure, así como a súa familia, unha existencia
conforme a dignidade humana e que será com-
pletada, en caso necesario, por calquera outro
medio de protección social.

4. Toda persoa ten dereito a fundar sindicatos
e a sindicarse para a defensa dos seus intereses.

Artigo 24 

Toda persoa ten dereito  o descanso, o gozo
do tempo libre, a unha limitación razoable da
duración do traballo e a vacacións periódicas
pagadas.

Artigo 25

1. Toda persoa ten dereito a un nivel de vida
adecuado que lle asegure, así como a súa fami-
lia, a saúde e o benestar, e en especial a alimen-
tación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e
os servizos sociais necesarios; ten así mesmo
dereito os seguros en caso de desemprego,
enfermidade, invalidez, viuvez, vellez ou outros
casos de perdida dos seus medios de subsisten-
cia por circunstancias independentes da súa von-
tade.

2. A maternidade e a infancia teñen dereitos a
coidados e asistencia especiais. Tódolos nenos,
nados de matrimonio ou fora de matrimonio,
teñen dereito a igual protección social.

Artigo 26

1. Toda persoa ten dereito á educación. A edu-
cación debe ser gratuíta, o menos no concernen-
te a instrución elemental e fundamental. A instru-
ción elemental será obrigatoria. A instrución técni-
ca e profesional haberá de ser xeneralizada; o
acceso os estudios superiores será igual para
todos, en función dos méritos respectivos.

2. A educación terá por obxecto o pleno des-
enrolo da personalidade humana e o fortalece-
mento do respecto os dereitos humanos e as
liberdades fundamentais; favorecerá a compren-
sión, a tolerancia e a amizade entre tódalas
nacións e tódolos grupos étnicos ou relixiosos, e
promovera o desenrolo das actividades das
Nacións Unidas para o mantemento da paz.

3. Os pais terán dereito preferente a escoller o
tipo de educación que haberá de darse os seus
fillos.

Artigo 27

1. Toda persoa ten dereito a tomar parte libre-
mente na vida cultural da comunidade, a gozar
das artes e a participar no progreso científico e
nos beneficios del resulten.

2. Toda persoa ten dereito a protección dos
intereses morais e materiais que lle correspondan
por razón das producións científicas, literarias ou
artísticas de que sexa autora.

Artigo 28

Toda persoa ten dereito a que se estableza un
orden social e internacional no que os dereitos e
liberdades proclamados nesta Declaración fágan-
se plenamente efectivos. 
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Artigo 29

1. Toda persoa ten deberes respecto a comu-
nidade,posto que solo nela poden desenrolar libre
e plenamente a súa personalidade.

2. No exercicio dos seus dereitos e no gozo
das súas liberdades, toda persoa estará soamen-
te suxeita as limitacións establecidas pola lei co
único fin de asegurar o recoñecemento e o res-
pecto dos dereitos e liberdades  dos demais, e de
satisfacer as xustas esixencias da moral, da
orden pública e do benestar xeral nunha socieda-
de democrática.

3. Estes dereitos e liberdades non poderán, en
ningún caso, ser exercidos en oposición os propó-
sitos e principios das Nacións Unidas.

Artigo 30

Nada nesta Declaración poderá interpretarse
no sentido de que confire dereito algún ó Estado,
a un grupo ou a unha persoa, para emprender e
desenrolar actividades ou realizar actos tenden-
tes a supresión de calquera dos dereitos e liber-
dades proclamados nesta Declaración.
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(1) As entidades que integran a "Iniciativa polos Dereitos Humanos", son ate o momento:
Amnistía Internacional, Coordinadora Galega de ONGD, Coordinadora de Crentes Galegos,
Encrucillada, Esculca, Fesga, Foro da Inmigración, Fundación 10 de Marzo, Fundación Luís Tilve,
Irimia, Seminario Galego de Educación para a Paz, Xustiza e Sociedade.
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A mediados de los
noventa unas
corporac iones

multinacionales dedicadas a
la venta de agroquícos y más
tarde a la ingeniería genética,
decidieron salvar al mundo
del hambre fundando un con-
glomerado de intereses que
pomposamente llamaron
“ciencias de la vida”. Desde
entonces los cultivos transgé-
nicos no han dejado de crecer
(8 millones de agricultores y
81 millones de hectáreas en

todo el mundo de acuerdo
con sus datos de 2.004) y
estas corporaciones de con-
centrarse, fusionarse, absor-
berse y vuelta a dividirse. Sus
departamentos comerciales
deciden la estrategia a seguir
en cada momento en función
de sus intereses comerciales.
En la actualidad las dos más
importantes: Monsanto y
Syngenta1 acaparan el 90 %
del mercado con 5,5 y 7,3 mil
millones de dólares respecti-
vamente de ventas totales en
2004. Los cultivos afectados

son fundamentalmente dos:
soja y maíz y las característi-
cas comercializadas son: la
resistencia a un herbicida (gli-
fosato) y la incorporación
genética de un insecticida; el
Bacillus thuringiensis (Bt), y
unas cuantas promesas que
al parecer tienen en sus labo-
ratorios dispuestas a salir y
resolver todos los problemas
bajo el paradigma: “un proble-
ma un gen”.    

La Revolución Transgénica,
a diferencia de la Revolución
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Hambre y Transgénicos
(Dos mmultinacionales ddicen qque vvan aa aacabar ccon eel
hambre een eel mmundo)

Antón Novas

En los años sesenta una nueva revolución: la Revolución Verde se presentó al mundo como el
arma definitiva contra el hambre. El incremento de la productividad de la agricultura debido a
una nueva colección de semillas seleccionadas y mejoradas y al uso masivo de agroquímicos y
maquinaria aumentaría la oferta alimentaria y por tanto acabaría con el hambre. Los logros de la
Revolución Verde son innegables... pero no acabó con el hambre en el mundo, ni siquiera en
aquellos países donde tuvo una mayor implantación. La Revolución Verde tuvo desde sus ini-
cios un carácter público, impulsada por los USA como respuesta a la Reforma Agraria (reparto
de los latifundios) reclamadas por los campesinos de los países menos desarrollados que no
habían hecho la Revolución Industrial. La Revolución Verde vació el medio rural de los países
en los que se implantó llenando de desarraigados los suburbios de las grandes ciudades.
México DF, pasó de tener 4 millones a principios de los sesenta a más de 25 millones en 2005,
lo mismo ocurrió en Bombay, Manila, etc. El paradigma entonces era: “un problema; una semi-
lla y un agroquímico”. 

1 Syngenta es la división agraria escindida de Novartis

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:17  PÆgina 27



Verde que era pública, es priva-
da los objetivos de esas empre-
sas es obtener beneficios y la
dependencia de los suministros
que el paquete tecnológico
supone es, para países y agri-
cultores, total. 

Independientemente de
los beneficios que supone la
investigación y el desarrollo
tecnológico en el área de la
biotecnología y la manipula-
ción genética en el campo de
la salud y la alimentación, que
con las debidas precauciones
deben ir incorporándose al
acervo científico y técnico, la
extensión universal de este
modelo al sistema agroali-
mentario mundial ha de ser
contemplado con la debida
precaución a la vez que se
ponen sus ventajas e incon-
venientes en la misma balan-
za, sin engaños.

De acuerdo con sus pro-
pias palabras2 : 

“QUE COMIENCE LA
COSECHA”

“En extensas explotacio-
nes de Europa y EE.UU., los
cultivos se desarrollan, sumi-
nistrando a la población ali-
mentos abundantes. Pero en
otras partes del mundo, la
población tiene que hacer
frente cotidianamente al ham-
bre. Buscar nuevas solucio-
nes para la demanda mundial
de alimentos, y a la vez, con-
servar el equilibrio ecológico
del planeta, es quizás el gran

reto del próximo siglo.

Compartimos este planeta
- compartimos las mismas
necesidades. En la agricultu-
ra, muchas de nuestras nece-
sidades tienen un aliado de
futuro en la biotecnología.
Cultivos más abundantes y
sanos. La producción más
barata. La reducción del uso
de plaguicidas y de combusti-
bles fósiles. Un medio
ambiente más limpio. Con
estos avances prosperare-
mos. Sin ellos será imposible
avanzar.

En el siglo próximo tendre-
mos que producir más ali-
mentos y producirlos más
económicamente que hoy en
día. La tierra, menos fértil,
tiene que rendir más y para
esto tenemos que aplicar
nuevas técnicas - el abuso y
la erosión han causado un
efecto negativo -. Para refor-
zar nuestras economías,
tenemos que producir nues-
tros alimentos sin depender
de los demás. La biotecnolo-
gía agrícola asumirá un papel
importante para llenar nues-
tras esperanzas. La acepta-
ción de esta técnica científica
puede dar lugar a un cambio
drástico en las vidas de millo-
nes de personas. 

Las semillas del futuro ya
están sembradas. Déjalas
crecer. Y luego la cosecha
comenzará. Porque la pro-
ducción segura de alimentos,
asegura una vida y un futuro

mejor para todos.

Un mensaje de las voces
más respetadas del mundo,
hecho posible por las compa-
ñías más respetadas del
mundo, incluyendo
Monsanto, la compañía que
tiene el compromiso de
encontrar soluciones para el
problema del hambre en el
mundo.”

Firmas: Aquí se suponía
que firmarían los líderes afri-
canos...pero ellos pensaron
otra cosa.

“NO. QUE SIGA
LA COSECHA
TRADICIONAL” 

“Durante las últimas
semanas, los ciudadanos de
Europa han sido sometidos a
una agresiva campaña publi-
citaria a través de los princi-
pales periódicos, con el obje-
tivo de convencerles que el
mundo precisa de la manipu-
lación genética para alimentar
a los pueblos hambrientos.
Esta campaña, organizada y
financiada por Monsanto, una
de las grandes multinaciona-
les, se titula «Que comience
la cosecha» y muestra un
escenario distorsionado y
falso sobre las posibilidades
reales de la manipulación
genética para resolver los
problemas del hambre. 

Los abajo firmantes, dele-
gados de países africanos
que participan en la 5ª sesión
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2 Documento pasado a la firma por Monsanto a los países africanos
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extraordinaria de la
International Undertaking for
Plant Genetic Resources, 8-
12 de junio de 1998, Roma,
manifestamos nuestra enérgi-
ca objeción a que las grandes
multinacionales estén utili-
zando la imagen de los
pobres y hambrientos para
promover una tecnología que
no es segura, ni es positiva
para el medio ambiente, ni
económicamente beneficiosa
para nosotros.

Ya es hora
de que exami-
nemos algu-
nas de las rea-
lidades de la
compañía que
está promo-
viendo esta
campaña. 

Monsanto
es una de las
mayores com-
pañías dedica-
das a la pro-
ducción de
productos quí-
micos y plagui-
cidas. Durante los últimos 2
años, gastó más de 6.000
millones de dólares en com-
prar compañías de semillas y
otras empresas de biotecno-
logía. Ahora Monsanto con-
trola la mayor parte de estos
sectores. Su principal interés
no es la protección del medio
ambiente sino el desarrollo de
cultivos que puedan resistir
mayores aplicaciones de su
herbicida «Roundup».

En vez de ayudar a los agri-
cultores, Monsanto les amena-

za con acciones legales y la
cárcel. En EE.UU., la compa-
ñía contrata a detectives que
buscan y llevan a los tribunales
a los agricultores que guardan
la semilla de soja de su cose-
cha, para sembrar el año
siguiente. Gracias a la ley de
patentes, la compañía realiza
inspecciones de los cultivos de
los agricultores para averiguar
si sus métodos se ajustan a las
condiciones estipuladas por
Monsanto.

En vez de desarrollar tec-
nologías que puedan alimen-
tar al mundo, Monsanto
emplea la manipulación gené-
tica para impedir que los agri-
cultores puedan sembrar de
nuevo la semilla y también
impide que desarrollen sus
propios sistemas agrícolas.
La compañía ha gastado
18.000 dólares para comprar
una patente conocida como
Tecnología Terminator. La
semilla es estéril y sólo sirve
para una vez. El objetivo de
esta tecnología es obligar a

que los agricultores compren
semilla cada año, negándoles
así el derecho soberano de
guardar su semilla año tras
año, la única seguridad que
tienen nuestros agricultores
más pobres. 

En la campaña «Que
comience la cosecha», se
pide a los europeos que den
luz verde incondicionalmente
a la biotecnología, para que
las compañías como

Monsan to
p u e d a n
empezar a
c o s e c h a r
sus ganan-
cias. No
c r e e m o s
que estas
compañías
nos vayan
a ayudar, ni
que la tec-
n o l o g í a
g e n é t i c a
resolverá el
p r o b l e m a
del hambre
en el siglo
XXI. Al con-

trario, consideramos que esta
técnica destruirá la diversi-
dad, la sabiduría local y los
sistemas de agricultura soste-
nible que nuestros agriculto-
res han desarrollado durante
milenios. Nuestra capacidad
para producir nuestros ali-
mentos se debilitará comple-
tamente. 

En particular, no aceptare-
mos el uso del «Terminator» o
cualquier otra técnica que anule
la capacidad de nuestros agri-
cultores para cultivar los ali-
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mentos que se necesitan.
Invitamos a los ciudadanos
europeos a solidarizarse con
los países de África para que
puedan resistir estas tecnologí-
as, y para que sus sistemas de
cultivo natural puedan continuar
sin interferencias. 

Acordamos y aceptamos
que se necesita la ayuda
mutua para conseguir mejo-
ras en nuestra producción
agrícola. También que la cien-
cia occidental puede hacer
una importante contribución.
Pero se debe basar la ayuda
en un buen entendimiento y
respeto por las prácticas y
costumbres existentes. La
sabiduría local es la base del
proceso, no es algo que haya
que eliminar. Y lo más impor-
tante de todo, la ayuda debe
responder a las necesidades
reales de la población y no
servir para llenar los bolsillos
de las multinacionales”.

Firman: 

Jean Marie Fodoun, Camerún. 

George A. Agbahungba, Benin. 

Paul Therence Senghor,
Senegal. 

Koffi Goti, Costa de Marfil. 

Makosa Manende, Congo. 

Jean Jacques Rakotonalala,
Madagascar. 

Juvent Baramburiye, Burundi. 

Worku Damena, Etiopía. 

Gietaturn Mulat, Etiopía. 

M. S. Harbi, Sudán. 

Eltahir Ibrahim Mohamed,
Sudán. 

Maria A. Calane de Silva,
Mozambique. 

Kohna Nganara Ngawara,
Chad. 

Nkeoua Gregoire, Congo. 

Mugorewera Drocella, Ruanda. 

H. Yahia-Cafrif, Argelia. 

Abebe Demissie, Etiopía. 

G. P. Mwila, Zambia. 

Dr. S. H. Raljtsogle, Lesotho. 

Naceu Hamza, Túnez. 

Hambourne Mellas, Marruecos. 

Elizabeth Matos, Angola. 

Tewolde Berhane Gebre
Egziabher, Etiopía.

Otra cosa parecen pensar
ciertos técnicos y agricultores
españoles:

“Con el algodón transgéni-
co obtendría 437€ de benefi-
cio neto por hectárea”, confir-
mó Javier Fernández, agricul-
tor de algodón en la provincia
de Sevilla, que presentó los
datos reales de los posibles
beneficios de la aprobación
del algodón Bt, una variedad
que pudo analizar personal-
mente durante los años en
que la Administración permitió
los ensayos con algodón
transgénico. “ Con la nueva
PAC hay que reducir gastos, y
con el algodón Bt se conse-
guiría” dijo, y aclaró que estos
cultivos son beneficiosos tam-

bién para el medio ambiente y
para la salud de los agriculto-
res, hizo un llamamiento a las
autoridades para que se
tuviese en cuenta la opinión
de los agricultores y les pre-
guntó “¿En que quedamos?
¿Seguimos echando pestici-
das o utilizamos la biotecno-
logía?”3.  -Prácticamente
nada de lo dicho es cierto: a
lo único que obliga la nueva
PAC es a cuidar el suelo y el
medio ambiente en general.
En cuanto a los 437€ por hec-
tárea habría que repasar el
escandallo de costes que
maneja, pero en cualquier
caso, y de obtener beneficios,
de inmediato se deberían
suprimir las ayudas públicas a
este cultivo (resulta contradic-
torio recibir subvenciones y
obtener beneficios a la vez).

Por otra parte los incre-
mentos productivos son otra
falacia más de la que no hay
evidencias. Por el contrario
un estudio de Charles
Benbrook4 en el que analiza
la producción de maíz en
USA en el período 1996 –
2001, concluye que los agri-
cultores pagaron 659 millo-
nes de dólares extra por la
semilla transgénica, mien-
tras que el valor del volu-
men adicional producido
fue de 567 millones, es
decir, perdieron 92 millones
de dólares. Algo peor sucede
con la soja transgénica que
necesita un volumen de herbi-
cida de alrededor de un 11%
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3 Reunión del ICAM (Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales) en su reunión de celebración del 10º
aniversario de los transgénicos el pasado día 8 de Abril de 2.005 en Madrid.

4  http://www.biotech-info.net/UCS_appendix3.pdf
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más mientras que su rendi-
miento es menor entre un 2 y
un 8%, de acuerdo con estu-
dios realizados por el
Northwest Science and
Environment Policy Center.

Pero el problema del ham-
bre en el mundo es complejo
y tiene orígenes políticos no
puede resolverlo un determi-
nado avance tecnológico. Lo
cierto es que pasan hambre
aquellos que no tienen dinero
para comprar alimentos.
Aunque los almace-
nes estuvieran llenos
(y lo están) los alimen-
tos hay que pagarlos.
Ocuparse de encon-
trar las causas que lle-
van a la pobreza y al
hambre lleva dema-
siado tiempo, aportar
soluciones  podrían
poner en cuestión
modelos de domina-
ción a escala nacional
y global y desestabili-
zar el sistema, así
que: incrementemos
la producción, aunque
esto no resuelva el
problema del hambre.
Otra revolución tecno-
crática.

No hay evidencia
de que las cosechas
transgénicas sean per
se más baratas, o que
las multinacionales
vayan a regalar las
semillas a partir de
ahora (ni las semillas,
ni los agroquímicos

asociados, ni el paquete tecno-
lógico con la propiedad intelec-
tual incluida). Un ejemplo claro
lo vemos en las posiciones que
adoptan los gobiernos sobre
todo el de los USA en defensa
de sus empresas farmacéuticas
en la política de medicamentos
genéricos para enfrentarse a
situaciones tan alarmantes
como el SIDA o la Malaria en
África5, impidiendo que estos
países asolados por estas
enfermedades fabriquen esos
medicamentos sin pagar la

licencia de fabricación corres-
pondiente… cuyo precio fijan
ellos, condenando a millones
de personas a la muerte en
defensa de la sacrosanta pro-
piedad intelectual. Tal vez en
algunos paquetes de ayuda
deberían incluir (como los de
tabaco) la leyenda: “La propie-
dad intelectual puede matar”.

840 millones de personas
se levantarán hoy en todo el
mundo sin saber si van a
comer, 1.200 comerán en

exceso lo que produ-
cirá serias secuelas a
su salud y la situa-
ción lejos de mejorar,
empeora. En 54 paí-
ses la pobreza es
mayor ahora que en
1990. En 21 países ha
aumentado el porcen-
taje de personas que
pasa hambre. En 14
países son más los
niños que mueren
antes de cumplir los
cinco años de edad.
En 12 países la tasa
de matriculación en
primaria ha descendi-
do. En muchos países
la situación ni mejora
ni empeora, sino que
simplemente se ha
estancado. El modelo
ultraliberal lanzado a
un galope desenfrena-
do no tiene quien lo
controle.

El Informe sobre
Desarrollo Humano
2002 apuntaba que,
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5 Véase el informe del Banco Mundial “Long term economic impact of HIV/AIDS more damaging than previouly
thought”. En el que se prevén los desbastadores efectos que producirá la epidemia en las economías de Africa a
largo plazo, algunas de las cuales simplemente colapsarán.

El hambre, la malnutrición y las enfermedades epidé-
micas se ceban en mayor medida en la población infantil.
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aunque la definición de des-
igualdad de ingresos global es
confusa y sus tendencias son
ambiguas, existe un consenso
generalizado sobre lo vergon-
zoso de sus niveles, esto no ha
cambiado. Los ingresos se dis-
tribuyen más desigualmente
entre los habitantes de la tierra
(con un coeficiente de Gini de
0,66) que en el país más des-
igual (Brasil, por ejemplo, tiene
un coeficiente de Gini de 0,61).
(El coeficiente de Gini es una
medida de la desigualdad de
ingresos que va de 0, que indi-
ca la igualdad perfecta, a 1, que
indica una desigualdad total). El
5% más rico de la población
mundial recibe 114 veces los
ingresos del 5% más pobre. El
1% más rico recibe tanto como
el 57% más pobre, y los 25
millones de americanos más
ricos tienen tantos ingresos
como los casi 2.000 millones de
personas más pobres del
mundo. 

Controlar y contener la des-
igualdad de ingresos es esen-
cial no sólo para aumentar las
oportunidades para el mayor
número de personas posible,
sino también para reducir la fric-
ción social en zonas (normal-
mente urbanas) con grandes
desigualdades. A medida que la
globalización se intensifica y el
acceso a la información se aba-
rata y está más ampliamente
disponible, la concienciación
acerca de las desigualdades
mundiales aumenta. Los hom-
bres ya no se comparan sólo
con respecto a sus conciudada-

nos: son también conscientes
de las brechas internacionales,
haciendo de la divergencia
entre los países algo cada vez
más perjudicial - y peligroso -,
los flujos migratorios serán
cada vez más intensos y deses-
tabilizadores para los países
centrales del sistema. Para
reducir las crecientes tensio-
nes, es crucial que la marea del
desarrollo llegue a todos los
puertos.

Las desigualdades interna-
cionales generalmente se
miden comparando los ingre-
sos nacionales per cápita. Los
países con los ingresos per
cápita más altos a comienzos
del siglo XIX siguen siendo hoy
los países más ricos, lo que
indica su persistencia en la
estructura de la desigualdad
internacional. En 1820, los
ingresos per cápita de Europa
occidental equivalían a 2,9
veces los de África —y en 1992
a 13,2 veces—. En la década
de los 90, los ingresos per cápi-
ta aumentaron a un ritmo lento
pero constante en los países de
ingresos altos de la OCDE,
mientras que muchos países en
transición de Europa Central y
Oriental (y en particular la CEI),
muchas regiones del África
Subsahariana y ciertos países
de América Latina y el Caribe
experimentaron un estanca-
miento en sus economías. Al
mismo tiempo, países en des-
arrollo densamente poblados
como China e India consiguie-
ron un rápido crecimiento, lo
que ha permitido dulcificar cier-

tas cifras globales. 

Mientras, en España José
María Amusátegui copresidente
del Banco de Santander y el ex
vicepresidente Ángel
Corcóstegui, han sido absuel-
tos de un delito societario rela-
cionado con las indemnizacio-
nes de 56 y 108 millones de
euros cobradas respectivamen-
te, tras su salida del banco. Un
trabajador con el salario mínimo
tardaría 8.686 y 16.752 años
respectivamente en alcanzar a
ambos benefactores de la
humanidad. Aunque para no
ser acusados de demagogos
solo tardaría 3.372 y 6.503 con
el salario medio6.

No, la solución del hambre
en el mundo no está en una
mejora que reduzca los costes
productivos, las diferentes solu-
ciones tienen que ver con la jus-
ticia social, con la redistribución
de la riqueza y la tierra y con
una agricultura sostenible que
no esquilme el suelo, el agua y
los demás recursos naturales,
con una dieta que apueste por
alimentos próximos y de esta-
ción, promoviendo el consumo
de frutas y hortalizas y redu-
ciendo el de carnes, que reduz-
ca el uso de agroquímicos y
que recupere la confianza entre
agricultor y consumidor recons-
truyendo y enriqueciendo el teji-
do rural.

Antón Novas
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Salario medio  2.004: Importe mensual = 1.384  euros, salario medio anual = 16.608 euros
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Cando falamos dun
mundo globaliza-
do xa deberiamos

matizar. Hai anos escoitei ó
expresidente do Goberno,
Felipe González, nunha con-
ferencia en Sevilla organiza-
da pola Fundación Progreso
Global da Internacional
Socialista, facer unha profun-
da e metódica análise sobre o
que se debería entender
como globalización no mundo
actual.  Resumo, simplifican-
do moito, a súa conclusión:
ante a globalización hai dúas
posturas, dúas actitudes,
dúas caras dunha mesma
moeda, a dos globalizadores
e a dos globalizados.

No fenómeno migratorio
esta dobre faceta é máis que
evidente. Na migración non

hai un "efecto chamada",
sempre hai, sempre houbo,
sempre haberá, un "efecto
saída", un "efecto fuxida"
dunha realidade sen futuro no
pais de orixe cara a unha rea-
lidade distinta no país de aco-
llida, que hoxe coa globaliza-
ción, coa mellora das comuni-
cacións, e coa da televisión e
o uniculturalismo audiovisual
permite coñecer, ou pensar
coñecer, dende calquera
curruncho do mundo, como
se vive nos países desenvol-
vidos. Independentemente de
que logo xurda a dura realida-
de da marxinación, das difi-
cultades da vida,  da integra-
ción. O que chama a emigrar
son as enormes desigualda-
des dunha orde mundial
inxusta, asoballante, que fun-
damenta a prosperidade dal-
gunhas zonas na pobreza

doutras, ou que, lonxe de
poñer remedio ás causas ini-
ciais da migración, pretende
centrarse só nas consecuen-
cias non desexadas desta.

Seguindo coas considera-
cións previas que tomo pres-
tadas dunha intervención
miña nas Xornadas de
Emigración e Retorno que a
Fundación Luís Tilve organi-
zou en Santiago en marzo de
2006, penso que a inmigra-
ción é necesaria e inevitable.
Témonos que concienciar
delo e isto non ten porque se
traducir forzosamente nun
problema ou nun conflito,
temos que ser quen de acep-
tar esta consecuencia da rea-
lidade social e económica do
mundo en que vivimos. Lonxe
de xerar alarmismo, de caer
na imposible demagoxia de
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O fenómeno da inmigración nun
mundo globalizado ou a imposibilidade
de poñerlle portas ao campo

Jesús Ramón Copa Novo

Pretendo a continuación expor, dun xeito forzosamente sinxelo, a magnitude dun fenómeno tan
complexo como a inmigración na actual realidade dun mundo globalizado. Quero salientar
dende o principio que non adoptarei unha postura academicista, de espectador ou analista desa
realidade, senón que, consecuentemente coas tarefas que no ámbito das políticas migratorias
exercín durante un período no seno da Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, tentarei ir máis alá da descrición e entrar no campo da
valoración das políticas a desenvolver.
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poñerlle portas ó campo (de
aí o título deste traballo) hai
que definir unha política de
inmigración, de control dos
fluxos e, sobre todo, de
actuación sobre as causas
nos países de orixe. 

A inmigración representa
enormes beneficios para as
sociedades desenvolvidas,
non tanto para as de orixe
que só se compensa coas
remesas financeiras que reci-
ben pero perden o capital
humano, cun balance final
deficitario para o seu futuro.
Estas remesas financeiras
estanse a incrementar expo-
nencialmente. Segundo datos
da Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) e o
Banco Interamericano de
Desenvolvemento (BID) as
transferencias dos inmigran-
tes a América Latina pasaron
dos 855 millóns de euros
anuais de 1980 ós 43.000
millóns de euros de 2005,
representando para alome-
nos cinco países centroameri-
canos entre o 10% e o 15%
do PIB ou entre o 5% e 6% do
PIB para Bolivia e Ecuador e
máis do 3% para Colombia.
Estas remesas triplican a
inversión estranxeira nesa
área o que non está claro e
que sirvan para propicia-lo
desenvolvemento social dos
países. Calcúlase que entre o
80% e o 85% destas aporta-
cións dedícanse a alivia-las
necesidades básicas, a rebai-
xa-la pobreza,  e o resto
debería poderse aforrar ou
inverter. Pero os países non
poden buscar nelas a pana-
cea para os seus problemas

de desenvolvemento, non
poden pensar en convertelas
na solución, antes o contrario
poden ser parte do problema
si se segue coa tendencia de
moitos destes países de non
establecer ningún tipo de polí-
tica de desenvolvemento
social ou coa mala xestión
económica existente. Igual
que haberá que diminuír con-
siderablemente as comisións
que se cobran, ó redor do 8%
isto é 3.440 millóns de euros
no 2005 só para esta área do

mundo, e que obteñen de
beneficio as entidades finan-
ceiras (dos países de acolli-
da, por suposto).   

Continuando coas consi-
deracións previas e obvio que
minimiza-los efectos negati-
vos, potencia-los positivos e
atalla-las causas das migra-
cións é a única receita posible
de futuro. 

É preciso o consenso máis
amplo posible, pero tamén é

evidente que ante a inmigra-
ción hai modelos diferentes
de actuación, hai exposicións
ideolóxicas contrapostas. Sen
ambigüidades, hai un discur-
so de progreso, de tentar
artellar solucións integrado-
ras, de respecto á dignidade
das persoas e ós dereitos
humanos, de evita-lo tráfico
de persoas, pero tamén a
explotación no ámbito da eco-
nomía somerxida, fronte a
outro discurso máis conserva-
dor, de que todo continúe
como está, de solucións poli-
ciais, xudiciais e, en casos
máis extremos de posturas
demagóxicas de fomento do
odio, da xenofobia.

A experiencia española
pode ser un paradigma de
actuación ante a realidade
dos movementos migratorios,
polo que por razóns lóxicas
ímonos centrar nela no resto
deste traballo.

Ata hai a penas dez anos
a única política migratoria que
existía no noso país  tiña que
ver coa emigración, aínda
hoxe as remesas que recibi-
mos dos nosos emigrantes
(en 2005, 4.296 millóns de €),
superan ás que saen coma
consecuencia da inmigración
(3.844 millóns de € en 2005,
en 1996 eran só 360 millóns
de €), pronto a balanza será
negativa pero ata o de agora
aínda se ve a nosa herdanza
emigratoria.

Socialmente, agás en
zonas concretas de Galicia ou
Canarias, a emigración des-
apareceu coma fenómeno,
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coma realidade social, as
novas xeracións descoñecen
o noso pasado de emigrantes
no sentido tradicional do
termo.

De país de emigrantes en
pouco máis de cinco años
atopámonos con case 4
millóns de estranxeiros resi-
dindo en España, o 9% da
poboación total (exactamente
a 31 de decembro de 2005,
3,88 millóns de persoas e un
8,7% da poboación) e social-
mente non fai falla explicar
que a  política de inmigración
si é un dos elementos funda-
mentais da preocupación
social. Nas derradeiras enqui-
sas aparece a inmigración
como o primeiro factor de pre-
ocupación para os españois.

Nestes dous últimos anos
normalizouse a situación
duns 600 mil inmigrantes que
vivían e traballaban entre nós
sen autorizacións legais, que
accedían os servizos pero
que non contribuían a finan-
cialos ó non cotizar nin pagar
impostos; avanzouse no con-
trol dos fluxos migratorios;
estase a facer un esforzo
enorme no control da inmigra-
ción ilegal co control das fron-
teiras e a traveso de conve-
nios de repatriación e de cola-
boración cos países emisores
ou de tránsito; pactouse cos
axentes sociais, empresarios
e sindicatos un sistema para
a partir do continxente e dos
catálogos de postos de traba-
llo de difícil ocupación propi-
cia-la contratación en orixe;
téntase unha política europea
común en materia de inmigra-

ción, de control de fronteiras
e con todo a complexidade da
inmigración fai que a sensa-
ción que moitas veces se
transmite é a de descontrol,
de estar desbordados. O cal
non é óbice para que voceiros
(na máis ampla extensión do
termo) políticos ou sociais ilu-
minados, ou mellor demago-
gos, pretendan ditarnos día a
día solucións sinxelas, do tipo
de prohibir por lei novas regu-
larizacións; expulsar, aínda
que no se teña  a onde, etc,
etc. 

O proceso de normaliza-
ción foi un exemplo de con-
senso, tan só un partido, o
Partido Popular, preferiu
remar en dirección contraria a
tódolos demais. A implicación
dos axentes sociais, sindica-
tos e empresarios, foi clave e,
independentemente dalgun-
has lagoas, temos que con-
cluír a bondade dese proceso

para regularizar unha situa-
ción insostible deixada en
herdanza pola inacción do
Goberno anterior. 

Por definición un país de
emigración é un país  incapaz
de garanti-lo futuro dos seus
habitantes, de proporcionar
traballo, educación, vivenda,
sanidade, benestar social en
definitiva; si se quere prospe-
rar, ou sinxelamente sobrevi-
vir, hai que buscar outros
horizontes, hai que emigrar.
Os galegos coñecemos moi
ben esta realidade, aínda pre-
sente, non do todo esqueci-
da, na nosa historia.

Os países de acollida, no
noso caso España, actúan
coma un imán, precisan man
de obra, fundamentalmente,
pero non exclusivamente,
para postos de traballo que
non resultan atractivos para a
poboación local, desenvoltos
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Traballadores inmigrantes en Estados Unidos protestaron recentemen-
te en multitudinarias manifestaciós para evitar a súa expulsión. 
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economicamente non só
poden ofertar emprego, sala-
rios comparativamente moi
superiores ós do país de
orixe, senón que dende o
punto de vista social, a aten-
ción a saúde, educación e
protección social está garanti-
da para tódolos cidadáns. 

A migración é consubs-
tancial á historia da humani-
dade, existiu, existe e existirá,
pero non sempre é predicible,
outra vez España actúa coma
exemplo evidente. ¿Quén a
morte do ditador Franco,
quén o inicio da transición
democrática, ou mesmo nos
anos oitenta coa integración
de España na Unión Europea
podía pensar que un dos
maiores países portadores de
emigrantes íase  converter,
en menos dunha xeración, en
a penas dez anos, practica-
mente nun lustro, no segundo
país do mundo, tralos
Estados Unidos en cifras
absolutas e máis aínda en
termos proporcionais, recep-
tor de poboación inmigrante?

¿Quén podía pensar no
ano 2000 que a poboación
española cun dos índices de
natalidade e de fecundidade
máis baixos do mundo, ía
pasar de 40 millóns de habi-
tantes ós preto de 45 millóns
(44,5) que se calculan para
2005, froito dese boom inmi-
gratorio?.   

Entenderase, por conse-
guinte, o difícil que é predici-
lo futuro dos movementos
migratorios, pero o mesmo
tempo tamén se pode conclu-

ír que existe unha constante,
aquel que non ten ou non
albisca horizontes de futuro,
aquel que se sinte perseguido
ou que ten que fuxir, o que
non se resigna a súa sorte ,
desborda a falla de horizonte
e busca outros novos, migra. 

Expertos coma Francesc
Granell ou Guillermo de la
Dehesa teñen reflexionado
sobre este futuro, concluíndo
que "a inmigración é necesa-
ria e inevitable" ou que "non
fixo máis que empezar". A
migración actual non é coma
a de finais do XIX e boa parte
do XX, cara a  "novos paí-
ses", Estados Unidos,
Canadá, Arxentina, Brasil,
Venezuela, Australia, Nova
Zelanda e mesmo outros do
continente asiático ou africa-
no onde moreas de europeos
tiveron a posibilidade de fuxir
das fames ou da falta de futu-
ro para poder acceder a gran-
des extensións de terra a
unha "colonización" primeiro
e posteriormente a participar
nas revolucións industrial e
comercial conseguintes. 

Hoxe a migración basease
nun exceso de man de obra
nos países do terceiro mundo
e un maior desenvolvemento
dos medios de transporte e
tamén dos medios de comuni-
cación que globalizan o pla-
neta. Se a migración anterior,
que mobilizou ó redor do 7%
da poboación entre 1870-
1910, isto é uns 100 millóns
dos 1.500 millóns da poboa-
ción mundial, tivo como motor
a demanda de traballo en paí-
ses con moi pouca densidade

de poboación e por tanto man
de obra, a actual inmigración
nace dunha desbordada ofer-
ta de traballo nos países con
maior exceso de man de
obra.

Pasemos as cifras:
Calcúlase que a poboación
mundial pasará dos 6.400
millóns actuais ós 9.100
millóns do 2.050. e que o 98%
deste crecemento producira-
se nos países do chamado
Sur. A poboación dos países
máis desenvolvidos represen-
tará o 13,6% da poboación
mundial en 2050 cando en
1950 supoñía o 32,3%.
Europa (incluíndo toda a
Unión Soviética) representa-
ba en 1950 o 21,9% da pobo-
ación mundial, hoxe ten caído
ó 11,3% e para 2050 calcúla-
se que será o 7,2%, pasando
dos 728 millóns actuais a 653
(perdendo 75 millóns, por
tanto). Norteamérica gaña
137, chegando os 438
millóns. Oceanía só crece 15
millóns.

Por outra banda, África, a
pesares das fames e enfermi-
dades que provocan un brutal
descenso da esperanza de
vida, crecerá deica o 2050 en
1.031 millóns, chegando a
1.937 millóns, o 21,3% do total,
case o triple da porcentaxe de
Europa, cando en 1950 había
menos africanos que europeos.
Asia crecerá en 1.310 millóns
chegando ós 5.210 (o 57,5% da
poboación mundial) en 2050.
Xapón decrecerá en 16 millóns,
China aparece cunha poboa-
ción semellante a actual, polo
que o crecemento centrarase
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en India-Pakistán-Bangladesh
e no Sueste Asiático-Indonesia.
Iberoamérica e o Caribe crece-
rán 22 millóns ata chegar os
783 millóns de habitantes no
2050.

Debúxase un panorama
de países ricos con progresi-
vo envellecemento, agás
China con taxas constantes),
con cada vez menor porcen-
taxe de poboación en idade
de traballar, polo tanto cada
vez menores taxas de crece-
mento e maiores gastos en
pensións e servizos sociais,
en especial os relacionados
coa saúde e a dependencia.

Se na gran onda finisecu-
lar XIX-XX se mobilizou o  7%
da poboación mundial, pode-
mos pensar que nestes intres
coa globalización, coma
mellora dos medios de comu-
nicación e de transporte a
porcentaxe será maior, pero
en todo caso si se mantivese

un 7% estariamos a falar dun
mínimo de 637 millóns de
inmigrantes que se mobilizarí-
an nese horizonte do 2050.

Poderíamos aportar máis
cifras (si se quere profundar
véxase o artigo de Guillermo
de la Dehesa en El País do 19
de setembro de 2006, páx. 56
"A inmigración non fixo máis
que empezar"), pero cabe
salientar que na Unión
Europea deica o 2050 a
poboación en idade de traba-
llar (15-64 anos) reducirase
en 48 millons (de 307 a 259
millóns)en tanto que a maior
de 65 anos aumentará en 58
(de 75 a 133 millóns). A taxa
nominal de dependencia
(número de xubilados en rela-
ción coas persoas en idade
de traballar) será do 51%
frente o actual 24,5%. Tense
calculado para o 2050 que
cunha taxa de emprego do
70% para esta poboación en
idade de traballar -moi opti-

mista, a actual é do 63,1%, se
se ten en conta o retraso
cada vez maior de incorpora-
ción ó traballo pola maior
duración do tempo de estu-
dio- habería 181 millóns fren-
te os 193 millóns actuais
deste grupo de idade, o que
conlevaría unha taxa real de
dependencia (número de per-
soas xubiladas en relación
coas empregadas),  do
73,5%, e dicir que só cotizaría
1,4 persoa por cada xubilado
frente ós 2,6 actuais.

En España, en 2050 a
poboación descenderá en
100 mil persoas (sen inmigra-
ción o descenso sería de 7,2
millóns) . A poboación en
idade de traballar descenderá
en 6,2 millóns, os maiores de
65 aumentarán en 7,9 millóns
e a poboación ocupada des-
cenderá 1,5 millóns. Isto da
unha taxa de dependencia
nominal de 1,5 (actualmente
é do 4,1)  e dependencia real
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de 1,1 (casi un cotizante por
xubilado) , hoxe é do 2,5. 

Ante esta situación insosti-
ble dúas son as actuación
posibles, unha "controlable"
aumenta-la idade de xubila-
ción no horizonte dos 70
anos, outra "dexexable" con-
trol dos fluxos migratorios
para que vaian cubrindo as
indubidables necesidades de
man de obra cualificada e non
cualificada, que imos precisar
para mante-lo nivel de crece-
mento e con elo de presta-
cións sociais.

Esta análise -sei que
espesa, pesada, baseado en
extrapolacións de cifras e
taxas- permite, sen embargo,
concluir cos efectos positivos
da inmigración para o noso
país en concreto e para os
países desenvolvidos en
xeral, fronte os agoreiros do
odio, da xenofobia. A inmigra-
ción non se resolve con
represión, senón con políticas
que favorezan a integración,
o control dos fluxos migrato-
rios, a contratación en orixe e
o mesmo tempo dando a
coñecer os efectos positivos
que esta inmigración repre-
senta: mellora do crecemento
demográfico, cobertura de
postos de traballo de difícil
ocupación pola poboación
autóctona, maiores ingresos
fiscais, cotizacións, incremen-
to do consumo, etc, etc.

En palabras de Francesc
Granell "O que nos debe pre-
ocupar non é que sigan vindo
máis inmigrantes senón que a
economía española perda

posibilidades de seguir
atraéndoos, pois elo quererá
dicir que España deixa de
ofrecer postos de traballo
estables e productivos tanto
para os nacionais coma para
os inmigrantes. Noutras pala-
bras: o que hai que acadar é
que o modelo económico
español -inmigración incluida-
se axeite o mellor posible á
globalización das que as
migracións son -tamén- un
factor importante." ("A inmi-
gración necesaria e inevita-
ble". El País, 15 de setembro
de 2006).

Todo elo sen esquecer
que tamén hai que incidir
sobre as causas da inmigra-
ción nos países de orixe.
Moitas das actividades que
precisan de inmigrantes
poderían trasladarse con polí-
iticas  de inversión  neses paí-
ses de orixe contribuindo o
incremento de emprego ou
modificando as políticas pro-
teccionistas en determinados
sectores, fundamentalmente
agrícolas, pero tamén no
ámbito textil, por exemplo. 

Ata aquí estivemos a tra-
ballar co horizonte do 2050  e
pódese pensar que non dei-
xan de ser hipóteses.  Pero
estamos en condicións de
pasar da hipótese a tese, de
comproba-lo papel funda-
mental que a inmigración
representa para España
dende o punto de vista demo-
gráfico e  socio-económico.

Entre 1990 e 2005 os paí-
ses que más inmigrantes reci-
biron foron Estados Unidos,

con 15 millóns e Alemania e
España con máis de 4 millóns
cada unha. No caso español
esta aportación prodúcese
fundamentalmente nos derra-
deiros cinco anos, o que
exprica que a nosa poboación
pasase dos 40 millóns de
habitantes do 2000 os
44.395.300 a 1 de xaneiro de
2005, segundo as cifras pro-
visionais publicadas polo
Instituto Nacional de
Estadística. Isto é un crece-
mento dun 10% que nos sitúa
como o país da Unión
Europea que máis crece
poboacionalmente en cifras
absolutas e o terceiro tras
Chipre e Irlanda proporcional-
mente. 

Hoxe hai censados 3,88
millóns de extranxeiros en
España, o que representa un
8,7% da poboación (Non imos
entrara aquí nas discrepancias
con respecto ó censo de 2005
debidas á necesidade de reno-
va-la inscripción no Padrón
cada dous anos para os resi-
dentes non comunitarios, cons-
tatándose que hai arredor de
medio millón que non renovou
esa inscripción, polo que é pro-
bable que a cantidade real sexa
superior). Cunha importante
difreencia entre Comunidades
Autónomas, entre o 15,6% de
Baleares e o 2,5% de
Extremadura (Galicia cun 2,6%
de poboación extranxeira).
Salientan, asimesmo, as cifras
da Comunidade Valenciana,
13,4%; Murcia, 13,3%;
Cataluña, 12,2%;  Madrid,
11,8% e A Rioxa , 11,3%.    

Esta aportación demográ-

38

X
A

N
E

IR
O

 D
E

X
A

N
E

IR
O

 D
E

20
07

20
07

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 38



fica orixina o cambio de ten-
dencia demográfica dun país
coma España que estaba
entre os de menor crecemen-
to natural do mundo. A inmi-
gración é a responsable de
máis do 80% do crecemento,
non só polos continxentes de
inmigrantes que chegan
senón tamén porque xa
representa perto dun 18% o
número de nacementos de
nai extranxeira (e un 2% de
pai).

Esta aportación demográ-
fica ten un correlato económi-
co. Un recente estudio de
Caixa Catalunya, Informe
semestral sobre a economía
española e o contexto inter-
nacional, describe o papel
xogado pola inmigración no
crecemento económico do
noso país. Durante a década
1995-2005 o Producto Interior
Bruto (PIB) creceu a un ritmo
do 3,6%, casi o doble da
media comunitaria. Sen o
pulo demográfico da inmigra-
ción, conclúe ese estudio,
que o PIB español podería ter
caído a un ritmo superior o
1% anual e a renta per capita
disminuido nun 0,64% anual
entre 1995 e 2005, cando a
realidade é que creceu un
2,60% anual a prezos de
1995. Considera tamén este
estudio que a poboación inmi-
grante acapara a metade do
crecemento do consumo e
dos novos empregos. O
importante incremento da
poboación activa en España
fundaméntase na incorpora-
ción da muller ó mundo labo-
ral e no feito de que a gran
maioría da inmigración chega

en idade de traballar, polo
que a taxa de actividade
desta poboación, o 76%, e
moi superior á dos españois
(55%).

Ö redor da metade dos
novos fogares existentes en
España son sustentados por
un extranxeiro e a franxa de
idade maioritaria da poboa-
ción inmigrante (entre 25 e 45
anos) coincide coa de maior
tendencia ó consumo. O
Servizo de Estudios de Caixa
Catalunya conclúe que máis
da metade dos empregos cre-
ados nos derradeiros catro
anos en España foron absor-
bidos por inmigrantes e que
perto do 50% do consumo e
aproximadamente un tercio
do crecemento da demanda
de vivendas está vencellada
directa ou indirectamente á
entrada de inmigrantes.

En toda a Europa dos
Quince a aportación de inmi-
grantes ten sido clave. Só
Irlanda, Francia e Finlandia
crecerían en riqueza, aínda
que menos, se se decontase
a aportación realizada pola
man de obra extranxeira. De
media esta Europa dos
Quince tería unha renta per
capita que caería un 0,23%
sen a inmigración e gracias a
ela o PIB por habitante o que
fixo foi crecer nun 1,79%.

A inmigración é tamén a
principal responsable do
superávit da Seguridade
Social. Con datos do
Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais temos que o
número de extranxeiros afilia-
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dos creceu dende os 334.976
de 1999 a 1.848.494 de agos-
to de 2007, o que representa
un crecemiento do 451,8%,
case cinco veces máis.

Este colectivo cotiza por
valor de 8 mil millóns de
euros ó ano, cantidade que
prácticamente se iguala co
superávit, pensemos que en
2006 a aportación anual do
fondo de reserva estaba en
8.509 millóns de euros e xa
vai por 7.578 millóns deica
agosto de 2007.

Aportación ademáis que
cobra máis valor se temos en
conta o gasto por pensións
que os inmigrantes orixinan
que é mínimo, por cada inmi-
grante que percibe pensión
existen 30 cotizantes, por
cada español hai menos de
tres (2,65).

Outro estudio realizado
polo Instituto de Estudios
Autonómicos da Generalitat
de Cataluña, España 2020:
Unha mestizaxe ineludible,
conclúe que España necesi-
tará polo menos catro millóns
máis de inmigrantes deica ó
2020 para cubri-la demanda
de traballo con especial inci-
dencia en Cataluña, Madrid,
Andalucía e Comunidade
Valenciana. 

Traballa cunha hipótese
dun crecemento anual do 3%
do PIB e unha taxa de crece-
mento do emprego entre o
2% e o 3%. No peor dos
casos se se producira un
escenario de crise económica
a necesidade de inmigrantes

podería descender deica 2,3
millóns, aínda que para elo a
man de obra española tería
que ocupar tódolos potenciais
postos de traballo existentes
sen ter en conta o nivel edu-
cativo (o que é altamente
improbable).

E para que con eses catro
millóns de inmigrantes fose
suficiente  habería que apro-
veitar ó máximo a capacidade
da man de obra actual con
medidas que non serán doa-
das de implementar, tales
como: retrasa-la idade de
xubilación, penaliza-las pre-
xubilacións, potenciación das
políticas de conciliación da
vida familiar e laboral para
incrementa-las taxas de acti-
vidade feminina…. Se estas
medidas non se producen as
necesidades de man de obra
poderían estar ó redor de 7
millóns de inmigrantes máis.

Estas cifras, aínda no peor
dos escenarios, deixan en
evidencia algunhas declara-
cións recentes referidas á
imposibilidade do mercado de
traballo de acoller a máis
inmigrantes, das peticións de
prohibición de novas regulari-
zacións ou as propias dúbi-
das sobre o impacto positivo
dos extranxeiros no mercado
laboral español. Antes ó con-
trario, non só non se debería
cambiar o enfoque incial da
política de inmigración  ven-
cellada ó mercado laboral
senón que habería que pro-
fundizar nela. Igoal que habe-
ría que facer cos acordos
bilaterais, europeización da
política migratoria e de con-

trol das fronteiras, integración
de inmigrantes, Plan Africa,
etc.

Non podemos esquencer
que os temores ante a inmi-
gración non son un fenómeno
exclusivamente español, se o
72% dos españois ven a inmi-
gración coma unha ameaza
importante nos próximos 10
anos, esta cifra increméntase
ó 76% da media dos europe-
os ou o 79% dos estadouni-
denses (Enquisa sobre
Tendencias Trasatlánticas.
German Marshall Fund).
Cifras, por certo, inferiores á
preocupación que suscita o
terrorismo o quentamento
global ou a marcha da econo-
mía.

A novidade do fenómeno
inmigratorio si parece diferen-
ciar ós españois dos habitan-
tes doutros países onde a
inmigración forma parte da
paisaxe social dende hai
moito tempo. Non deixa de
ser curioso que segundo as
enquisas do CIS o español
pense que existe un 20,4%
de poboación inmigrante
(máis do doble da que hai en
realidade), aínda que tamén
se dan datos positivos nestas
enquisas como que ante a
raza e a relixión se prefira o
nivel educativo e a cualifica-
ción laboral dos inmigrantes,
ou que se incremente a por-
centaxe a favor de preserva-
las culturas propias dos inmi-
grantes fronte a asimilación
cultural pura e dura.

Profundizar na política ini-
ciada significaría fuxir dunha
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actitude semellante a do
Goberno do Partido Popular
que mirou para outro lado en
canto a inmigración irregular,
que apostou por medidas
policiais e nalgúns casos
xenófobas, relacionando
inmigración e delincuencia,
propiciando todo elo ó se des-
preocupar gravemente do
crecemento da bolsa de tra-
balladores irregulares.

Coa inmigración existe,
ten que seguir existindo, unha
gran diferencia entre as políti-
cas da dereita e ás da
esquerda. A dereita nestes
temas chega a un nacionalis-
mo primitivo, case tribal, non
é extraño que neste sentido
haxa declaracións dende os
nacionalismos periféricos que
coinciden coas do nacionalis-
mo español máis rancio en
canto o grave risco que supón
para a identidade nacional a
inmigración (véxase a deliran-
te idea do carné por puntos
para a integración dos inmi-
grantes que propoñía CiU nas
recentes eleccións catalanas,
ou algunhas declaración de
dirixentes de ERC en que
sobre o compoñente de
esquerdas parece prima máis
o reaccionarismo identitario
catalán).

Dende a esquerda hai que
afrontar con valentía social
todo o relacionado coa inmi-
gración, aínda que se sexa
conscente do dificil que é
aportar solucións concretas a
un problema tan complexo e
no que inciden múltiples
variables, a un problema no
que se esixen solucións a

curto prazo, cando a meiran-
de parte delas vense a medio
e longo prazo.

Sería preciso un Pacto de
Estado pola Inmigración, pero
sendo realistas vai ser moi
dificil que a dereita política,
mellor o Partido Popular,
acepte ese pacto, primeiro
por perxuicios ideolóxicos e
segundo por cálculo electoral,
todo vale no labor de oposi-
ción. Pero a inexistencia ou a
imposibilidade de acadar ese
Pacto non debe levar ó
Goberno a modificar unha
política que está dando resul-
tados. Sería bo o consenso, a
responsabilidade e a non utili-
zación demagóxica dun pro-
blema que non se resolve con

afirmacións gandilocuentes
(moitas delas meramente
xenófobas de extrema derei-
ta), pero si este consenso non
se dá,  a obriga do Goberno
sería establecer unha política
de inmigración que "…reque-
riría moita cautela. Porque só
con prudencia e sen máis
ruido da conta pódense levar
adiante  os obxectivos bási-
cos: regulacións razonables e
posibles dos fluxos, sobre a
base de que sempre é mellor
un inmigrante legal-con derei-
tos e obrigacións- que un ile-
gal (sic); accións contunden-
tes contra as mafias; compro-
miso ante a traxedia do
Atlántico dunha Europa que
unha vez máis esta afrontan-
do un problema de vida ou
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morte coa frialdade e impo-
tencia do burócrata engolado;
moita pedagoxía democrática
, e moita axuda ós municipios
que son o territorio axeitado
para afronta-las cuestións
básicas de relación e convi-
vencia. Á hora da verdade , a
verdadeira cuestión está na
rúa: como vivir xuntos".
(Josep Ramoneda, O Curso
da inmigración, El País, 3 de
setembro de 2006).

Volvendo o inicio deste
escrito cando falabamos de
que a globalización tradúcese
na realidade na existencia de
globalizadores e globaliza-
dos, da máis extrema riqueza
a maior da pobreza e non só
na clásica relación Norte-Sur
senón dentro dos propios paí-
ses onde campa a corrupción
en paralelo a falla de desen-
volvemento de políticas
sociais, faise imprescindicle
actuar non só sobre as con-

secuencias da inmigración
senón urxentemente tamén
ante as causas. Porque as
causas da inmigración son as
consecuencias desa globali-
zación inxusta da que esta-
mos a falar.

Resulta, por tanto, satis-
factorio poder rematar esta
reflexión sobre o fenómeno
da inmigración nun mundo
globalizado como o actual,
cunhas palabras da
Secretaria de Estado de
Inmigración e Emigración,
Consuelo Rumí, que nun arti-
go, Vecindade, publicado en
El País do 28 de setembro de
2006 concluía afirmando: "As
tendencias demográficas
para as próximas décadas
dícennos que as migracións
con seguridade seguirán a
ser un signo de identidade
para moitas dsas xeracións
que nos van suceder. Dende
esta lucidez adquire unha

importancia crucial que a
cidadanía incorpore a súa
percepción colectiva o alcan-
ce e dificultades deste fenó-
meno que tén irrompido con
inusitada aceleración e inten-
sidade en pouco máis dunha
década. Que, entre todos
sexamos quen de arrincoa-la
tentación, alimentada dende
algúns sectores, da mensaxe
populista que consiste en pro-
por respostas simples a pro-
blemas complexos e construir
unha gran coincidencia en
torno á natureza extremada-
mente versátil das migra-
cións. Que sexamos quen de
saber ler, cos ollos da inteli-
xencia crítica, a necesidade
de dar paso a unha nova
vecindade". Se esta política
do Goberno se consegue
plasmar na práctica iremos
polo bo camiño. 

Jesús Ramón Copa Novo
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O grupo máis
numeroso de
inmigrantes pro-

cede de Sudamérica, pois
con cerca de 33.000 persoas,
supera o 45% do total. Os
maiores continxentes son os
de Colombia (7.762), Brasil
(6.247), Arxentina (5.936),
Uruguai (3.900) e Venezuela
(3.678). De América Central
proceden 3.846, que repre-
sentan o 5'35% do total, des-
tacando a República
Dominicana (1.737) e Cuba
(1.725). De América do Norte
son orixinarios 1.470, desta-
cando Estados Unidos (886)
e México (652). En conxunto,
os países iberoamericanos
suman 37.258 persoas, que
supoñen cerca do 52% do
total da inmigración galega.

O segundo grupo en

importancia e o dos proce-
dentes dos países europeos.
Da Unión Europea dos vinte-
cinco, son 20.991, que repre-
sentan o 29% do total de
inmigrantes, destacando os
orixinarios de Portugal
(13.188), seguidos a moita
distancia dos italianos (
2.587), franceses (1.373),
ingleses (1.299) e alemáns
(1.045). Dos restantes países
europeos proceden outros
4.431 entre os que sobresae
Romanía con 2.104, seguida
de Bulgaria (493), Rusia
(449), Suíza (392) e Ucrania
(384). O total de estranxeiros
procedentes dos países euro-
peos e de 25.422, que repre-
sentan o 35% do total.

De África proceden 6.468,
que supoñen o 9% do total
dos que o maior continxente
son norteafricanos, en con-

creto de Marrocos (3.652) e
Alxeria (379). Dos países
subsaharianos sobresaen
Senegal (834), Ghana (431),
Nixeria (346), Cabo Verde
(256) e Angola (101).

De Asia son orixinarios
1.705, que supoñen o 2'37%
do total. O colectivo máis
numeroso son os chinos con
1.243.

Con respecto o ano ante-
rior, do Padrón Municipal do
ano 2006, desprendese que:

A cifra total de estranxei-
ros incrementouse nun
3'5%, o pasar de 69.363 a
71.796. Foi este incremento
o que permitiu que Galicia
mantivese a súa cifra de
poboación, evitando un
retroceso demográfico.
Segundo o mencionado
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En poucos anos, Galicia pasou de ser terra de emigrantes, a terra de acollida de inmigrantes pro-
cedentes dos cinco continentes. Segundo o Ministerio de Traballo, a finais de xuño deste ano
2006, a cifra de estranxeiros con tarxeta ou autorización de residencia, aproxímase os 58.000,
procedentes de 115 países. Sen embargo, os datos do Instituto Nacional de Estatística, referidos
a revisión do Padrón Municipal do 2006, sitúan en cerca de 72.000 a cifra de estranxeiros na
nosa comunidade, dos que a maioría, un 52%, son mulleres. Quere esto dicir que a pesar do últi-
mo proceso de regularización intensiva, máis de 14.000 persoas estranxeiras estarían aínda en
situación irregular.
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Padrón do 2006, os estran-
xeiros representan en
Galicia o 2'6% da poboa-
ción total, unha décima
máis que ano anterior.

ALGUNS PERFÍS:
Sobre o perfil da inmigra-

ción galega na actualidade
cabe destacar:

- A maioría dos inmigran-
tes, un 54%, aséntanse nas
provincias de Pontevedra e
Ourense, a pesar de que
contan con menor poboación
que A Coruña e Lugo.

- A idade media dos inmi-
grantes chegados a Galicia é
de 35 anos. Preto de un 10%
teñen menos de 15 anos, e
un 3% son nacidos en
Galicia. A maioría, un 51%
son mulleres.

- Por réximes da segurida-
de social están afiliados: Ó
Réxime Xeral o 70%; Ó de
Autónomos o 14%; O Réxime
Especial Agrario o 3'6%; o
Réxime Especial de
Empregados do Fogar o 8%,
e o Réxime do Mar o 4'5%.

- Por sectores de activida-
de, os contratos rexistrados
distribúense así: No sector
Agrario e pesqueiro o
10'35%, na industria o 9'76%,
na construcción o 27'14%; e
no sector servizos o 52'75%.

Pola súa orixe, un 48%
falan castelán, e un 24% son
portugueses ou brasileiros,
de xeito que o 72% non teñen

unha barreira idiomática moi
marcada, e si moitos elemen-
tos culturais básicos comúns.
Existen afinidades culturais
importantes co 15% restante
que procede de países euro-
peos.

- Con seguridade que as
diferencias máis acentuadas
prodúcense con ese 9% pro-
cedente de África, na súa
maior parte de Marrocos e
Alxeria, pero tamén de outros
22 países dese continente.
Un matiz importante a desta-
car: A inmigración procedente
de África e marcadamente
masculina, xa que de cada
10, sete son varóns. As dife-
rencias culturais son tamén
notorias cos países asiáticos,
pero menos relevantes pola
súa inferior incidencia.

- A pesar do último proce-
so de regularización, pode
estimarse que un 20% dos
inmigrantes residentes en
Galicia están aínda en situa-
ción irregular.

MATRIMONIOS:
No ano 2002, celebráron-

se en Galicia 534 matrimo-
nios con ó menos un cónxuxe
estranxeiro, o que supón o
4'64% do total dos celebrados
ese ano, superando en núme-
ro e porcentaxe os de estas
características durante o ano
anterior.

A maioría das mulleres
integrantes destes matrimo-
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nios son estranxeiras, sendo a súa distribución
a seguinte:

- Españolas ........................... 164 (30'71%)

- Da Europa Comunitaria .......   56 (10'49%)

- Do resto de Europa ................   20 (3'75%)

- Iberoamericanas...................276 (51'69%)

- Africanas ...............................     8 (1'50%)

- De América do Norte ..............     4 (0'75%)

- Asiáticas ............................... .     5 (0'94%)

- De Oceanía ............................     1 (0'19%)

En consecuencia, a maioría dos varóns son
españois, sendo a súa distribución a seguinte:  

- Españois ............................. 313 (58'61%)

- Da Europa Comunitaria ........  79 (14'79%)

- Do resto de Europa .................    9 (1'69%)

- Africanos ................................. 17 (3'18%)

- Iberoamericanos ................. 108 (20'22%)

- De América do Norte ..............    3 (0'56%)

- Asiáticos ................................    3 (0'56%)

- De Oceanía ............................    2 (0'37%)

As medias de idade son de 30 anos nas
mulleres, e 34 no caso dos varóns. En canto á
forma de celebración, en 140 casos (26'22%)
realizáronse segundo a relixión católica, e en 4
casos (0'75%) segundo outra relixión, e nos
restantes 390 casos (73'03%) o matrimonio foi
exclusivamente civil.

NACEMENTOS:
No Ano 2002 foron 1.081 os nacidos de pai

ou nai estranxeiros, o que significa o 5'5% do
total de nacidos ese ano, unha cifra superior
en número e porcentaxe a do ano anterior.
Destes 1.081 nacidos, o foron de:

- Nai e pai estranxeiros .......... 276 (26'18%)

- Nai estranxeira e pai español ....... 63 (42'83%)

- Nai española e pai estranxeiro ...... 283 (26'18%)

- Nai estranxeira e pai que non consta   59 (5'46%)

A maioría das nais son estranxeiras, sendo
a súa distribución a seguinte:

- Españolas ........................... 283 (26'18%)

- Da Europa Comunitaria ....... 187 (17'30%)

- Do resto de Europa................   42 (3'89%)

- Iberoamericanas ................. 462 (42'74%)

- Africanas ...............................   73 (6'75%)

- Asiáticas ...............................    20 (1'85%)

- De América do Norte .................    12 (1'1)  

- De Oceanía ...........................      2 (0'19%)

A maioría dos país son españois, sendo a
súa distribución a seguinte:

- Españois ............................  463 (45'30%)

- Da Europa Comunitaria ....... 219 (21'43%)

- Do resto de Europa ................   35 (3'42%)
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- Iberoamericanos ................. 203 (19'86%)

- Africanos ...............................   74 (7'24%)

- Asiáticos ...............................    18 (1'76%)

- De América do Norte .............      8 (0'78%)

- De Oceanía ...........................      2 (0'20%)

ENSINO:
Con datos referi-

dos o curso
2003/2004, vemos
que os alumnos
matriculados en
centros non univer-
sitarios foron 6.645,
que representan o
1'53% do total do
alumnado galego
neste sector do
ensino. De eles,
5.616 (84'51%)
foron matriculados
en centros públicos,
e 1.029 (15'49%)
en centros priva-
dos.

A orixe destes
alumnos foi a seguinte: Países da Unión
Europea, 903 (13'59%); Resto de países de
Europa, 407 (6'12%); África, 620 (9'33%);
América, 4.517 (67'98%): Asia, 188 (2'83%);
Oceanía, 10 (O'15%).

Compre subliñar tamén que a finais do ano
2004, a cifra de estranxeiros con tarxeta vixen-
te e autorización de estancia por estudios, era
de 658, superior nun 14% a do ano 2003. Un
70% destas persoas eran iberoamericanas, e
mulleres nun 56%.

CONCESIONS DE NACIONALIDADE
No ano 2004 foron 981 as concesións de

nacionalidade a persoas estranxeiras en
Galicia, a maior parte das cales, en concreto
732 (74'61%) o foron a persoas procedentes
de Iberoamérica, e 123 (12'53%) a proceden-
tes da Europa Comunitaria. O principal motivo
para estas concesións de nacionalidade base-
ase en circunstancias diversas tras dous anos
de permanencia, o que sucedeu en concreto
en 527 casos (33'13%). A maioría das naciona-
lidades son concedidas a mulleres, con 602

casos que supoñen cerca do 62% do total. A
media de idade dos nacionalizados,  tanto no
caso das mulleres como dos homes e de 39
anos.

INTEGRACION
A integración dos inmigrantes convertese

nunha cuestión clave, na que matrimonios,
nacementos, educación e ensino, actividades
culturais, concesións de nacionalidade, activi-
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dades económicas e laborais,
son aspectos importantes.

O campo da actividade
económica parece ser o que
menos dificultades ofrece. No
plano político e social se
embargo o panorama  e dis-
tinto, pois están en xogo
cuestións de fondo. Ocorre
esto por exemplo nalgúns
casos coa concepción da
familia, ou co papel da muller,
a relixión, o ensino, a lingua,
e a propia democracia inclu-
índo o corpo legal que confor-
ma as nosas relacións como
sociedade, constitución inclu-
ída.

O ser moito menor o
número de poboación afecta-
da, este tipo de problemas
teñen en Galicia unha dimen-
sión tamén menor que nou-
tras comunidades autónomas
e mesmo noutros países da
Unión Europea con inmigran-
tes de segunda e terceira
xeración, xa cidadáns euro-
peos de pleno dereito, pero
os que as dinámicas socioe-
conómicas os foron excluíndo
no seo dos seus propios paí-
ses de acollida. Cas lóxicas
excepcións exemplos temos
en Francia, Inglaterra,
Alemaña., etc.

En Galicia obsérvanse
esforzos notables por parte
de algúns concellos e da pro-
pia Xunta en materia de inte-
gración social. Baste indicar
que están rexistradas 89 aso-
ciacións de inmigrantes, que
reciben subvencións públicas
e que actúan como interme-
diarios entre os colectivos e

as diversas administracións,
servindo tamén como canle
para as súas propias manifes-
tacións culturais. Aínda que a
presencia dos inmigrantes e
dunha porcentaxe bastante
menor que noutras comunida-
des, en determinadas poboa-
cións como Vigo ou A Coruña,
a porcentaxe elévase nota-
blemente, e os problemas de
convivencia cobran máis rele-
vancia. 

De feito son coñecidos
algúns incidentes puntuais de
gravidade, sobre todo en
Vigo, con mozos estranxeiros
implicados, que sen ter a súa
orixe en factores de  xenofo-
bia ou racismo, si poñen de
manifesto a existencia de
mozos estranxeiros, tal vez
desarraigados, proclives a
comportamentos violentos,
que en contacto con ambien-
tes marxinais, poden chegar
a converterse, o igual que
outros mozos galegos, en
factores de risco.

PARTICIPACION
SINDICAL

No terreo de actividade
económica e laboral non se
perciben en Galicia comporta-
mentos de rexeite, a pesar de
que a participación dos inmi-
grantes nas organizacións
sindicais e bastante escasa.
Debido tal vez os sistemas de
contratación, con altas taxas
de fraude, ilegalidade, econo-
mía somerxida, etc. os sindi-
catos aínda xogando un papel
institucional determinante,

están lonxe de representar
entre os colectivos de inmi-
grantes o papel que razoable-
mente cabería esperar.

Non hai datos coñecidos,
polo que dende CLARIDADE
levouse a cabo unha breve
enquisa entre os tres princi-
pais sindicatos galegos. Os
datos aportados polas res-
pectivas organizacións sindi-
cais, foron os seguintes:  

UGT GALICIA:

-  En outubro de 2006 con-
taba con 1.022 afiliados
estranxeiros, dos que 431
(42'17%) eran mulleres.

- Por orden de importancia
os tres principais países de
orixe dos estranxeiros afilia-
dos eran: Venezuela (146),
Francia  (134) e Suíza (131),
seguidos de Arxentina (108) e
Portugal (103). En total son
59 os países orixinarios dos
estranxeiros afiliados a UGT
de Galicia, destacando
América con 20 países,
Europa con 16, e África con
13.

- Nos órganos de dirección
do sindicato non hai inmigran-
tes.

- Os servizos que o sindi-
cato ofrece os inmigrantes
son: consulta e asesoramen-
to, tramitación e xestión de
todo tipo de expedientes, e
orientación e formación labo-
ral.

47

X
A

N
E

IR
O

 D
E

X
A

N
E

IR
O

 D
E

2007
2007

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 47



CIG:
- En Outubro de 2006 con-

taba con 3.485 afiliados
estranxeiros, dos que 1.611
(46'22) eran mulleres.

- Por orden de importancia
os tres principais países de
orixe dos estranxeiros afilia-
dos eran: Colombia,
Arxentina, e tamén Romanía.

- Sí hai inmigrantes nos
órganos de dirección do sindi-
cato, distribuídos segundo o
nivel e cifras seguintes: Nivel
de empresa: 431; Nivel
local/comarcal: 9; Nivel gale-
go: 103.

- Os servizos que o sindi-
cato ofrece os inmigrantes
son: Asesoramento sobre
estranxeiría; Asesoramento
laboral e convenios e Cursos
de formación.

S.N. DE CC.OO. DE
GALICIA:

- Nas súas follas de afilia-
ción non consta especifica-
mente a nacionalidade das
persoas que se afilian, polo
que descoñecen o numero de
afiliados e afiliadas que non
son españois. Sí pode ser un
dato de referencia o das per-
soas inmigrantes atendidas
nas oficinas de CITE - Galicia
durante o ano 2005.

- Nese ano de 2005, o
numero de persoas inmigran-
tes atendidas foi de 3.681,
das cales 2.530 (69%) foron
mulleres.

- Por orden de importan-

cia, os principais países de
orixe destas persoas son:
Colombia, Arxentina,  e
Senegal.

- Sí hai inmigrantes nos
órganos de dirección do sindi-
cato, sen que poidan precisar
o número, o ter constancia de
persoas inmigrantes a nivel
comarcal e galego, pero non
no ameto da empresa o non
constar a nacionalidade na
ficha de afiliación 

-Os principais servizos
que ofrece o sindicato os
inmigrantes son: Orientación
Laboral, Asesoramento
Xurídico e Administrativo, e
Formación.

A INSPECCION DE
TRABALLO:

E condición necesaria que
os traballadores estranxeiros
sexan contratados conforme
establecen as normas labo-
rais. Elo permitirá o amparo
legal dos seus dereitos, evita-
rá o deterioro das relación
laborais, as bolsas de econo-

mía somerxida e marxinación
social, e favorecerá a súa
integración no noso país.

A Inspección de Traballo
ten entre outras funcións a de
velar polo cumprimento da
lexislación en materia de con-
tratación e condicións de tra-
ballo. Neste senso, as súas
actuacións en materia de
estranxeiría foron as seguin-
tes no pasado ano.

Destaca en número de
actuacións a provincia de
Pontevedra, con unha cifra
que supón o 81% do total de
Galicia, aínda que logo as
actas de infracción e o impor-
te das sancións son inferiores
as das producidas na provin-
cia de A Coruña.

As actuacións da
Inspección de Traballo en
materia estranxeiría supuxe-
ron neste ano o 55% das
actuacións da Inspección en
materia de emprego e estran-
xeiría, pero o 97% en materia
de actas de infracción, o 99%
do importe total das sancións,
e 97% dos traballadores afec-
tados.
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2005: ACTIVIDADE DA INSPECCIÓN DE TRABALLO EN MATERIA DE
ESTRANXEIRÍA

ACTUACIÓNS ACTAS
INFRACCIÓN SANCIÓNS TRAB.

AFECTADOS

A CORUÑA 412 215 1,428,222,00€ 215

LUGO 87 14 67,729,00€ 14

OURENSE 143 19 100,079,00€ 19

PONTEVEDRA 2,769 186 1,138,492,00€ 186

GALICIA 3411 434 2734522 434
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Sendo o ano 2005 o da
"campaña de regularización
masiva", cobra interese coñe-
cer a evolución das cifras no
que vai do 2006. As referidas
o primeiro trimestre deste
ano, foron as que se consig-
nan no cadro de  máis abaixo.  

Pode observarse que a
pesar da regularización do
2005, a actividade inspectora
neste primeiro trimestre do
2006 reflexa que o número de
actuacións supoñen o 31%
do total do ano anterior, o
número de actas de infracción
o 38%, o importe das san-
cións o 36%, e o número de
traballadores afectados o
38%. Cifras moi superiores a
media estatal que se sitúan
en torno o 25%.

Ponse manifesto que a
pesar da campaña de regula-
rización, as contratacións irre-
gulares continúan por parte
de un sector do empresariado
galego, e que o número de
actuacións, infraccións e san-
cións por parte da Inspección
están aumentando en Galicia
en porcentaxes que superan
amplamente a media españo-
la.

PARO REXISTRADO E
INMIGRANTES:

Os inmigrantes rexistrados
como parados nas oficinas do
INEM en Galicia, eran os
seguintes a, 31 de Decembro
de 2005.

Esta cifra de parados
supón o 9'5% dos estranxei-
ros con tarxeta ou autoriza-
ción de residencia en Galicia,
e representa o 3'6% do total
do paro rexistrado existente
na comunidade autónoma.

Non deixa de sorprender a
cifra, dende logo moi inferior a
media existente no conxunto do
estado, pero relevante cando
persisten ocupacións laborais
con ofertas de emprego con

dificultades para verse cubertas
segundo o propio INEM, e
segue afirmándose dende
diversas instancias que o mer-
cado laboral español segue
necesitando da chegada de
máis inmigrantes. A maior por-
centaxe de parados (49%),
concéntrase no sector servizos,

seguido do colectivo "sen
emprego anterior".

PERSPECTIVAS:
Hai razóns obxectivas

para pensar, que a corto
prazo a cifra de inmigrantes
seguirá aumentando:

Como é sabido, o "Catálogo
de Ocupacións de Difícil
Cobertura", que trimestralmen-
te elabora o INEM, sirve de
referencia para autorizar a resi-
dencia e a contratación de tra-
balladores estranxeiros por
parte das empresas. Os datos
referidos a Galicia para o tercei-
ro trimestre deste ano 2006,
reflectían na provincia de A
Coruña 65 ocupacións cuxas
ofertas de emprego son difíciles
de cubrir, na de Pontevedra a
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1 DE XANEIRO / 31 DE MARZO DE 2006: ACTIVIDADE DA INSPECCIÓN
DE TRABALLO EN MATERIA DE ESTRANXEIRÍA

ACTUACIÓNS ACTAS
INFRACCIÓN SANCIÓNS TRAB. AFEC-

TADOS

A CORUÑA 78 59 355,672,00€ 59

LUGO 43 11 66,011,00€ 11

OURENSE 19 8 49,946,00€ 8

PONTEVEDRA 928 87 524,325,00€ 87

GALICIA 1068 165 995954 165

INMIGRANTES REXISTRADOS NO INEM EN GALICIA A 31/12/ 2005

TOTAL AGRAR. INDUST. CONST. SERVIZ. S/ EMPR.
ANTER.

A CORUÑA 1758 84 139 147 889 499

LUGO 585 55 32 59 257 182

OURENSE 803 28 110 98 369 198

PONTEVEDRA 2374 119 199 247 1,187 622

GALICIA 5520 286 480 551 2702 1501
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cifra subía a 89, na de Lugo a
65, e na de Ourense a 22. Son
oficios e especializacións rela-
cionados ca construcción, hos-
talería, actividades navais e
pesqueiras, industria cárnica,
actividades de pastelería e
panadería, conductores de
grúas e vehículos especiais,
especialistas en tarefas de
montaxe e mantemento, servi-
zo doméstico, peóns, etc.

Un estudio de Caixa
Cataluña feito público a finais
do pasado mes de Agosto sina-
laba que "a economía española
creceu  na última década un
2'6% anual de media gracias a
contribución dos inmigrantes.
Sen a súa contribución, o
Producto Interior Bruto (PIB)
houbera caído un 0'6. A inmi-
gración supuxo máis do 50%
do emprego creado nestes
anos, tendo unha influencia
directa no aumento do consu-
mo privado e na demanda de
vivenda, claves no crecemento
do PIB". Un feito que non afec-
ta só a España xa que, "a gran-
de maioría dos países europe-
os rexistrarían caídas moi
importantes do seu PIB sen  a
contribución dos inmigrantes".
En Galicia, a realidade da inmi-
gración está lonxe dos niveis
que alcanza noutras comunida-
des autónomas, de feito a
poboación inmigrante supón en
España un 8% (3'5 millóns) da
poboación total (44 millóns),
mentres que en Galicia a cifra
redúcese o 2'6% (71.796) da

poboación galega (2.764.250).

Aínda coas amplas compe-
tencias existentes por parte das
comunidades autónomas, e
sendo decisiva a súa actuación
a hora de tratar axeitadamente
todo o relacionado cos inmi-
grantes, estamos diante dun
problema de dimensión euro-
pea, e por elo reclámase dende
amplos sectores sociais, e
dende os sindicatos un Pacto
de Estado con uns contidos
mínimos:

- Necesidade dunha políti-
ca estable que evite a utiliza-
ción da inmigración como un
instrumento de enfrontamen-
to electoral, e asuma a pre-
sencia dos inmigrantes como
parte de nosa sociedade en
igualdade de condicións, e a
inmigración como un fenó-
meno permanente que ten
que abordarse  con políticas
estables.

- Prioridade na loita contra
traficantes e tratantes de
seres humanos.

- Compromiso de trasla-
dar a opinión pública mensa-
xes que non comporten alar-
mas sociais inxustificadas,
senón que polo contrario
favorezan a convivencia.

- Non culpar a poboación
inmigrante de problemas
económicos e sociais non
orixinados por eles e dos que

sen embargo son unha das
súas víctimas.

- Recoñecer que a poboa-
ción inmigrante forma parte
da nosa sociedade.

- Compromiso decidido
de loitar contra o traballo irre-
gular e a economía somerxida.

- Dedicar os medios mate-
riais e humanos necesarios
para a integración dos inmi-
grantes na nosa sociedade,
algo no que será decisiva a
actuación dos Concellos
que, a tal efecto deben contar
con medios suficientes para
cubrir estas necesidades.
Neste senso pode ser impor-
tante o "Plan Estratéxico de
Cidadanía e Integración" pro-
movido polo Ministerio de
Traballo, e actualmente en
proceso de consulta social.

Este Pacto de Estado debe-
ra completarse con acordos
entre os sindicatos e as organi-
zacións patronais no ámbito
das empresas, dos sectores,
das localidades, das comunida-
des autónomas e do propio
Estado, encamiñados a regula-
rizar os sistemas de contrata-
ción de traballadores inmigran-
tes, evitando o fraude, e as can-
les de oferta de man de obra,
xa non opacas, senón clandes-
tinas dados os enormes prexuí-
zos de todo tipo que conlevan.

Xesús Mosquera.
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Fontes: - Secretaría de estado de Inmigración e Emigración. Ministerio de Traballo.

- Anuario Estatístico da Inmigración 2004. Ministerio de Traballo.

- Instituto Nacional de Estatística. Padrón Municipal 2006.

- Instituto Nacional de Emprego (INEM).

- Estatísticas da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
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No ano 2000, e
despois de moi-
tas discusións e

desencontros, os países da
ONU lograron poñerse de
acordo nunha serie de obxec-
tivos comúns chamados pom-
posamente Obxectivos de
Desenvolvemento do
Milenio cal fin último sería a
nivel mundial a redución da
pobreza extrema a metade
para o ano 2015. Obxectivos
todos eles que a continuación
resumimos:

1. Redución a metade
do número de pobres.

2. Escolarización -
ensino primario- de tódolos
nenos e nenas.

3. Promoción da igual-
dade de xénero e a autono-
mía das mulleres.

4. Redución a metade
da mortaldade infantil.

5. Redución da mortal-
dade feminina por embara-
zo ou parto.

6. Redución de doen-
zas como paludismo, cóle-
ra, VIH-sida e similares.

7. Redución a metade
das persoas que non teñen
aceso a auga potable nin o
saneamento básico.

8. Desenvolvemento
dun sistema comercial e
financeiro aberto, sen dis-
criminacións e abordaxe do
problema da débeda exter-
na.

Co transcurso dos anos a
consecución destes obxecti-
vos parece estar cada día
máis lonxe -"Pouco se ten
feito ó respecto, e cos actuais
índices de adianto, nese
senso levará mais de 100
anos para que moitos países
acaden os Obxectivo de
Desenvolvemento do Milenio"

(A Confederación Internacional
de Organizacións Sindicais
Libres-CIOSL) e, centrándo-
nos no primeiro deles, a pre-
gunta de se a pobreza está
diminuíndo actualmente no
mundo deixa hoxe de ter sen-
tido: xa case que ninguén,
medianamente informado é
capaz de negalo contrario.
Nembargante aínda hai quen
parece estar fora da realidade
e subliña que coa globaliza-
ción a pobreza diminuíu, atre-
véndose incluso a cuantifica-
la: o Banco Mundial nun dos
seus numerosos informes
apuntaba que "como resulta-
do do proceso de globaliza-
ción a pobreza diminuirá en
200 millóns entre 1.980 e
1.998". En contra desta tese
opinamos que dende a crise
dos anos setenta "asístese no
ámbito mundial a un empo-
brecemento masivo como
resultado de políticas delibe-
radas coñecidas polo nome
de neo-liberalismo" (1). Algo
que calquera persoa que
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Desenvolvemento económico e
pobreza

Uxía Pérez Pereira

(1): "La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos". E. Toussaint. Editorial Garkoa.
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poida viaxar por calquera
parte do mundo -especial-
mente o chamado terceiro
mundo- pode comprobar facil-
mente e que se apoia na
constatación que de, a nivel
mundial, instalouse de xeito
duradeiro un desemprego
masivo, unha grande des-
igualdade na distribución dos
ingresos e un forte caída des-
tes entre as clases populares.

Entrando en materia, e
segundo os datos mais fia-
bles, no chamado Terceiro
mundo -onde polo xeral o
nivel de servizos básicos
(sanidade, educación, viven-
da....) e asistencias é mínimo
ou ben simplemente non exis-
ten- mais de 1.200 millóns de
persoas (300 millóns -o 40%
da poboación- en África) - e a
pesares da mellora da situa-
ción en China, sobreviven
con menos de 1 dólar ó día -
índice que se considera como
límite da pobreza absoluta (2)-,
na Europa oriental -"países
en vías de desenvolvemento"
segundo o Banco Mundial- a
taxa media de pobreza,
dende a caída do pano de
aceiro, pasou do 4 ó 32% (!!!)
-o tempo que se producía un
desmantelamento total do
Estado que provía dalgúns
servizos básicos-, no mundo
Desenvolvido -UE, EEUU,
Xapón..- mais de 100 millóns
de persoas viven por debaixo
do limiar da pobreza absoluta:
segundo datos da propia
Comisión na UE actual entre
o 20 e o 40% da poboación

está no límite do limiar da
pobreza, nos USA, e segundo
a Oficina do Censo, a situa-
ción e impresionante: contabi-
lízanse 33 millóns de pobres -
12% da poboación actual sen
contar a numerosísima pobo-
ación carceraria e que, a dife-
renza da UE, moitos cidadáns
estadounidenses non teñen
garantida a atención sanita-
ria, ou seguro de vellez....:
13,4 millóns son mendigos-, e
a cifra segue medrando
.....Esta situación acompáña-
se dunha grande e cada vez
maior desigualdade na distri-
bución das rendas xa que "o
20% mais rico do planeta
gana, cando menos, 150
veces mais que o 20% mais
probe.....3.500 millóns de
individuos non recollen mais
que o 5,6% dos ingresos
mundiais..... entre as 127 per-
soas mais ricas do mundo
teñen unha fortuna acumula-
da superior o 50% dos habi-
tantes mais pobres do plane-
ta, que supoñen 3.000 millóns
de persoas" (PNUD: Programa
das Nacións Unidas para o
Desenvolvemento). "1.200
millóns de persoas viven con
1 dólar ou menos o día; o 1%
mais rico da poboación mun-
dial percibe a mesma cantida-
de de ingresos que o 57%
mais pobre; 54 países son
mais pobres agora que eran
no 1.990; 1.000 millóns de
persoas están desemprega-
das, subempregadas ou son
pobres; 860 millóns de adul-
tos son analfabetos..."
(CIOSL: Globaliza-la solida-

riedade).

Esta situación vólvese
mais dramática se a analiza-
mos por idade ou xénero. A
situación dos nenos a nivel
mundial (Informe UNICEF
2006) é terrible, non só no ter-
ceiro mundo "as vidas de
millóns de nenos e nenas dis-
corren en medio da pobreza,
o abandono, a ausencia de
educación, a discriminación,
a falta de protección e a vul-
nerabilidade....centos de
millóns de nenos e nenas son
vítimas de graves formas de
explotación e discriminación e
son virtualmente invisibles
para o mundo. Os seus derei-
tos a unha infancia segura e
san resultan difíciles de prote-
xer.... millóns de nenos e
nenas desaparecen da vista
do público cando caen nas
redes dos traficantes de
seres humanos e cando se
lles obriga a traballar como
empregados domésticos
nunha situación de servidu-
me. Outros nenos e nenas,
como os que viven nas rúas"
-uns 100 millóns- "están a
vista de todos pero non dispo-
ñen de servizos básicos nin
da protección mais elemental.
Estes nenos non só sofren
malos tratos, senón que care-
cen de acceso a escola, a
atención sanitaria e a outros
servizos básicos que necesi-
tan para medrar e desenrolar-
se".....estes nenos que care-
cen de servizos básicos -velaí
o subdesenvolvemento- "son
mais vulnerables á explota-
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(2): A nivel internacional (Banco Mundial) defínese a pobreza como nivel de ingresos/consumo inferior a ......
dólar/es por día. Criterio que, particularmente, cuestionamos totalmente: non e o mesmo 1 dólar en América Latina
que en Asia ou África -nin no interior destes continentes-. As Nacións Unidas tentan de establecer un novo e mais
fiable indicador da pobreza: o IPH -indicador da pobreza humana onde se manexan outros criterios amais da renda-
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ción porque dispoñen de
menos información para pro-
texerse e de menos alternati-
vas económicas. A aqueles
atrapados nos conflitos arma-
dos, por exemplo, sometése-
lles sistematicamente a viola-
cións e outras for-
mas de violencia
sexual"....... Por
doenzas que pode-
rían ser facilmente
curables -doenzas
que teñen que ver
co subdesenvolve-
mento e a pobreza
subseguinte: dia-
rrea, paludismo,
desnutrición, cóle-
ra..- 11 millóns de
nenos morren cada
ano no mundo,
mentres no mundo
desenvolvido 1 de
cada 3 nenos ten
obesidade. Ademais
"245 millóns de
nenos de 5 a 17
anos traballan e 114
millóns en idade
escolar non acoden
a escola" (CIOSL). A
situación das mulle-
res é tamén lamen-
table: segundo o
PNUD estas repre-
sentan o 70% das
persoas recoñeci-
das como pobres amais de,
dadas as súas condicións de
vida e traballo, ser mais vul-
nerables -maiores dificultades
no acceso ó ensino, maior
desnutrición, maiores doen-
zas: anemia, mortes en parto,
maior vulnerabilidade ó SIDA,

..- asemade "o 60% das per-
soas desempregadas na
mundo son mulleres, .... as
mulleres perciben entre o 30
e o 60% menos que os
homes" (CIOSL).

Se nos centramos no
caso galego a situación
tamén e mais grave do que
parecera a primeira vista.
Segundo documentos de
organizacións (CARITAS
p.e.) que traballan seriamente
e con rigor a realidade non

deixa de ser seria non só polo
importante número de perso-
as que viven en situación de
pobreza senón, tamén, por
que tódolos indicadores subli-
ñan que a situación non
mellora co tempo senón que

se agudiza -ó que
non é axeo o fenó-
meno da inmigra-
ción-. Segundo as
fontes consultadas
(3) o 20% das fami-
lias de Galicia
(156.000 aproxima-
damente) viven na
pobreza -baixo o
limiar do 50% da
renda media do
Estado-: son
pobres -"individuos
ou familias cuns
ingresos tan reduci-
dos que se ven
excluídos das for-
mas de vida mini-
mamente acepta-
bles no estado
membro en que
habitan" (UE)-.
Nestas familias,
cunha media de
membros de 3,80
viven preto do
595.000 persoas
que supoñen, xa
que logo, o 22% do
total da poboación

de Galicia (4). Cifra que con
toda seguridade é inferior a
propia realidade, pero que
nos sirve para subliñar que
Galicia segue, neste aparta-
do, os parámetros europeos
propios das rexións menos
desenvolvidas e cun forte
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(3): "Las condiciones de vida de la población pobre en Galicia". EDIS (Equipo de Investigación Sociolóxica). Madrid
1.998. Investigación promovida por cáritas de Galicia. Datos confirmados polo Anuario Estatístico de España 2006.

(4) : ídem
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peso rural. Algo que nos ven
confirmado pola análise
estrutural desta poboación
pobre: aínda que en termos
absolutos son as zonas urba-
nas -provincias de A Coruña e
Pontevedra- as que acollen
unha maior poboación pobre
(64,5%: sendo a Coruña onde
hai mais poboación pobre,
case que a metade da total
galega), é nas áreas rurais -
provincias de Lugo e
Ourense- onde a situación de
pobreza é maior entre a
poboación (22 e 32%: espe-
cialmente grave parece este
último caso da provincia de
Ourense onde 1 de cada 3
cidadáns atópase nunha
situación de pobreza): son as
provincias galegas de menor
poboación as que soportan
unha porcentaxe de poboa-
ción pobre superior á que
correspondería polo seu peso
poboacional (5). 

Por niveis de pobreza (6),
están nunha situación de
pobreza severa (extrema
e/ou grave: núcleo duro da
pobreza) o 24% da poboación
pobre -que ven a selo 5% da
poboación galega total, sendo
mais importante na provincia
de A Coruña (29,5 da poboa-
ción pobre, 50% do total gale-
go nesta situación)- e en
pobreza relativa (moderada
e/ou precariedade social) o
76% da poboación pobre -
16,5% da poboación total
galega, sendo mais importan-
te nas provincias de Lugo,

Pontevedra e Ourense -
Pontevedra ten mais da meta-
de da poboación pobre en
situación de precariedade,
Lugo e Ourense a mesma
porcentaxe en pobreza mode-
rada-. Resumindo podemos
dicir que é na provincia de A
Coruña onde hai unha maior
intensidade de pobreza eco-
nómica -superior a media
galega-: onde o fenómeno é
mais grave por ser tamén a
provincia que acolle ó maior
número de pobres(7). Dato que
non entra en contradición co
anteriormente subliñado
dunha maior situación relativa
de pobreza nas áreas rurais
(Lugo e Ourense).

Dende o punto de vista
sociolóxico cabe subliñar, ini-
cialmente, unha dobre carac-
terística recente da poboa-
ción pobre de Galicia: o cada
vez meirande peso da poboa-
ción inmigrante -aspecto xa
subliñado-, especialmente a
procedente de África e o
Sueste de Europa -a globali-
zación tamén chegou a
Galicia- e a crecente femini-
zación da pobreza (52%). O
carácter universal do fenóme-
no da pobreza manifestase
no feito -entre outros- de que
afecta a tódalas idades -coa
excepción lóxica da provincia
de Ourense dada a súa pirá-
mide poboacional- aínda que
con distinta intensidade -a
situación é mais grave entre a
poboación moza pobre (a
taxa de poboación moza

pobre -22%- é superior a taxa
de poboación moza total -
18,1%-, algo que non pasa
con resto das idades o tempo
que o fenómeno da xuvenili-
zación estendese entre a
pobreza mais extrema -os
pobres mais extremos teñen
unha idade media baixa-):
maior taxa de desemprego,
menores axudas/pensións..-.
Dende o punto de vista do
nivel de formación/especiali-
zación a realidade é diáfana:
elevadas taxas de analfabe-
tismo (57,5%) e de baixo nivel
cultural (78%) -especialmente
graves na provincia de
Ourense pero tamén pronun-
ciadas nas provincias de
Lugo e A Coruña-. A situación
laboral -emprego/desempre-
go- inflúe loxicamente: entre
a poboación pobre activa:
menor taxa de actividade
(39%) -cunha elevada propor-
ción de poboación inactiva- e
maior a taxa de paro/subem-
prego (63,5%) -estado ó que
non é axeo o baixo nivel de
formación/especialización
desta poboación-, sendo este
un aspecto de primeiro orde
na configuración da pobreza
xa que si relacionamos estes
datos cos do paro u subem-
prego total atopamos que coa
excepción da provincia de
Pontevedra (50%), o desem-
prego e a pobreza van intima-
mente unidos: case que tódo-
los desempregados son
pobres sendo, xa que logo, o
desemprego a causa princi-
pal da pobreza nas provincias
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(5): "Las condiciones de vida de la población pobre en Galicia". EDIS (Equipo de Investigación Sociolóxica). Madrid 1.998.
Investigación promovida por cáritas de Galicia. Datos confirmados polo Anuario Estatístico de España 2006.

(6): ídem
(7): ídem 
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de A Coruña, Lugo e Ourense
(8).

Velaí as características
principais da poboación pobre
en Galicia que veñen a confir-
mar que neste comunidade a
situación e asemade grave
non podendo fuxir da dinámi-
ca mundial de incremento da
pobreza -relacionada coa
existencia dun desemprego
consolidado-, de consolida-
ción da desigualdade na dis-
tribución dos ingresos -aínda
que menor a outras zonas de
España- e forte caída destes
entre as clases populares.
Non é, xa que logo, estraño
que entre a poboación galega
pobre haxa unha opinión
xeneralizada de que nos
derradeiros anos as cousas
foron a peor e que van a ir a
peor aínda nos vindeiros
anos xa que as expectativas
laborais -causa principal da
pobreza- son, entre este
extracto de poboación, redu-
cidas ou nulas.

Diante desta realidade tan
grave e universal da pobreza
non resulta tampouco estraño
que se produzan reaccións
en contra desta situación por
un cada vez mais amplo sec-

tor da poboación mundial.
Reaccións tanto internacio-
nais como a xa subliñada da
CONFEDERACION INTERNA-
CIONAL DE ORGANIZACIO-
NES SINDICALES LIBRES
(CIOSL) -que no seu 18ª
Congreso, celebrado en
Miyakazi (Xapón), do 5 ó 10
de decembro de 2004, xa
anunciara a campaña da
Chamada Mundial a Acción
contra a Pobreza- como
nacionais que, neste caso,
deron lugar ó nacemento de
entidades como a ALIANZA
ESPAÑOLA CONTRA LA
POBREZA(9) que agrupa a
mais de 1.000 organizacións
sociais e que na súa campa-
ña Pobreza Cero recolleu
mais de 200.000 sinaturas de
apoio. 

Dita Alianza promoveu no
mes de outubro unha serie de
actos (Semana de mobiliza-
ción contra a pobreza -16/21
de outubro- con multitude de
actuacións -concertos, expo-
sicións, mesas redondas pre-
sentacións, actos en centros
educativos, recollida de sina-
turas, coloquios, manifesta-
cións, ciclos de cine, actos de
baile...-; o Día Internacional
da Pobreza e unha Manifes-

tación en diversas capitais de
España o día final 21) que
tiveron como obxectivo cen-
tral chamala atención da cida-
danía española sobre a reali-
dade da pobreza en España e
no mundo -da súa dramática
e ampla dimensión- para que
aquela sexa quen de recla-
mar ós gobernantes o cumpri-
mento das súas promesas e
unha meirande atención a
este grave problema -a
pobreza- que afecta a millóns
de persoas en todo o mundo -
a mais da metade da poboa-
ción mundial-.

Segundo a susodita alian-
za "ninguno de los Objectivos
del Milenio se cumplirá en el
plazo acordado", mais aínda
"a este paso, la meta de redu-
cir a la mitad el número de
personas que pasan hambre,
uno de los ocho Objetivos del
Milenio que firmaron 189
jefes de Estado en el año
2000, se cumplirá dentro de
145 años y no para 2015
como se había acordado. El
objetivo 4 -reducir en dos ter-
ceras partes la tasa de morta-
lidad de los niños menores de
5 años para 2015- no se cum-
plirá hasta 2045, lo que ten-
drá un coste humano de 41
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(8): "Las condiciones de vida de la población pobre en Galicia". EDIS (Equipo de Investigación Sociolóxica). Madrid 1.998.
Investigación promovida por cáritas de Galicia. Datos confirmados polo Anuario Estatístico de España 2006.

(9): Unha alianza que integran: ATTAC España- ASDE-Federación de Asociaciones de Scouts de España-
Campaña Pobreza Cero-Coordinadora ONG Desarrollo España- Campaña Quien debe a Quién-Campaña del
Milenio de NNUU-Comisiones Obreras-Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEPA)-
Conferencia de Religiosos y Religiosas-Consejo de la Juventud de España-Coordinadora Española del Lobby
Europeo de Mujeres (CELEM)- Ecologistas en acción-Escritores contra la guerra-Foro Social de Madrid-Federación
de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos- Federación de Asociaciones para Defensa
de la Sanidad Pública-Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE)-Federación de Organizaciones
Sindicales "Unión Sindical" (US)-Grupo de interés español en población, desarrollo y salud reproductiva (GIE)-
Iglesia Evangélica Española- Plataforma cultura contra la guerra-Plataforma de ONG de Acción Social- Plataforma
por la Defensa de los Servicios Públicos-Plataforma rural Española- RCADE-Red Española de lucha contra la
pobreza (EAPN-es)-Sindicatos Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza-Intersindical (STEs)-Unión General de
Trabajadores-Unión Sindical Obrera.
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millones de muertes infantiles
más. África subsahariana
sólo ha recibido el 60% de los
fondos prometidos para la
lucha contra el SIDA. Si no se
adoptan pronto mayores
medidas para combatir la
enfermedad, en 2025, las
infecciones afectarán a 90
millones de personas en Áfri-
ca. La ayuda de los países
enriquecidos ha disminuido
un 25% en los últimos 15
años. Proporcionalmente a su
renta, destinan la mitad de
ayuda que en los años 60. El
cumplimiento de los Objetivos
del Milenio requiere cancelar
el total de la deuda externa de
los 62 países más pobres del
mundo. El G-8 se comprome-
tió únicamente a cancelar la
deuda de 18 países pobres;
pero ni siquiera eso lo han
cumplido. 

El Gobierno español aún
no destina el 0,7% del PNB
para la Ayuda Oficial al
Desarrollo; los Presupuestos
Generales del Estado de
2006 comprometieron un
0'35%. Tampoco se ha avan-
zado en la eliminación de
mecanismos incoherentes y
contradictorios con los objeti-
vos de la lucha contra la
pobreza como son los crédi-
tos FAD, que aumentan la
deuda externa de los países
pobres y les obliga a compras
de bienes y servizos españo-
les. Nuestro país no ha can-
celado el 100% de la deuda
bilateral con los 62 países

más empobrecidos. Por otro
lado, la postura del actual
gobierno ante la UE no
demuestra avances en la
defensa de una política de eli-
minación de las subvenciones
que permiten exportar nues-
tros productos a precios por
debajo del coste de produc-
ción, impidiendo de esa
manera la producción local de
los países empobrecidos y
dañando directamente el sus-
tento de sus poblaciones" (10). 

"La contribución de
España al logro de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio constituye un impera-
tivo político y ético que atañe
a toda la ciudadanía. Es por
ello que debemos exigir de
nuestro gobierno el 0,7% del
PNB, mejorar la calidad de la
ayuda, cancelar el 100% de la
deuda externa de los países
más pobres y trabajar por
unas normas de comercio
más justas...", afirma Marta
Robledo, representante dos
sindicatos UGT, CCOO y
USO. 

O papel dos sindicatos
nesta campaña ten sido fun-
damental tanto para garantir
que esta mensaxe "contra a
pobreza" chegara o maior
número de persoas como
para conseguir progresos en
áreas de vital importancia na
redución da pobreza -xustiza
no comercio, redución e can-
celación da débeda, mais e
mellores axudas e traballo

digno con dereitos-. A partici-
pación sindical busca, tamén
e sobre todo, que o emprego
se constitúa no eixo das cam-
pañas para erradica-la pobre-
za na mundo. "O efectuar
campañas a prol de mais e
mellores empregos, dos
dereitos laborais e da protec-
ción social, as organizacións
sindicais contribúen a que os
seres humanos atopen unha
vía digna para saír da pobre-
za e entrar no ámbito do tra-
ballo decente" (11). "Combate-
la inxustiza e a pobreza son
elementos esenciais da labor
sindical e o seu papel é vital
para que a creación de
emprego e a calidade dos
postos de traballo sexan prio-
ritarias no programa mundial
sobre a pobreza" (12).

Finalmente queremos dar
a coñecer o Manifesto final
que, a xeito de síntese,
redactaron estas organiza-
cións e que recolle o principal
das súas reivindicacións:

" O NOSO
GOBERNO, O
NOSO

PARLAMENTO, A TODO-
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ESIXIMOSLLES QUE
ESCOITEN A CIDADANIA.

Co obxectivo prioritario
de erradica-la pobreza, ESI-
XIMOS:

a. Acadar xa o 0,7% da
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(10): Alianza Española contra la pobreza. Madrid, octubre 2006.
(11): "Globalizar la solidaridad" Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres-CIOSL
(12): ídem
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Axuda Oficial o Desenvol-
vemento, reforzando a
orientación xeográfica
deica os países mais empo-
brecidos e non vinculando
esta axuda a intereses eco-
nómicos e comerciais.

b. Crear fontes adicio-
nais para a financiamento
do desenvolvemento como
os impostos globais, que
graven a especulación
financeira, a concentración
planetaria de riquezas e os
crecentes beneficios das
empresas transnacionais.

c. Combate-los paraísos
fiscais, que fomentan as
fugas de capitais e o fraude
que reducen os ingresos
dos países empobrecidos.

d. Aboli-lo 100% da
Débeda Externa bilateral
dos Países empobrecidos,
reforma-lo sistema de cré-
ditos ó desenvolvemento
para que se desligue de
intereses económicos e
non contabiliza-lo alivio da
Débeda como Axuda Oficial
o Desenvolvemento. A Lei
da Débeda que está a trami-
ta-lo Congreso é claramen-
te insuficiente.

e. Cambia-las normas do
comercio internacional que
actualmente privilexian os
intereses de países ricos e
impiden á pequenos agri-
cultores a ós gobernos dos
países empobrecidos deci-
dir como loitar contra a
pobreza, protexe-lo medio

ambiente e garanti-lo
Dereito de Alimentación.

f. Elimina-las subven-
cións de todo tipo que reci-
ben os produtos dos países
ricos que lles permiten ser
exportados por debaixo do
custo de produción, ós paí-
ses empobrecidos, danan-
do o sustento das comuni-
dades locais.

g. Fomentar e garanti-lo
emprego digno e con derei-
tos, como mecanismo efi-
caz para loitar contra as
desigualdades, erradica-la
pobreza e promove-la equi-
paración entre mulleres e
homes. E obrigar as
Empresas Multinacionais
españolas a que respecten
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as normas laborais interna-
cionais e convenios da
Organización Internacional
do Traballo.

h. Dete-las políticas de
liberalizacións e privatiza-
cións dos Servizos
Públicos para asegurar ós
cidadáns dos países empo-
brecidos ó acceso a auga
potable, a educación e a
atención sanitaria, incluín-
do os medicamentos esen-
ciais e unha verdadeira loita
contra o SIDA esencial para
a consecución dos ODM.

i. A urxente ampliación
da protección internacional
ás persoas inmigrantes e o
Dereito a libre circulación
para toda persoa. Esiximos
que se garanta ós persegui-
dos o acceso ó dereito de
asilo nun pais seguro e o
dereito ó retorno das perso-
as refuxiadas con garantí-
as" (12)

Uxía Pérez Pereira
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(12): Manifesto da Alianza Española contra a Pobreza.
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Coa caída do muro
de Berlín e a des-
integración dos

sistemas chamados socialis-
tas o capitalismo pasou a se-
lo sistema hexemónico -o
único realmente existente- e
o mercado o regulador dos
intercambios a nivel mundial.
Un capitalismo mundial que
se identifica polas seguintes
manifestacións:

a.- A adopción dunhas
políticas neoliberais -seguin-
do a senda marcada polas
administracións Reagan e
Thatcher: unhas políticas que
se basean na liberalización,
na privatización, na desregu-
lación e na competitividade-
que non conseguiron uns cre-
cementos económicos
medios semellantes ós habi-
dos nas tres décadas que
seguiron á segunda guerra

mundial senón que polo con-
tra provocan un aumento das
desigualdades tanto no inte-
rior de cada pais como entre
os países do Centro e da
Periferia, asistíndose a nivel
mundial -dende á década dos
oitenta- a un empobrecemen-
to masivo e a un crecemento
da desigualdade na distribu-
ción da renda.

Se dende o ano 1.962 a
1.973 o crecemento medio
anual foi do 4,7% na Unión
Europea, o 3,9% nos USA e
9,6% no Xapón. Entre o 1.982
e 1.994 os crecementos
medios foron do 2,1%, 2,4% e
3,6% e en 1.995-2000 as
taxas de crecemento foron do
2,2%, 3,5% e 1,8%. A taxa
medio de desemprego, no
mesmo período na OCDE
pasou do 3,2% ó 7,3%: en
2001 o número de desempre-
gados estaba entre os 60 e 0s

70 millóns de persoas no con-
xunto de países da OCDE.
Segundo o PNUD 3.500
millóns de persoas non che-
gan ó 5,6% dos ingresos
mundiais -no Terceiro Mundo
1.200 millóns de persoas
viven con menos de 1 dólar
por día e na Unión Europea
entre o 20 e o 40% da poboa-
ción está no límite do umbral
da pobreza-  Na década  dos
2000  as  127  persoas  mais
ricas  do  mundo teñen unha
fortuna acumulada superior
ós ingresos do 50% da pobo-
ación mais probe  -3.000
millóns de persoas-. I esta
situación é especialmente
grave no caso das mulleres:
non existe ningún pais no
mundo onde as rendas das
mulleres igualen ás dos
homes.

b.- Unha financiarización
crecente da economía de
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Globalización - Mundialización

Xosé Ubeira Martínez

Hoxe en día séguense manexando multitude de categorías para defini-la globalización -que nos,
por razóns que mais adiante subliñaremos, preferimos chamar mundialización- e particularmen-
te entre tódalas coñecidas quedámonos co punto de visto do profesor M. Castells que define a
globalización como "un proceso multidimensional, non so económico. A súa expresión mais
determinante é a interdependencia global dos mercados financeiros e a comunicación favoreci-
da pola desregulación e liberalización dos susoditos mercados". 

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 59



tódolos países -como conse-
cuencia da hexemonía do
capital financeiro- e que se
apoia na desregulación dos
mercados de capitais decidi-
dos polos gobernos das prin-
cipais potencias económicas
e polas institucións financiei-
ras multilaterais. Un dos tra-
zos mais importantes da
actual mundialización é o
aumento do grado de finan-
ciarización dos grupos multi-
nacionais que se van trans-
formando, cada vez mais en
grupos financeiros, con pre-
dominio industrial pero con
diversificacións nos servizos

financeiros. I este crecemento
dos mercados financeiros ven
dado pola transferencia das
ganancias industriais da pro-
dución ós mercados financei-
ros -sendo o mercado de
cambios os que experimentan
un maior crecemento-: as
transaccións nos mercados
de cambios inducidas por
operacións financeiras son 50
veces mais importantes que
as ligadas ó comercio interna-
cional de bens e servizos. 

Aínda que nos anos 60 -co
nacemento do mercado de
eurodólares- xa se deron os

primeiros pasos na desregu-
lación dos mercados de capi-
tais, sería en agosto de 1.971
cando se iniciaría a interna-
cionalización financeira: a
administración Nixón puxo
final ó sistema de Bretton
Woods suprimindo a converti-
bilidade do dólar en ouro, cre-
ando unhas taxas de cambio
flexíbeis que descomparti-
mentaron os mercados de
cambios. A partir de 1.979 os
principais países industrializa-
dos adoptaron unha serie de
medidas que puxeron progre-
sivamente fin ó control de
movementos de capitais co
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estranxeiro -a liberalización
dos mercados financeiros-. E
o longo dos anos 80 foron
abolidas tódalas formas de
control administrativo das
taxas de xuro, de crédito, e de
movementos de capital. E así
seguemos ó día de hoxe.

c.- A recolocación dos
investimentos, da produción e
dos intercambios -industrial,
financeiro, comercial e militar-
na tríade: América do Norte-
Europa Occidental- Xapón,
quedando marxinados os paí-
ses do Terceiro Mundo o do
Leste. O tempo prodúcese
unha apertura os movemen-
tos de capital e un peche das
fronteiras dos países indus-
trializados para as poboación
do Terceiro Mundo.Os países
da periferia -nos que vive
mais do 85% da poboación
mundial- non recibiron duran-
te a década dos 90 mais que
unha parte marxinal -15%- do
conxunto  dos  capitais  que
se  desprazaron  dun  punto
a  outro  do planeta. Nos
derradeiros anos a parte da
periferia nos fluxos de capital
privado redúxose a metade
pasando do 15 ó 7,5% men-
tres que no mesmo período
os fluxos de capital ós
Estados Unidos triplicaron o
conxunto dos que foron a
periferia. No comercio mun-
dial os países mais industriali-
zados controlan o 68% das
exportacións supoñendo
menos de un terzo o conxun-
to de países da periferia.

d.- Unha concentración de
capitais en mans de so
algúns centenares de empre-
sas proliferando as situacións
de oligopolio. As sociedades
multinacionais teñen pasado
a xogar un papel cada vez
mais importante na produción
e na distribución: controlan o
70% do comercio mundial e o
75% dos investimentos direc-
tos no estranxeiro. A cifra de
negocios das multinacionais
de maior talla -as 100 primei-
ras- teñen un volume que
supera amplamente o PIB de
moitos países. Segundo infor-
mes autorizados, 1 grupo
controla o 50% do mercado
de microprocesadores, 2 gru-
pos o 95% da produción aero-
náutica civil, 4 grupos o 70%
das vendes de equipamentos
en telecomunicacións, 10
empresas aseguran o 76% da
produción de automóbiles, 4
empresas aseguran o 87% da
produción de tabaco, 2
empresas o 80% da produ-
ción mundial de café.......

e.- Unha explosión da
débeda do Terceiro Mundo co
estalido da súa crise no
1.982: entre 1.980 e o 2000 a
débeda do Terceiro Mundo
multiplicouse por catro          -
pasando de 0,5 a 2 billóns de
dólares-, e a dos países do
Leste por mais de oito          -
pasando de 0,06 a case que
de 0,5 billóns-.  Hai unha moi
estreita ligazón entre o fenó-
meno da mundialización e a
problemática da débeda: a

explosión da crise da débeda
do Terceiro Mundo -1.982- e o
proceso de mundialización
desenroláronse paralelamen-
te.

f.- A imposición polas insti-
tucións financeiras multilate-
rais e os acredores interna-
cionais -o Club de París- ós
países debedores do Terceiro
Mundo dunhas políticas de
axuste estrutural con efectos
desastrosos para estes paí-
ses e con crises sociais dra-
máticas -México, Sueste
Asiático, Arxentina, Rusia....-.
Como relata o actual segre-
dariado da ONU os plans de
axuste estrutural que as insti-
tucións financeiras recomen-
dan inflúen de xeito clara-
mente negativo no exercicio
dos dereitos económicos,
sociais e culturais e son
incompatibles co exercicio
deses dereitos. Os plans de
axuste estrutural non só non
resolven o problema da débe-
da externa senón que ade-
mais de agravala frean o cre-
cemento dos países, supoñen
alzas tremendas no desem-
prego con despedimentos
masivos e procuran cortes
drásticos nos presupostos
sociais.

g.- Esta mundialización-
globalización está a provocar,
finalmente, un aumento nota-
bilísimo da degradación
medioambiental. 

Xosé Ubeira Martínez
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"No puedo iniciar mi
intervención sin
dejar de plantear

una matización conceptual
que espero no se interprete ni
como una crítica a los organi-
zadores de esta conferencia
ni como un acto de pedante-
ría por mi parte. Creo que a la
hora de hablar de derechos
es más conveniente utilizar el
término DESARROLLO ECO-
NOMICO que el concepto de
CRECIMIENTO ECONOMI-
CO. Y la explicación de este
matiz es sencilla. Si yo les
preguntase a Vds. que entien-
den por crecimiento de un
niño, la respuesta sería inme-
diata: un niño crece cuando
tienen lugar aumentos cuanti-
tativos en algunas magnitu-
des o variables como la talla y
el peso. Sin embargo, por
desarrollo entendemos otra
cosa: no solo hace falta que
el niño crezca (por lo tanto,
que tengan lugar cambios
cuantitativos) sino que tam-

bién son necesarios cambios
cualitativos, estructurales, es
decir, transformaciones en
sus sistemas internos que
afecten por ejemplo a su
capacidad cognoscitiva, inte-
lectual o reproductora. De
hecho, si viésemos que el
niño experimenta cambios
cuantitativos y no cualitativos
diríamos que tiene un proble-
ma. Incluso se podría dar la
circunstancia de que, alcan-
zada una cierta edad, solo
tuviesen lugar cambios cuali-
tativos.

Pues bien, en el terreno de
la economía sucede algo
parecido, más allá de que con
frecuencia se utilicen indistin-
tamente los conceptos de cre-
cimiento y desarrollo econó-
mico. Por el primero entende-
mos aumentos en magnitu-
des tales como el producto, la
renta o la riqueza, bien en tér-
minos absolutos o per cápita.
Mientras que por desarrollo
económico hacemos referen-

cia no solo a cambios cuanti-
tativos sino también a trans-
formaciones estructurales del
sistema productivo, organiza-
tivo, tecnológico, institucional
y social. Y obviamente ambas
cosas no son lo mismo ni tie-
nen las mismas implicacio-
nes. Sin ir más lejos:

a) Porque el crecimiento
se puede concretar en el
corto plazo mientras que los
procesos de desarrollo, para
su consolidación, requieren
un horizonte temporal más
amplio.

b) Porque un crecimien-
to no adecuado en el presen-
te puede provocar un des-
arrollo no deseado en el futu-
ro o que el mismo no sea sos-
tenible.

En este sentido, algunas
conocidas teorías del creci-
miento económico se han
fundamentado en la idea de
que este surge como conse-
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Crecimiento económico y derechos

José A. Vázquez Barquero

Texto da conferencia de José A. Vázquez Barquero no Foro Manuel Cuña en Pontevedra, pronun-
ciada o 23 de outubro de 2006.
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cuencia de la acumulación de
factores productivos, básica-
mente trabajo y capital. En
términos per cápita, estaría-
mos hablando de la intensifi-
cación de la dotación de capi-
tal por trabajador. En conse-
cuencia, una economía crece
en términos per capita cuan-
do cada trabajador dispone
de más capital productivo. A
estas alturas no vamos a
negar que esto sea cierto,
aunque las mismas teorías
plantean que el proceso de
intensificación/acumulación
del capital tiene límites ya que
este factor acaba entrando en
una fase de rendimientos
decrecientes. Incluso también
estaríamos de acuerdo cuan-
do se afirma en el marco de
los mismos enfoques o simila-
res que la productividad del
trabajo puede mejorar a tra-
vés de la innovación tecnoló-
gica y que esta sería la única
forma de evitar un hipotético
"estado estacionario" de la
economía derivado de esa
dificultad para acumular más
capital por trabajador. 

Pero probablemente
comencemos a distanciarnos
de este tipo de planteamien-
tos, conocidos técnicamente
como neoclásicos, cuando se
empiece a afirmar que ese
aumento de la dotación de
capital por trabajador pueda
venir de la mano de una
reducción en la cantidad de
trabajadores o habitantes de
un determinado territorio.
Todos los presentes sabemos
que a lo largo de las últimas
décadas gran parte de los
procesos de convergencia en

términos de PIB o renta per
capita que han tenido lugar
han sido en buena medida
fruto de la perdida de pobla-
ción en las zonas más
pobres, manteniendo o
aumentando mínimamente la
dotación de capital, cuando
no incluso reduciéndola.
Porque, obviamente (por lo
menos desde una óptica de
izquierdas) no podemos
aceptar que el crecimiento
económico se fundamente en
la expulsión de fuerza de tra-
bajo del mercado laboral o de
ciudadanos de su hábitat
natural. Porque una cosa es
considerar que es positivo
productivamente que el traba-
jo sea móvil a nivel espacial y
otra muy distinta obligar a
este factor a que por sistema
se mueva.

Parte de esta controversia
se plantea porque las teorías
convencionales del creci-
miento hablan en términos
físicos, es decir, de produc-
ción física a partir de la utiliza-
ción de una dotación física de
factores. Al mismo tiempo
consideran el territorio (cuan-
do excepcionalmente lo
hacen) como un "soporte"
también físico, un ente abs-
tracto sobre el cual tiene lugar
la actividad productiva y que
conlleva unos costes como
consecuencia bien de su utili-
zación directa, bien del trans-
porte a través del mismo de
los recursos y bienes. En este
escenario el ser humano es,
por lo tanto, un mero factor
físico susceptible de ser utili-
zado en el proceso de pro-
ducción o de ser movilizado
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de un lugar a otro.

En el marco de las teorías
del desarrollo económico el
enfoque cambia. De entrada
la producción no solo es el
resultado de la utilización de
factores, dado un estado tec-
nológico. Por lo tanto, los pro-
cesos de desarrollo no tienen
lugar principalmente como
consecuencia de la acumula-
ción de factores o del cambio
tecnológico en abstracto.
Ahora entran en juego más
consideraciones. De hecho
las últimas aportaciones en el
campo de la teoría del des-
arrollo endógeno, o del des-
arrollo local, permiten hablar
del desarrollo como un proce-
so sostenible de crecimiento
y cambio estructural  en el
que las comunidades locales
están comprometidas por su
interés en aumentar el
empleo, reducir la pobreza,
mejorar el nivel de vida de la
población y satisfacer las
necesidades y demandas de
los ciudadanos. 

Además, para esta pro-
puesta, la piedra angular de
la explicación actual del des-
arrollo a largo plazo reside en
las fuerzas que, interactuan-
do, generan efectos multipli-
cadores de la inversión; es
decir, aquellos mecanismos
que transforman los impulsos
de la inversión en crecimiento
sostenido de la renta y el
empleo, y dan lugar a econo-
mías en el sistema productivo
y a rendimientos crecientes
de los factores de producción.
Por lo tanto, en último análi-
sis, la teoría del desarrollo

endógeno va más allá de la
argumentación en términos
de la utilización eficiente de
los recursos y analiza los
mecanismos que tienen que
ver con: la organización de la
producción, la difusión de
innovaciones y del conoci-
miento, la dinámica urbana y

el desarrollo de las institucio-
nes. 

Obviamente, en este tipo
de enfoques el territorio y sus
habitantes tienen un papel
central. Y explícitamente se
reconoce el derecho de las
comunidades locales a un
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Os grandes edificios de oficinas, como este de Bos Aires, son un dos
medidores de desenvolvemento económico dos paises
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aumento sostenido del
empleo, la renta y el bienes-
tar. De hecho, a lo largo de
los años 80 del pasado siglo
muchas de las experiencias
de desarrollo local en Europa
surgieron precisamente por-
que las comunidades locales
reaccionaron ante la incapaci-
dad de las políticas macroe-
conómicas convencionales
para solventar el problema
del desempleo.

En consecuencia, el men-
saje que quiero transmitir en
este foro es que tanto desde
el punto de vista conceptual y
como desde la praxis de la
economía real es factible un
modelo de desarrollo respe-
tuoso con el ser humano, con
su bienestar y no excluyente.
Y por esto deben apostar los
gobiernos. Escribía Alfonso
Guerra en el epílogo del libro
"Políticas Económicas para el
siglo XXI" editado por la edito-
rial Sistema en el 2004: "el
quehacer de los gobiernos en
el ámbito de los problemas
económicos es singularmente
difícil y complejo en una era
de internacionalización exa-
cerbada, de desarrollo tecno-
lógico incesante y de deman-
da de financiación continua-
da. Pero ninguna de ellas jus-
tifica en realidad que se lle-
gue a prescindir del gobierno
efectivo de las relaciones
económicas, financieras,
monetarias o reguladoras en
la medida en que se ha veni-
do dando en los últimos años.
Todo lo contrario".

José A. Vázquez Barquero
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Algúns destes
"expertos" subli-
ñan como facto-

res de risco "ser territorio
natural na entrada de drogas,
a existencia de bandas orga-
nizadas de distintas nacionali-
dades, ter unha economía
somerxida que o mesmo
Banco de España sitúa no
20% do PIB ... a indisciplina
tributaria do cidadán medio
(!!!) ...un réxime penal que
dou mostras de esgotamento
.....o feito de recibir mais de
50 millóns de turistas estran-
xeiros ....o terrorismo e ....a
particular situación do merca-
do inmobiliario" (ídem).

Segundo o GAFI -Grupo
español especializado na loita
contra o branqueo de capitais-

"España merece un discreto
aprobado no seu sistema de
control do branqueo de diñeiro,
pero suspende nunha materia
moi importante: non hai unha
axeitada supervisión das activi-
dades que desenvolven os des-
pachos de avogados, notarías,
inmobiliarios, rexistradores,
asesores, xoieiros e casinos"
(EL PAIS, 23 de xullo de 2006),
que teñen un papel decisivo no
lavado de diñeiro. O informe do
GAFI fai especial fincapé na
importancia das notarías e as
inmobiliarias neste mercado
negro, posto que estes secto-
res "son sensibles a operacións
relacionadas con clientes resi-
dentes en paraísos fiscais, ou
procedentes de países ou terri-
torios que non cooperan na loita
contra o branqueo e nos que
publicamente se coñece que

hai organizacións activas rela-
cionadas co crime organizado"
(ídem). Aquí o GAI pon o dedo -
pero sen a necesaria fondura-
noutra das chagas que facilitan
a existencia de grandes bolsas
de diñeiro negro e de continúas
e estendidas fuga de capitais: a
existencia de paraísos fiscais.
Pero hai mais e similares res-
ponsabilidades  e así este orga-
nismo europeo apunta, moi
acertadamente, ás entidades
financeiras como correspon-
dentes. "España non cumpre
co control de contas dos corres-
pondentes que teñen bancos
no exterior... non hai medidas
legais que prohiban ás institu-
cións financeiras ter relacións
cos denominados bancos pan-
talla -en paraísos fiscais- que
non ofrecen información dos
seus clientes" (ídem). E, segue
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Diñeiro negro e fuga de capitais aos
paraísos fiscais

Manoel Barbeitos

As noticias sobre o "diñeiro negro" e fuga de capitais en España sucédense neste verán do
2006. "O diñeiro negro faise forte en España......o valor do patrimonio confiscado nas operacións
policiais contra o branqueo de capitais realizadas nos derradeiros 12 meses  supera os 4.000
millóns de euros"             -exactamente 4.800- " unha cifra que é 100 veces superior á rexistra-
da no ano 2000...... España é o pais de Europa con maiores factores de risco na loita contra o
lavado de diñeiro" (EL PAIS, 4 de xuño do 2006) pois ten a maior circulación de billetes de 500
euros i é -segundo os expertos-, moi vulnerable ó risco de branqueo de diñeiro.
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dicindo, "si houbera un maior
control das súas contas"  -dos
sospeitosos destas prácticas
fraudulentas- "ou as súas activi-
dades económicas quizais pui-
dera evitarse a tempo recentes
escándalos......temos serias
dúbidas de cómo as institucións
financeiras se sentan compro-
metidas a entender esta obriga"
(ídem) -de control das "contas
sospeitosas"-.

A noticia periodística que
non deixa de ser importante
ten, nembargante,  algunhas
limitacións -aínda que se
aproxima, non entra na raíz
do problema- que tentaremos
de explicar a continuación

Chove sobre mollado: 
Se facemos memoria

veremos como este "uso e
manexo" ilegal dos diñeiros
-nas súas distintas manifesta-
cións: depósitos, divisas,
valores, accións, bonos, fon-
dos, produtos derivados....-
ten unha longa tradición en
España. Así moitos recorda-
rán como fai algúns anos -
concretamente no 2002- unha
das maiores e mais importan-
te entidade financeira privada
española foi noticia por
razóns como esta: " A
Comisión Executiva do Banco
de España adoptou o 15 de
marzo o acordo de por en
marcha un expediente disci-
plinario ó Banco BBVA e a
dezaseis persoas que foran
membros da Comisión
Delegada Permanente e

outros conselleiros e altos
cargos". As razóns de fondo
eran que "O Banco Bilbao
Vizcaia xestionou contas
secretas no estranxeiro que
reportaron ingresos extraordi-
narios de 37.850 millóns de
pesetas (227,5 millóns de
euros) e que non se viron
reflectidos nas contas da enti-
dade deica o ano 2000 cando
xa se fusionara con
Arxentaria. As operacións
realizáronse ó abeiro dunha
fundación radicada en
Liechtenstein e varias socie-
dades do paraíso fiscal da illa
de Xersei" (EL PAIS 5 de abril
do 2002) amais dalgunhas
entidades financeiras de
Suíza (UBS: Unión de
Bancos Suízos, Credit
Suisse) e as illas Caimán
(Ramina Trust). 

Recuperamos esta noticia
por que nela aparecía reflecti-
da de xeito clarísimo e indubi-
dable a relación entre "diñeiro
negro", "entidades financei-
ras" e "paraísos fiscais": exis-
ten enormes bolsas de diñei-
ro negro que administrado
por entidades financeiras
refúxiase nos paraísos fiscais
o abeiro  do control das
facendas nacionais. E neste
marco xurde unha pregunta
fundamental: como poden as
entidades financeiras mover -
ou facer circular- enormes
cantidades de diñeiro que
entran e saian libremente -
sen que sexan sometidas a
control/fiscalización algún-
por todo o mundo?.

A resposta é sinxela como
veremos a continuación.

A globalización /
mundialización

Son moitas as grandes
empresas e entidades finan-
ceiras que teñen prácticas
contables e patrimoniais ocul-
tas -e/ou fraudulentas- polas
que deixan de rexistrar conta-
blemente beneficios e outras
operacións de capital.
Grandes bolsas de diñeiro,
que logo son canalizadas -
mediante transferencia elec-
trónica "fed wires"- a socieda-
des secretas  -sociedades
"off-shore"- que teñen situa-
das maioritariamente en para-
ísos fiscais. Estas entidades
actúan, xa que logo, como
delincuentes fiscais. Por outra
parte non resulta raro ben que
no manexo e administración
destas operacións aparezan
reflectidos, de cando en vez,
os nomes de persoas vincula-
das dalgunha forma a parti-
dos políticos nacionais      -
con relativa frecuencia parte
deses fondos van a financia-
las súas actividades, prefe-
rentemente campañas electo-
rais- ben que os gobernos
fagan a vista gorda por agar-
dar beneficios políticos -inclu-
so persoais- destas opera-
cións ou por teren algún tipo
de relación con esas socieda-
des -p.e. cargos públicos que
traballaron para esas socie-
dades e viceversa: lémbrense
os casos dos señores
Rodríguez Ponga que foi
Secretario de Estado de
Facenda (e como tal respon-
sable da investigación dos
contas secretas do BBVA)
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despois de seren responsable
da área de fiscalidade inter-
nacional do BBVA e Francisco
González presidente do
BBVA despois de selo da enti-
dade pública Argentaria onde
fora posto polo goberno do
momento -.

Estas actividades fraudu-
lentas -que, baixo a denomi-
nación de produtos e servizos
fiduciarios (p.e.) e coa garan-
tía de "opacidade, flexibilida-
de e máxima optimización fis-
cal", poden adoptar distintas
fórmulas ("enxeñería financei-
ra", lle chaman) pero todas
elas coa característica común
de seren ó través de contas
secretas, cunha alta rendibili-
dade e xestionadas por
empresas pantasmas
domiciliadas en paraísos
fiscais- víronse enor-
memente favorecidas
pola desregulación
dos mercados
financeiros e o
auxe dos paraí-
sos fiscais.

Como se subliña noutra
parte deste número, no ano
1.997 -co acordo impulsado
polo FMI de promovela libera-
lización das contas de capital
en todo o mundo- iniciouse a
liberalización financeira sinal
de partida da
globalización/mundialización
actual. E "como resultas
desta globalización financeira
as empresas, industrias e
sociedades financeiras  multi-
nacionais poden pedir
empréstitos ou colocar diñeiro
onde  desexen, cando o des-
exen empregando tódolos
instrumentos existentes" (D.
Plihon) sen que as autorida-
des monetarias -nacionais ou
internacionais- podan facer

ren. O desregu-

lamento -froito da liberaliza-
ción dos mercados financei-
ros- que algúns chaman glo-
balización "está fraguando
unha nova orde económica
internacional que se rexe pola
"lei da selva" (J. de Maillard).
Unha nova orde que permite
a existencia de contas secre-
tas en entidades financeiras
legais con fondos non someti-
dos a control algún polas
autoridades nacionais e/ou
internacionais, entidades que
moven de xeito irregular enor-
mes cantidades de diñeiro
dunha esquina a outra do pla-
neta sen que os gobernos
nacionais e/ou os organismos
internacionais poidan -se qui-
xeren- facer ren : "segundo os

estudios mais fiables cada
día no mundo son bran-

queados mil millóns
de dólares" (D.

Plihon).
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Os paraísos fiscais
A existencia de paraísos

fiscais pon en evidencia as
mentiras da
globalización/mundialización:
"De facto, a mundialización é
todo agás o que se di que é.
Os paraísos fiscais están aí
precisamente para lembrárlle-
lo a  aqueles que creen bea-
tamente na vinda da aldea
global" (J. de Maillard).

Para que as operacións
fraudulentas,  como as subli-
ñadas anteriormente, poidan
realizarse con total garantía
de éxito "os beneficiarios da
mundialización /globaliza-
ción" -empresas e entidades
financeiras multinacionais-
"reinventan, só para o seu
beneficio, novas fronteiras,
virtuais mais inviolábeis: as
dos paraísos bancarios e fis-
cais" (ídem). Estes paraísos
fiscais "constitúen a contradi-
ción agochada do neolibera-
lismo mundializado: no nome
da libre circulación os capitais

vanse refuxiar detrás de
novas fronteiras, mais opacas
e mais intrasponibeis do que
foron nunca as dos estados
nacionais. Fronteiras artifi-
ciais, por suposto, que son as
de microestados, mais ou
menos mafiosos, ou de dis-
cretos narices postizos das
grandes democracias occi-
dentais, criadas con tódalas
pezas para favorecen os
negocios lucrativos" (ídem).

Os paraísos fiscais están
hoxe en día "no cumio do dis-
positivo financeiro mundial,
drenando cara a eles os
xigantescos fluxos de capitais
que van se reciclar protexidos
dos ollares indiscretos, e das
tentacións redistributivas dos
Estados" (ídem).

A Unión Europa deberá ter
en conta este perigo, agora
maior coa entrada de novos
países que ben son en se
mesmos paraísos fiscais -
Malta e Chipre que se unen
así a Luxemburgo- ben están
infestados de grupos mafio-
sos  e criminais -os países do
Leste Europeo- que aprovei-
tando a debilidade dos siste-
mas financeiros e fiscais
nacionais manipulan inmen-
sos volumes de diñeiro para o
seu branqueo ou reciclaxe.

Como resume final e sen
desgotar a opinión dos exper-
tos reflectida ó principio deste
traballo (EL PAIS, 4 de xuño
do 2006) diremos que os "fac-
tores de risco"  na loita contra
o branqueo de capitais son
basicamente: a. A desregula-
ción dos mercados financei-

ros, b. Os paraísos fiscais, e
c. As prácticas fraudulentas
de moitas empresas e entida-
des financeiras internacionais
que amais de aproveitarse
dos factores anteriores con-
tan, con excesiva frecuencia,
co beneplácito das autorida-
des nacionais.

Manuel Barbeitos 

Bibliografía:

Bernard Cassen, varios:  "Attac
contra a ditadura dos mercados".
Edicións    Laiovento. 

Le Monde Diplomatique:
"Descenso ó inferno dos paraisos
fiscáis". 
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Desde sempre pre-
tendemos que o
diálogo social

sexa un proceso continuo,
con resultados tanxibles, que
sexan percibidos e valorados
polo conxunto dos traballado-
res e traballadoras e pola
cidadanía en xeral. 

Vemos os procesos de
concertación non como
mecanismos de carácter oca-
sional, senón como instru-
mentos permanentes e nece-
sarios para lograr indicadores
aceptables de convivencia e
de cohesión social.

Os procesos de diálogo
social que se veñen rexistran-
do ao longo do tempo na
Europa democrática foron
sempre esixidos e impulsa-
dos polo movemento sindical.

O sindicalismo europeo leva
anos mobilizándose para esi-
xir aos gobernos da UE direc-
trices e coordinación en
materia social e de emprego.  

Nos últimos 25 anos en
España acometéronse oito
reformas vinculadas co
mundo  do mercado de traba-
llo, a maioría impostas, polo
que houbo poucos feitos de
concertación social que se
configuraran como referentes
da participación do Goberno,
patronal e sindicatos maiorita-
rios no deseño conxunto de
medidas para mellorar o mer-
cado de traballo.

Soamente dous acordos
de concertación contaron co
consenso entre todos os sin-
dicatos de clase de ámbito
estatal, a CEOE e o Goberno.
O  Acordo Nacional de

Emprego (ANE) do ano 1981
e o Acordo para a mellora do
crecemento e do emprego
asinado o pasado 9 de maio. 

Ditos acordos contaron
coa base necesaria para
facelos posibles. Por outro
lado, hai outros acordos que
non contaron cun apoio tan
amplo, Acordo Básico
Interconfederal (ABI) do ano
1979 e o Acordo Marco
Interconfederal (AMI), asina-
dos polo Goberno, a patronal
e UGT. Estes dous acordos
sentaron as bases relativas
ás normas de dereito colecti-
vo do futuro Estatuto dos tra-
balladores e da negociación
colectiva en materia de sala-
rios, produtividade, dereitos
sindicais e tempo de traballo. 

Os primeiros grandes
acordos, o ANE e o AES dos

71

X
A

N
E

IR
O

 D
E

X
A

N
E

IR
O

 D
E

2007
2007

A concertación como instrumento de
progreso do mercado de traballo 

José Antonio Gómez

Para a Unión Xeral de Traballadores, a concertación, e nun sentido máis amplo o diálogo social,
constitúe un dos instrumentos fundamentais para construír e consolidar unha sociedade máis
desenvolvida e xusta, con emprego para todos e de calidade e na que as cotas de benestar
social acaden os mellores índices con respecto aos países europeos paradigmas neste senso. 
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anos 1981 e 1984, respecti-
vamente, foron a resposta
necesaria a unha situación de
forte crise económica e altos
índices de destrución de
emprego (1.600.000 empre-
gos perdidos en España e
132.000 en Galicia). A súa
aplicación permitiu a creación
de  preto de dous millóns de
empregos entre 1985 e 1991,
en Galicia fréase a destrución
de emprego, aínda que non
se consegue crecer en
emprego neto pola importante
desaparición de emprego no
sector primario.

No ano 1989 a taxa de
precariedade en España era
do 26,7% e en Galicia do 25%
e nos seguintes anos conti-
núa nunha escalada que
acada no 1992 valores do
33,5 en España e do 30,6%
en Galicia. As medidas intro-
ducidas coas reformas unila-
terais do ano 1992 e 1994
non teñen efectos na redu-
ción da lacra da temporalida-
de na contratación. No ano
1992 os sindicatos respondía-
mos duramente ao Goberno
por elevar o período de coti-
zación para o desemprego
contributivo e no 1994 intro-
dúcense fortes modificacións
no Estatuto dos traballadores
e legalízanse as ETTs.

As medidas de reforma do
mercado de traballo impostas
dende o ano 1992 ata o 1994
baséanse en ligar a competiti-
vidade a baixos salarios e
contratación temporal, esque-
cendo que esta debería base-
arse na cualificación dos tra-
balladores, investimentos en

I+D+I... O único que fixeron
estas medidas foi acrecentar
a escalada da contratación
temporal. 

Constatado o fracaso das
medidas introducidas coas
reformas, co  aumento  da
precariedade que freou a
competitividade das empre-
sas, no ano 1997 empresa-
rios e sindicatos asinamos o
"Acordo Interconfederal para
a Estabilidade no Emprego"
que apostaba por introducir
un novo sistema de relacións
laborais baseado na estabili-
dade no emprego e introducía
o obxectivo de retomar o prin-
cipio de causalidade na con-
tratación.

Con este acordo consé-
guese diminuír a taxa de tem-
poralidade entre 1997 e 2001
en 2 puntos, en Galicia redú-
cese só en medio punto, basi-
camente, porque o modelo
produtivo galego caracterizá-
base por menores niveis de
PIB per cápita e maiores
taxas de desemprego, o que
leva consigo unha maior tem-
poralidade que en outras
rexións máis desenvolvidas
do Estado.

No ano 2001 abórdase a
revisión do AIEE pero as
diverxentes posturas dos sin-
dicatos, que demandábamos
medidas de redución da tem-
poralidade -a través da pena-
lización da contratación tem-
poral e dos encadeamentos
de contratos temporais-, e da
patronal,  que o derivaba todo
a actuar sobre o abaratamen-
to do despido, levan a que un

goberno impaciente,  de
forma unilateral, impulse a
Reforma do ano 2001. A parti-
res da mesma a temporalida-
de medra no Estado e en
Galicia pola ausencia de
medidas de limitación da con-
tratación temporal, de penali-
zación do encadeamento da
contratación temporal, da
rotación, etc.

A necesidade de chegar a
un acordo compartido en
materia laboral seguía sendo
acuciante polos altos niveis
de precariedade laboral e as
marcadas debilidades do
modelo produtivo. Segundo a
Enquisa de Poboación Activa
(EPA, 2005), en Galicia a taxa
de precariedade é do 34,9 por
cento (33,3 por cento no
Estado e 12 ou 13 por cento
na UE), o que supón que un
de cada tres asalariados
teñen un posto de traballo en
precario, asemade, máis de
54.900 asalariados con con-
trato temporal levan máis de
24 meses con contrato tem-
poral nos últimos 30 meses.

Un acordo razoable e
necesario para
mellorar a calidade
de emprego e
avanzar nos dereitos
laborais   

O propósito primordial da
presente etapa de diálogo
social en España, establecido
na declaración do diálogo
social de xullo de 2004, é
favorecer a concorrencia, o
emprego estable e a cohesión
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social.

Despois de case  dous
anos de negociación, plásma-
se o Acordo para a mellora do
crecemento e do emprego
asinado o pasado 9 de maio.

Este acordo ten o obxecti-
vo primordial de que a nosa
sociedade acade uns maiores
niveis de desenvolvemento
económico, calidade do
emprego, benestar social e
cohesión territorial.

As liñas fundamentais
pódense agrupar
en tres blo-
ques, as
medidas
contra
a

tempo-
ralidade e para a promoción dun
uso máis intensivo da contrata-
ción inicial con carácter indefinido,
mellora na protección en caso de
desemprego e insolvencia
empresarial e, por último, poten-
ciación dos servizo públicos de
emprego e da Inspección de
Traballo e Seguridade Social.

Para impulsar a estabilidade
no emprego, o Acordo prevé
poñer freo ao encadeamento

abusivo de sucesivos contratos
temporais. Concretamente, o
texto establece que todo traballa-
dor que acumule dous ou máis
contratos temporais á entrada en
vigor da reforma, incluíndo ETT`s,
coa mesma empresa, nun perío-
do de prestación de servizos no
mesmo posto superior a 24
meses nun período de 30 meses,
pasará a ter contrato indefinido. A
negociación colectiva, cando o
encadeamento sexa por posto,
establecerá os requisitos para
previr a utilización abusiva de con-
tratos temporais. 

Tamén está prevista a eli-
minación do contrato de

inserción, o de forma-
ción de estranxeiros,

p a r a
tra-

balladores sen activi-
dade laboral en máis
de tres anos e para
aqueles en risco de
exclusión social.

Nesta mesma liña,
para garantir a estabilidade,
no Acordo esíxese unha defi-
nición máis precisa da figura
da cesión ilegal de traballado-
res para atallar situacións
abusivas de prestamismo
laboral ilícito; a ampliación
dos dereitos de información e
actuación coordinada dos
representantes dos traballa-
dores das empresas princi-
pais e das contratistas e sub-
contratistas; ou a obrigatorie-
dade dun libro de rexistro
cando se comparte centro de

traballo coa empresa princi-
pal, co que se da transparen-
cia á cadea de subcontrata-
ción.

Entre as medidas previstas en
materia de estabilidade tamén
destaca a obrigatoriedade da
extensión do uso do contrato de
fomento da contratación indefini-
da para as conversións de contra-
tos temporais en indefinidos, sem-
pre que os temporais se celebren
antes do 31 de decembro de
2007; un plan de choque median-

te a bonificación da conver-
sión de contratos tem-

porais asinados
antes do 1 de
xuño e que se

conver-
tan en

inde-

finidos
antes do 31 de

decembro de 2006; e bonifica-
cións á contratación indefinida
durante catro anos para contratos
indefinidos sen deixar de introdu-
cir módulos para mulleres,
mozos, parados, maiores de 45
anos, discapacitados…

Da posta en marcha do
Acordo e como se recolle na
propia filosofía do mesmo
UGT tamén agarda a poten-
ciación da Inspección de
Traballo e dos servizos públi-
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Axentes que interveñen Nome Medidas

19
79 CEOE e UGT "Acordo Básico Interconfederal" (ABI) Se sentaron as bases relativas ás normas de dereito colectivo do 

19
80 UGT e CEOE "Acordo Marco Interconfederal" (AMI) Se acomenten compromisos para a negociación colectiva como os salario

19
81

Goberno, CEOE, UGT e
CCOO

"Acordo Nacional de Emprego" (ANE)
Ante un contexto de forte crise económica, con forte destrucción de empre

traballadores no  mercado laboral. Se introducen criterios de moderación salar
favorecer o primeiro emprego

19
84

Goberno- CEOE-Cepyme-
UGT

"Acordo económico e social" Se rompe o principio de causalidade. Se elixe para fomentar o emprego o 
sita causa para a súa realización entre 6 meses e máximo de 3 anos.

19
92 Goberno  (Sindicatos Folga) 

"Lei 22/92 de Medidas Urxentes sobre
Fomento do Emprego e para a Protección por
Desemprego" 

Se eleva o período de cotización para a prestación desemprego contributiv
contratos de fomento de emprego de 6 meses a 1 ano. Se establecen subven
maiores de 45 anos.

19
94

Goberno

"Lei 10/94 sobre medidas urxentes de fomen-
to ocupación"        "Lei 11/1994 pola que se modi-
fican determinados artigos do ET e do texto arti-
culado da Lei de procedemento laboral y da lei
sobre infraccións e sancións na orde social"

Modificación ET: Para favorecer mecanismos de flexibilidade alternativos  á
ballo, réxime legal do salario, clasificación profesional, mobilidade funcional, m
lidade xeográfica, etc. Flexibilidade externa: Mecanismos de entrada e saída d
restricción dos contratos temporais de fomento do emprego( ), novas regulam
tempo parcial e se amplian as causas do despido obxectivo, se legalizan as E

19
97

CEOE-CEPYME-UGT-CCOO "Acordo para a estabilidade no emprego"

Creación dunha nova modalidade  de contrato indefinido de fomento do em
posibilidade de utilización de contratos temporais que permanece só para os c
minusválidos. Modificación art. 52.c do ET despido obxectivo se clarifican as c
empresas ás circunstancias do mercado. Modificación da regulacion dos cont
cacións das cotas empresariais da Seguridade Social para incentivar a contra
partir de 1999 se rebaixa a cotización para o fixo e se aumenta nos contratos 
cial ou polas ETTs. 

20
01

Goberno

" Lei 12/2001 Medidas urxentes de refor-
ma do mercado de traballo para o incre-
mento do emprego e a mellora da súa cali-
dade"

Mantense o contrato indefinido de fomento do emprego (con indemnizació
empregadas con índices de emprego feminino mozas de 16 a 30, maiores de
os contratos temporais unha indemnización de 8 días por ano Se mantén o p
indefinida.Se fixa un incremento do 36% na cuota patronal de continxencias c
días. Se reduce a duración máxima do contrato eventual. Se concede á nego
na utilización sucesiva de contratos temporais.

20
02

Goberno / (Reforma que con
motivo dunha folga queda en
parte anulada, posteriormente
se alcanza un acordo). 

"Real Decreto Lei 5/2002 de Medidas
Urxentes para a  Reforma do sistema de
protección por desemprego e mellora da
ocupabilidade" . 

Se limita o acceso aos  subsidios agrarios. Se pretenden eliminar os salario
readmisión, se recupera este dereito con matizacións. Compatibilidade entre i
non se introduciu.Suprimir a Capitalización autoemprego non se implantou. Fix
go dos contratos fixos discontinuos periódicos, non se suprime. Concepto de e

20
06

Goberno -patronal - CCOO e
UGT

"Acordo para a mellora do crecemento e
o emprego"

O propósito principal favorecer a competitividade, o empergo estable e a co
a temporalildde e para e promoción dun uso intensivo da  contratación inicial i
vencia empresarial e, por último, potenciación dos servizos públicos de emrpe

Procesos de concertación soc
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Resultados
España Galicia

futuro Estatuto dos Traballadores (1980)

os, a produtividade dereitos sindicais ou tempo de traballo. Se consegue reducir a conflictividade laboral nun 60%

ego se introducen medidas para favorecer a entrada de
rial e novas formas de contratación, en especial, para Dende 1976 a 1984 se perden  1,6 millóns de

empregos.  
Dende 1976 a 1984 se perden  132.000  empre-

gos.  

contrato temporal de fomento do emprego que non nece- A partir do ano 1985 ata 1991 se crean cerca
de 2 millóns de empregos. Aumenta a temporalida-
de

A partir do ano 1985 ata 1991 non se consegue crear
emprego pola perda do emprego agrario pero destrúen
menos, 35.000  empregos. Aumenta a temporalidade.

vo.Se intenta reducir a rotación coa duración minima dos
ncións á contratacion indefinida de mozos, mulleres e 1992 taxa de temporalidade 33,4% e en 1994 o

33,8%
1992 taxa de temporalidade 30,6% e en 1994 o

31,8%

á contratación laboral. Flexibilidade interna: tempo de tra-
modificacións substanciais das condicións de traballo, mobi-
do mercado de traballo. As reformas máis relevantes foron

mentacións dos contratos en práctica aprendizaxe e a
ETTs

Taxa temporalidade 1994  33,8% e en 1997  33,5% Taxa temporalidade 1994  31,8% e en 1997  34,6%

mprego, con menor coste de despido, prescripción da
contratos causais obra e servizo, eventual e interinidade e
causas. Mellor posición competitiva ou adaptabilidade das
tratos formativos. Establecemento dun programa de bonifi-
atación de desempregados con especiais dificultades. A
temporais a tempo completo e os realizados a tempo par-

Se consegue disminuír a taxa de temporalidade. 1997
33,5% ata baixala no 2001 ao 31,7%

Taxa temporalidade se consegue frear o seu aumento e
reducila levemente do 1997  34,6% e en 2001 34,2

ón por despido de 33 dias) e se estende a mulleres des-
e 45 e parados con máis de 6 meses.Se establece para
rograma de bonificacións para a  contratación

comúns para contratos temporais de duración inferior a 7
ociación colectiva maior autonomía para prevenir abusos

Taxa temporalidade  Ano 2002 31,0% Taxa temporalidade ano 2002 34,8%

os de tramitación nos despidos improcedentes con non
ndemnización por despido e subsidio por desemprego,
xos discontinuos se suprimían as prestacións desempre-
emprego adecuado, non se introduciu.

Taxa temporalidade  Ano 2005  33,3% Taxa temporalidade Año 2005  34,9%

ohesión social. As liñas fundamentais son Medidas contra
ndefinida. Mellora da protección por desemprego e insol-

ego e da Inspección de Traballo e Seguridade Social

Obxectivo redución da taxa de temporalidade. Converxer coa Unión Europea, na UE25 a taxa de
temporalidade actual o 13%

cial en España na democracia
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cos de emprego a través do
reforzamento dos medios
humanos e técnicos da
Inspección e participación
dos interlocutores sociais na
definición dos obxectivos de
programas do sistema de ins-
pección e melloras na partici-
pación dos sindicatos na
actuación inspectora.
Asemade, desenvolverase un
plan global de modernización
dos servizos públicos de
emprego, tanto estatal como
autonómicos.

No caso de desemprego,
a través do Acordo, prevense
melloras na protección dos
traballadores para determina-
dos grupos de persoas, maio-
res de 45 anos, fixos descon-
tinuos, traballadores agríco-
las, perceptores da renda
activa de inserción e os
socios temporais de coopera-
tivas. Por outra banda, ante
as insolvencias empresariais,
auméntase a protección dos
traballadores, tanto en mate-
ria de salarios como nas
indemnizacións (FOGASA).

En definitiva, este Acordo
supón unha aposta decidida
pola estabilidade no emprego
e a cohesión social, desvincu-
lando definitivamente as boni-
ficacións ás empresas da
contratación de carácter tem-
poral e establecendo un plan
de choque de conversión de
contratos temporais en indefi-
nidos nun período transitorio
que se limita aos contratos
temporais asinados con ante-
rioridade ao 1 de xuño con
conversión antes do 31 de
decembro do 2006.

No acordo, finalmente,
acádase preservar a modali-
dade de contratación indefini-
da, aspecto que ao inicio da
negociación se cuestionaba
polos empresarios. Tamén se
establecen medidas para
corrixir abusos nas diferentes
modalidades de contratación
e de encadeamento de con-
tratos; non se amplían os
colectivos destinatarios do
contrato de fomento de
emprego; contémplanse
medidas para o fomento da
estabilidade no emprego  e
para dar transparencia á opa-

cidade que se rexistra nos
procesos de contratación e
subcontratación  das empre-
sas; e prevense medidas de
inspección de traballo para o
cumprimento das normas
laborais.

Concretamente, nós esti-
mamos que en Galicia a apli-
cación de todas as medidas
que forman parte do Acordo
para o fomento da estabilida-
de do emprego tería que
supoñer que a taxa de preca-
riedade diminuíse. Isto permi-
tiría avanzar na converxencia

co resto do Estado e coa UE. 

Nós valoramos positiva-
mente o Acordo do pasado
nove de maio - un paquete de
medidas que poden resultar
moi útiles para contribuír a
reducir a precariedade laboral
e as altas taxas de contrata-
ción temporal-. Este Acordo
inscríbese no amplo marco
de concertación social aberto
polo novo goberno a nivel do
Estado e ven a complementar
outros que avanzan en derei-
tos sociais e laborais (pen-
sións mínimas, inmigración,
dependencia, igualdade…).

Pero é preciso ir a máis
aló porque é necesario abor-
dar outro tipo de medidas e
políticas estruturais que per-
mitan avanzar no cambio de
modelo produtivo, incremen-
tando os investimentos públi-
cos e privados en I+D+I e
desenvolvendo unha política
industrial axeitada ás necesi-
dades económicas. En defini-
tiva, mudar o modelo produti-
vo cara cotas de maior conco-
rrencia e de máis e mellor
emprego.

Non se pode deixar de
contextualizar este Acordo na
realidade sociolaboral galega
con demasiadas eivas, unha
excesiva contratación tempo-
ral non causal, a discrimina-
ción das mulleres e dos
mozos (o 31,4 por cento dos
contratos realizados a mulle-
res son a tempo parcial) e a
excesiva concentración sec-
torial no ámbito da constru-
ción que indican a debilidade
do tecido produtivo galego.
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Este Acordo tamén debe
ser considerado como unha
porta aberta cara posibles
medidas futuras para seguir
mellorando progresivamente
o mercado laboral, sobre
todo, en materia de tempora-
lidade, indicador que tamén
reflicte moitos defectos do
sistema produtivo, e que,
necesariamente, se comple-
tará coas medidas especifi-
cas que emanen dos proce-
sos de concertación social
abertos en Galicia co novo
goberno da Xunta e impulsa-
dos activamente polo seu
presidente. Nós estamos
demandando que neste pro-
ceso se amplíen e aborden
outro tipo de medidas com-
plementarias, políticas estru-
turais para mudar o modelo
produtivo, incremento dos
investimentos en educación e
formación, dos investimentos
públicos e privados en I+D+I,
desenvolvemento de infraes-
truturas e servizos de apoio e
unha política industrial garan-
te do crecemento sostible.

O bo clima aberto en Galicia
xa permitiu que nos puxésemos
de acordo por primeira vez
empresarios, CC.OO. e UGT
para tratar de subir o emprego
fixo en cinco sectores (agrogan-
deiro-téxtil-construción-comer-
cio e hostalería) coa fixación de
taxas de estabilidade sectorial
que se consideran requisito
indispensable para que as
empresas galegas accedan
aos incentivos por contratación
indefinida habilitados pola
Consellería de Traballo.

A modo de reflexión, cabe

subliñar que os procesos de
diálogo social e a concerta-
ción que se veñen producindo
ao longo da historia axudan a
que os cambios que se consi-
dere necesario facer sexan
útiles. Dende a nosa expe-
riencia temos que seguir
defendendo a concertación
como un instrumento de pro-
greso, non só do mercado de

traballo, senón como un dos
elementos básicos da cohe-
sión social. E como non vivi-
mos nunha illa, a nova
Europa ampliada ten que
seguir sendo o marco de refe-
rencia. Porque a Europa dos
15 xa contaba cunha longa e
positiva experiencia de diálo-
go social autónomo e isto
debe servir de base aos
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De esquerda a dereita, Antonio Fontela, Presidente da Patronal galega,
Emilio Pérez Touriño, Presidente da Xunta, Ricardo Varela, Conselleiro de
Traballo, José Antonio Gómez, Secretario Xeral de UGT-Galicia e Xan Mª
Castro Secretario Xeral de CC.OO. de Galicia, no inicio das conversas para
o Acordo.

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 77



novos membros, onde existe
unha insignificante implanta-
ción da negociación colectiva
e onde o capital internacional
está presionando aos gober-
nos para desmantelar derei-
tos sociais.

Temos que seguir avan-
zando cara un "contrato
social" que sexa comparti-
do polos europeos e as
europeas, polos traballado-
res e polos empresarios,
polos estados membros e
as forzas políticas, que
fomente, afondando no
modelo social europeo, o
desenvolvemento sostible,
todos isto nunha Europa
comprometida que busque
o fin das desigualdades no
mundo e a xestión progre-
sista das súas consecuen-
cias, como son os fluxos
migratorios. 

Nós, como parte do move-
mento sindical internacional,
seguiremos promovendo o
diálogo social e a concerta-
ción como elementos impres-
cindibles para evitar o "dum-
ping" salarial e social e pro-
mover a calidade do emprego
e o respecto dos dereitos
laborais e sociais. Todo isto
nun momento no que se está
a vivir a liberalización da eco-
nomía, das finanzas, dos
investimentos e  do comercio
cunha xeración maior de
riqueza a nivel mundial pero
cunha redistribución da
mesma máis inxusta ca
nunca. Ao mesmo tempo que
no plano político mundial trá-
tase de negar a dimensión
social e os dereitos dos traba-

lladores neste proceso.

Por último, no escenario
en que vivimos constátase
cada vez máis a necesidade
de ordenar, sistematizar e
ampliar o marco legal da par-
ticipación institucional dos tra-
balladores e as organiza-
cións, tendo en conta o des-
envolvemento e a maior com-
plexidade das políticas públi-
cas e  a descentralización do
noso país.

José Antonio Gómez

Secretario Xeral de UGT-Galicia
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Aconfiguración do
Sistema Nacional
de Dependencia

é o resultado dun proceso ini-
ciado nos últimos anos e que
responde a unha reivindica-
ción histórica reflectida como
prioridade sindical da UGT
dende 1998. É no marco do
Diálogo social aberto a nivel
estatal cando o pasado 21 de
decembro de 2005 UGT,
xunto cos outros axentes
sociais, subscriben co
Goberno estatal o "Acordo
sobre a acción protectora da
atención ás situacións de
dependencia", co que se con-
figura a creación do Sistema
Nacional de Dependencia
como cuarto alicerce do esta-
do do benestar, tras o sistema
nacional de saúde, o sistema
educativo e o sistema de pen-
sións, que foran desenvolvi-
dos na década dos 80.

A través desta Lei recoñé-
cese un novo dereito de cida-
danía en España, universal,
subxectivo e perfecto, deriva-
do da ampliación da acción

protectora da Seguridade
Social en materia de promo-
ción da autonomía persoal e
atención á dependencia, e
regúlanse as condicións bási-
cas para garantir a igualdade
no exercizo de dito dereito
con independencia do lugar
de residencia ou o nivel de
recursos dos usuarios. 

No marco do Diálogo social
en Galicia, UGT-Galicia non
renuncia á reactivación dos tra-
ballos de negociación relativos
a cohesión e benestar social e
demandamos un acordo do
Goberno galego e os axentes
sociais orientado ao dobre
obxectivo de establecer o Plan
de actuación e o calendario que
permita iniciar a aplicación e
desenvolvemento da Lei estatal
en Galicia polo que haberá que
correxir as múltiples deficien-
cias históricas para converxer
nesta modalidade de protec-
ción social e, paralelamente,
confeccionar un novo modelo
de servizos sociais galegos que
se adecúe aos novos criterios e
esixencias do marco lexislativo
básico estatal e que responda

ás necesidades específicas da
Galicia na concrección dos
niveis adicionais de protección. 

Un novo hito en
protección social
pasados vinte anos:
Lei de Promoción da
Autonomía Persoal e
Atención ás Persoas
en situación de
Dependencia.

A propia Lei recolle na súa
exposición de motivos que "a
atención ás persoas en situa-
ción de dependencia e a pro-
moción da súa autonomía
persoal constitúe un dos prin-
cipais retos da política social
dos países desenvolvidos". O
recoñecemento dos dereitos
das persoas en situación de
dependencia púxose de rele-
vo en numerosos documen-
tos e decisións de organiza-
cións internacionais, como a
Organización Mundial da
Saúde ou o Consello de
Europa e a Unión Europea.
En 2002 a Unión Europea,
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Delia Irene Martínez Conde
Mª Carmen Brea Iglesias

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 79



con presidencia española,
decidiu tres criterios que
deberían rexer as políticas de
dependencia dos seus esta-
dos membros: universalida-
de, alta calidade e sostenibili-
dade no tempo dos sistemas
que se implanten.

Xunto coa Lei de
Igualdade esta nova Lei supo-
ñen os dous hitos lexislativos
de recoñecemento de derei-
tos que permiten avanzar na
igualdade e na xustiza social,
témonos que remontar preto
de vinte anos para atopar pre-
cedentes equiparables. 

Compre non esquecer a
dimensión de xénero que terá
o Sistema Nacional de
Dependencia, pola súa ver-
tente de facilitar a conciliación
da vida laboral e familiar e a
incorporación das mulleres ao
mercado de traballo, xa que
maioritariamente son as
mulleres as actuais coidado-
ras familiares, e aquelas que
desexen seguir asumindo ese
papel poderán acceder ás
prestacións da seguridade
social como dereito propio
derivado de ser recoñecidas
como coidadoras familiares. 

O carácter universal e
público das prestacións, o
acceso ás mesmas en condi-
cións de igualdade e a partici-
pación de todas as adminis-
tracións no exercizo das súas
competencias son os princi-
pios nos que se inspira a
nova regulamentación. É
necesario subliñar a preemi-
nencia do interese dos bene-
ficiarios sobre a dos axentes

partícipes e xestores do
mesmo neste novo Sistema.

O procedemento para o
recoñecemento da situación
de dependencia iniciarase en
2007 a instancia dos cida-
dáns ou de oficio e serán os
órganos que designen as
comunidades autónomas os
encargados de avaliar as
situacións e tamén, polo
tanto, serán as administra-
cións autonómicas as que
recoñezan o dereito, expedi-
ción que terá validez en todo
o Estado. 

Os grados de dependen-
cia á hora de clasificar aos
posibles beneficiarios da Lei
serán o Grado I, dependencia
moderada; Grado II: depen-
dencia severa; e Grado III,
gran dependencia. En cada
un destes grados, á súa vez,
estableceranse dous niveis
en función da autonomía das
persoas e da intensidade do
coidado que requiren. Para a
aplicación destes grados
existirá un baremo que se
acordará no Consello
Territorial e aprobará final-
mente o Goberno.

A necesidade de que se
manteña o equilibrio entre a
cobertura universal da presta-
ción, a suficiencia da atención
ofrecida e a sostenibilidade
financeira do sistema a longo
prazo, para garantir o acceso
efectivo ao dereito que se
crea, xustifica a gradualidade
na súa implantación cun
calendario durante oito anos,
coa fin de acompasar o des-
envolvemento de prestacións

coa creación das infraestrutu-
ras necesarias. No primeiro
ano, 2007, recoñecerase o
dereito a acceder ás presta-
cións a quenes sexan valora-
dos no grado III (niveis 1 e 2);
o segundo e terceiro ano, a
quenes sexan valorados no
grado II, nivel 2; o terceiro e
cuarto ano, a quenes sexan
valorados no grado II, nivel 1;
o quinto e sexto ano, a que-
nes sexan valorados no
grado I, nivel 2; e, finalmente,
o sétimo e oitavo ano, a que-
nes sexan valorados no
grado I, nivel 1. 

O Sistema configurarase
como unha rede de utilización
pública, diversificada, que
integra de forma coordinada
centros e servizos, públicos e
privados, debidamente acre-
ditados, e establece un nivel
de protección mínimo estatal,
un segundo nivel a acordar
entre o Estado e a
Comunidade autónoma e un
tercer nivel adicional que
podera establecer a
Comunidade autónoma.

Este novo modelo require
un compromiso e unha actua-
ción conxunta de todos os
poderes e institucións públi-
cas, para superar a descoor-
dianción preexistente e
garantir a igualdade e cohe-
sión social. Polo que a coordi-
nación e cooperación coas
comunidades autónomas é
un elemento fundamental.
Trátase, pois, de desenvolver
un modelo integrado, basea-
do na cooperación interadmi-
nistrativa e no respecto ás
competencias e, para tal fin,

80

X
A

N
E

IR
O

 D
E

X
A

N
E

IR
O

 D
E

20
07

20
07

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 80



prevese a constitución antes
do 1 de xaneiro de 2007 do
Consello Territorial do
Sistema para a Autonomía e
Atención á Dependencia,
órgano de cooperación entre
a Administración xeral do
Estado e as comunidades
autónomas, no que teran
maioría os representantes
autonómicos e no que pode-
rán participar as entidades
locais nas condicións nas que
o Consello o decida. 

Precisamente, correspón-
delle a este Consello acordar
o marco de cooperación inter-
administrativa que se desen-
volverá a través dos corres-
pondentes convenios para o
desenvolvemento efectivo da
Lei. Convenios que estarán
ao abeiro das especificidades
que en termos de poboación,
dispersión, nivel de equipa-
mentos, emigrantes retorna-
dos, etc, teñan cada comuni-
dade. Despois serán as pro-
pias comunidades autónomas
as que creen e actualicen o
rexistro de centros e servizos,
cumprindo todos eles os
requisitos e estándares de
calidade mínimos acordados
polo Consello territorial, como
garante de calidade, seguri-
dade e eficacia de todos os
servizos, independentemente
da comunidade autónoma
onde se desfruten. 

Asemade, esta nova Lei
establece que, para facer
efectivas as prestacións reco-
ñecidas ás persoas en situa-
ción de dependencia, os ser-
vizos sociais das comunida-
des autónomas establecerán

un Programa individual de
atención. 

Polo que se refire ao finan-
ciamento do sistema, este
correrá a cargo da
Administración xeral do
Estado e das comunidades
autónomas. O obxectivo é
pasar do 0,33% do PIB que
se dedica na actualidade á
dependencia a máis do 1%
en 2015. O Goberno central
financiará integramente a
cobertura básica común para
todo o Estado e, ademais,
establecerá anualmente con-
venios coas comunidades

autónomas para cofinanciar
as prestacións. Os beneficia-
rios do sistema, pola súa
banda, participarán no finan-
ciamento do mesmo en fun-
ción da súa renda de forma
equilibrada e xusta, tendo en
conta que ningún beneficiario
deixará de recibir atención
por falta de recursos. A ache-
ga concreta dos beneficiarios
será establecida polo
Goberno e as comunidades
autónomas no futuro Consello
Territorial do Sistema
Nacional de Dependencia. 

Neste senso, cabería sinalar
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que dos fondos públicos totais
estatais tamén sae un fondo
específico durante os primeiros
anos para mellorar a hoxe insu-
ficiente rede de centros e servi-
zos para a atención ás persoas
dependentes.

Finalmente, destacar tres
aspectos importantes reivindi-
cados tamén por UGT e que
se incorporaron nesta Lei:

- A obriga de cobertura
de servizos mediante unha
rede pública de calidade e o
carácter excepcional das
prestacións económicas. 

- A aposta pola profesio-
nalización e cualificación
profesional como elemento
substancial para a calidade
do servizo: diferenciación
dos empregados coidado-
res profesionais, dos fami-
liares coidadores non pro-
fesionais e dos asistentes
persoais. Determinación
das cualificacións e aten-
ción á formación básica e
permanente dos coidado-
res.

- Facer efectiva e perma-
nente a participación dos
axentes sociais no funcio-
namento do Sistema de
Dependencia coa creación
do Comité Consultivo.

Situación actual da
atención á dependencia
en Galicia

Intentaremos facer unha
contextualización do que vai

supoñer a Lei de
Dependencia en Galicia e,
para elo, hai que atender, ini-
cialmente, aos cambios
sociais e demográficos que
estamos experimentando nas
últimas décadas. As necesi-
dades dos dependentes e as
súas familias son acuciantes
e crecentes ante o mapa que
se debuxa, un progresivo
envellecemento da poboa-
ción, a urxencia de facilitar a
conciliación da vida laboral e
familiar e un debilitamento da
rede de coidados informais
que se veñen procurando
actualmente nas familias por
parte, especialmente, das
mulleres ao incorporarse
estas ao mercado de traballo.
En Galicia case un 30 por
cento dos coidadores, maiori-
tariamente mulleres que
teñen que afrontar o coidado
dun familiar dependente,
dedican máis de 40 horas
semanais á devandita tarefa.

Por isto, dende UGT-
Galicia saúdase esta Lei
que acaba de nacer coa filo-
sofía de crear un sistema
de atención á dependencia
universal, progresivo e que
sirva de elemento de cohe-
sión social e territorial. Non
se pode esquecer que, hoxe
por hoxe, Galicia conta
cunha rede de servizos
totalmente insuficiente.

Centrándonos na conxun-
tura demográfica non é novo
dicir que a galega é unha
poboación moi envellecida,
tanto, que somos das rexións
demograficamente mais
vellas de España e de

Europa. A poboación maior de
65 anos é o 21,26% do total,
estando a media española no
17,01%. Todas as provincias
galegas teñen índices de
envellecemento moi altos
pero son as de Ourense e
Lugo as que presentan unhas
taxas verdadeiramente preo-
cupantes, próximas ao 28%.
Os datos e as previsións fei-
tas confirman que a evolución
da nosa poboación non vai
cambiar. 

EVOLUCIÓN DA
PORCENTAXE DE MAIORES
DE 65 ANOS (DATOS
XUNTA DE GALICIA)

Asemade, a poboación
galega maior de 65 anos con-
céntrase nos tramos de idade
máis altos, o 28% ten entre
65 e 69 anos, o 46 % entre 70
e 80 e o 26 % máis de 80
anos. En 2003, o 3,8% do
total das persoas galegas
tiñan máis de 80 anos, a taxa
máis alta do Estado. Outra
característica propia do enve-
llecemento en Galicia é o seu
marcado carácter feminino.
As mulleres supoñen preto do
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ANO Galicia España
1930 7,08 6,08
1940 7,41 6,53
1950 7,95 7,23
1960 8,86 8,22
1970 11,11 9,76
1981 13,44 11,06
1991 16,48 13,77
2001 21,04 17,04
2005 21,26 17,01
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60 % da poboación maior de
65 anos e esta porcentaxe
aumenta máis nos tramos
altos de idade. A maior espe-
ranza de vida das mulleres
ten como consecuencia unha
maior morbilidade relativa, un
maior desvalecemento, taxas
máis altas de viuvez e de vida
en solitario, non é, polo tanto,
asimilable a unha maior cali-
dade de vida. Está comproba-
do que as situacións de
dependencia se presentan
antes, duran máis e con fre-
cuencia acumulan varios fac-
tores de dependencia.

En canto á modalidade de
convivencia, habería que dife-
renciar entre menores de 80
anos e maiores. Os primeiros
viven sobre todo en parella,
aínda que un número bastan-
te elevado fano cos fillos.
Tamén debemos salientar
unha importante porcentaxe
de maiores que viven sós. A
partir dos 80 anos a perda de
autonomía dá lugar a outras
fórmulas de convivencia,
como a residencia cos fillos
ou outros familiares, aínda
que a situación predominante
segue a ser a residencia na
casa propia cos fillos.

En canto ao asentamento
das persoas maiores, nos
concellos con menos de
10.000 habitantes viven o
52,6%, un 21,3% viven en
poboacións de entre 10.000 e
20.000 e un 26,2% en conce-
llos de máis de 50.000 habi-
tantes. Isto contradí a idea
xeralmente aceptada de que
os galegos retornan á cidade
na vellez, onde a oferta de

prestacións sanitarias e o
apoio ás familias é maior.
Segundo os dados, isto non
ocorre, e os galegos segui-
mos evidenciando un maior
apego á súa contorna fronte
ás vantaxes que lles poidan
ofrecer os núcleos urbanos.

RELACIÓN ENTRE
DISPERSIÓN E
ENVELLECEMENTO (DATOS
XUNTA DE GALICIA)

Para ter unha idea máis
completa da situación social e
económica das persoas maio-
res en Galicia debemos coñecer
tamén cales son os seus niveis
de ingresos. É importante sina-
lar que unha parte significativa
percibe pensións do réxime
contributivo. En Galicia había en
2003, 430.100 pensionistas por
xubilación e 167.900 por viuvez,
cunha pensión media de 504,54
e 331,03 €, respectivamente.
Pensións que estaban por
debaixo da media estatal.
Ademais, temos en Galicia
54.419 perceptores de pensións

non contributivas (3.762,68 € ao
ano) e 642 maiores que reciben
pensións asistenciais (2.098,04
€ ao ano). Non obstante, hai
que destacar que a meirande
parte dos pensionistas proce-
den do Réxime Especial Agrario
e que as súas pensións corres-
ponden ás contías mínimas da
Seguridade Social. 

(PROPORCIÓNS POR
1.000 HABITANTES)

Fonte: Libro Blanco 2004.
IMSERSO.

A última variable a ter en
conta para coñecer ben a
situación das persoas maio-
res en Galicia é a necesidade
de axuda para realizar as
actividades cotiás. A discapa-
cidade máis importante é a de
"realizar tarefas domésticas",
que aglutina o 25,21 % das
discapacidades das persoas
maiores de 65 anos, seguida
das dificultades para despra-
zarse fóra do fogar.
Aqueloutras relacionadas coa
vista, o oído, e o coidado per-
soal afectan ao 22,69 % das
persoas maiores.
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Número de
habitantes

% de maio-
res de 65
anos

Menos de 100 39,96%
101 a 200 34,67%
201 a 300 32,69%
301 a 500 28,80%
501 a 1.000 24,91%
1.001 a 5.000 19%
5.001 a 10.000 14,58%
10.001 a 50.000 15%
Máis de 50.000 17,41%

Persoas con
discapacidade
para algunha

das actividades
básicas da vida

diaria

6 a
64

anos

65
anos

e
máis

Total

Todos os grados
de severidade 19 187 53

Discapacidades
severa e total 10 106 29
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TAXAS DE DISCAPACIDADE
POR CC.AA. POR 1.000
HABITANTES

En Galicia hai 168.620
maiores con discapacidades.
A esta cifra habería que
sumarlle as persoas que
están en residencias, co que
estaríamos a falar de 180.000
persoas maiores en situación
de dependencia. Se a isto lle
engadimos o perfil dunha per-
soa maior de 65 anos, en
Galicia atopámonos con que
o colectivo de persoas depen-
dentes está formado sobre
todo por mulleres residentes
en núcleos de poboación de
entre 2.000 e 10.000 habitan-
tes, en zonas rurais, que con-
viven con parella, teñen ingre-
sos mensuais de entre
350,57 e 390,66 €, e que pre-

sentan dificultades para reali-
zar as tarefas domésticas. . 

O colectivo de persoas
maiores de 65 anos é unha
parte importante a ter en conta
á hora de desenvolver todos
os servizos sociais que a Lei
de dependencia necesita para
poñerse en funcionamento de
forma eficiente. Pero non
debemos esquecer ás persoas
menores de 65 anos con
minusvalía. En Galicia, un total
de 103.570 persoas de entre
seis e 65 anos sofren algún
tipo de discapacidade. Deste
total, un 61% teñen discapaci-
dade severa ou total; é dicir,
unhas 63.200 persoas preci-
san de axuda. 

Compre facer tamén unha
referencia ao baleiro legal
que existe e que leva en con-
secuencia a un déficit da
cobertura das persoas con
idades comprendidas entre

os 50 e os 65 anos que pade-
cen enfermidades dexenerati-
vas e carecen de recursos. As
persoas nesta situación non
poden acceder aos centros
públicos por ser menores de
65 anos pero tampouco aos
privados, xa que a ausencia
de ingresos non a poden
cubrir co cheque asistencial
por incumprir o mesmo requi-
sito de idade. 

É difícil de entender que a
situación descrita con anterio-
ridade se acompañe dunha
oferta de servizos no tocante
a prazas, usuarios e grao de
cobertura moi deficiente en
Galicia ao igual que o acceso
á información. 

ÍNDICE DE
COBERTURA
(POR CADA PERSOA DE 65
OU MÁIS ANOS).2005
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Galicia 102,4

España 94

Galicia Prazas
actuais

Media
estatal

Prazas
necesarias
homologa-
ción media
estatal

Déficit de
prazas con
respecto
media
estatal

Plan
Xerontolóxi
co 2000

Prazas
necesarias
homologa-
ción Plan
Xerontolóxi
co

Déficit
cumpri-
mento Plan
Xerontolóxi
co

Residencias 1,98 11,654 3,86 22,663 11,009 4,5 26,421 14,767

Servizo de atención a
domicilio 1,99 11,679 3,5 20,550 8,871 8 46,971 35,292

Teleasistencia 0,93 5,480 2,84 16,675 11,195

Centros de día 0,26 1,548 0,54 3,171 1,623

Poboación de 65 ou máis anos en 2005: 587.137

Fonte: Boletín sobre envellecemento. Servizos sociais para persoas maiores en España. Abril 2006. IMSER-
SO.MTAS.

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 84



O significativo déficit en
materia de infraestruturas
require un esforzo para
converxer coa media estatal
e coa evolución da mesma
como consecuencia do
desenvolvemento dos ser-
vizos sociais nas outras
comunidades autónomas. 

Na actualidade, o gasto
público estimado en servizos
sociais en relación ao PIB é
en Galicia do 0,27 por cento e
no conxunto do Estado o 0,30
por cento. Esta comunidade
está moi lonxe doutras como
Castela-A Mancha, País
Basco, Estremadura e
Castela León caracterizadas
por unha poboación envelleci-
da como a galega e que viñan
realizando un esforzo nesta
materia entre o 0,46 por cento

e o 0,59 por cento, esforzo
que na nosa comunidade
tamén se debería ter feito e
situarse neste grupo.

Consecuencias
socioeconómicas da
aplicación dun novo
modelo de servizos
sociais en Galicia.

En Galicia, como xa se
dicía en parágrafos preceden-
tes, o progresivo envellece-
mento poboacional fai que a
progresión de persoas depen-
dentes vaia en aumento, isto
sumado á dispersión xeográ-
fica da poboación e a alta por-
centaxe de maiores que viven
no medio rural vai facer que a
aplicación da Lei de

Dependencia nesta Comuni-
dade teña elevados custes,
tanto no eido organizativo
como en materia económica.
A isto hai que engadirlle que
se parte dunha estrutura defi-
citaria froito da desidia das
administracións anteriores,
baleiros que urxe cubrir para
garantir a cobertura. Isto fai
necesario a reorientación das
políticas de atención á depen-
dencia.

Nembargantes, os investi-
mentos derivados da obriga
inaprazable dos poderes
públicos de artellar gradual-
mente un sistema de atención
á dependencia de calidade
verase compensado en ter-
mos socias e económicos
polas vertentes de xeración
de emprego e os retornos
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económicos e sociais deriva-
dos da implantación da rede
de centros para a prestación
de servizos en Galicia. 

A actual normativa da
Comunidade galega en mate-
ria de persoal necesario para
a atención de persoas depen-
dentes, cuia revisión ven
sendo reclamada por UGT
dende hai anos, establece
uns ratios insuficientes e moi
inferiores aos contemplados
no Libro Branco da
Dependencia para garantir un
servizo de calidade na aten-
ción aos dependentes gale-
gos. 

REQUISITOS PARA OS
CENTROS DE ATENCIÓN ÁS
PERSOAS MAIORES

Neste senso, sinalar
que UGT-Galicia estima que
coa adecuación destes ratios
nos centros e servizos en fun-
cionamanto e de nova crea-
ción poderíanse crear en
Galicia 22.000 postos de tra-
ballo directos e outros miles
de indirectos, sen contar os
novos empregos que se crea-

rían nos ámbitos público e pri-
vado polo desenvolvemento
doutros programas de aten-
ción. A nova regulación de
requisitos de persoal se tería
que completar establecendo
os ratios para outras tipoloxí-
as de servizos.

Asemade, moitos destes
novos postos de traballo
poderían beneficiar aos
colectivos que teñen espe-
ciais dificultades de inserción
laboral, como son as mulle-
res, os traballadores con
escasa cualificación, os des-
empregados de longa dura-
ción, os mozos en busca do
seu primeiro emprego e os
traballadores de máis de 45
anos. Doutra banda, a libera-
ción da man de obra actual-
mente apartada, total ou par-
cialmente, do mercado labo-

ral por estar ao coidado de
persoas dependentes e que
poderían incorporarse á vida
laboral. 

En liñas xerais, o desen-
volvemento dos servizos
sociais galegos para atención
aos maiores e dependentes
contribuirá a baixar a taxa de

desemprego, elevar a taxa de
actividade e, para UGT, é irre-
nunciable que dita xeración
de emprego sexa de calidade
e estable, polo tanto, contri-
buirá tamén a baixar a taxa
de temporalidade e sinistrali-
dade. Ademais, debería de
engadirse tamén o emprego
xerado no desenvolvemento
das obras de infraestruturas
requeridas para ofrecer
devanditos servizos, como as
novas residencias e centros
de día.

Os retornos económicos
pasarán polo descenso no
gasto en prestacións por des-
emprego pola incorporación
ao mercado laboral dos traba-
lladores; o sector público
incrementará ingresos por
cotas á Seguridade Social;
rexistraranse ingresos proce-
dentes do IVE, Imposto de
Sociedades dos prestadores
e incremento da recadación
do IVE vía consumo (mellora
da renda dos traballadores) e
aumento da recadación do
IRPF por salarios; producira-
se unha mellora da eficiencia
do gasto sanitario ao diminuír
as estadías dos pacientes en
centros hospitalarios como
crónicos ou longa estancia; e
tamén está o aforro por
supresión das prestacións
económicas e axudas que na
actualildade protexen este
risco e a supresión de des-
gravacións fiscais por razón
de dependencia.

Non se pode esquecer o
retorno social. A implantación
dunha cotización por coida-
dos familiares de dependen-
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Ratio mínima persoal Libro Branco

Residencias
0,20 por usuario autóno-
mo 0,35 por persoa
dependente

0,50 por usuario depen-
dente 0,65 por usuario
dependencia severa

Centros de día
Un por cada dez usuarios
(mínimo dous) 0,35 por usuario

Fonte: Decreto 243/1995, del 28 de Xullo, de autorización e acreditación
de centros de servizos sociais. Xunta de Galicia

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 86



cia permitirá que as mulleres,
por ser as que na maior parte
dos casos asumen o coidado
dos dependentes, concilien a
súa vida laboral e familiar e
teñan acceso a prestacións
sociais. 

O desenvolvemento
dos servizos sociais
en Galicia

Tendo en conta a situación
na que se atopa Galicia na
actualidade, sendo unha das
poboacións máis envellecidas
tanto de España como de
Europa, moi alonxada dos
obxectivos de cobertura esta-
blecidos no Plan Xerontolóxi-co
2000 e aínda máis lonxe dos
estándares do Libro Branco, o
que ten un fiel reflexo nun
escaso gasto público, UGT-
Galicia, no marco do Diálogo
Social coa Xunta, demandou
a creación dunha mesa espe-

cífica sobre cohesión social
e igualdade na que expresa-
mente se contemplase a
negociación dun novo mode-
lo de servizos socias para
articular unha reforma, para
darlle pulo aos servizos
sociais galegos e garantir
unha atención de calidade,
dando así unha resposta inte-
gral ás necesidades das perso-
as afectadas e ás súas fami-
lias, ao tempo que se potencia-
ría a creación de emprego e o
crecemento económico. 

UGT-Galicia acadou o
obxetivo de articular dita
mesa específica configurada
coa finalidade de "consolidar
e reforzar o estado do benes-
tar, garantindo que Galicia
converxa con España e
Europa cara un novo modelo
de servizos sociais, de servi-
zos para as persoas depen-
dentes, de inclusión social, da
sanidade e do ensino", un
compromiso asumido polo

Goberno galego, os empresa-
rios e os sindicatos represen-
tativos.

A Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar ela-
borou un Documento de
Bases para a Reforma da Lei
de Servizos Sociais en
Galicia que recolle que a
necesidade desta reforma
ben dada pola aparición de
novos problemas que preocu-
pan á cidadanía de hoxe,
ademais de facerse necesaria
a ampliación do radio de
acción que deben cubrir as
políticas públicas de benestar
social, xa que a Comunidade
Autónoma Galega asumiu no
seu Estatuto de Autonomía a
vontade de establecer unha
regulación legal propia en
materia de servizos sociais, e
refire tamén que a necesida-
de dun cambio é evidente
porque a situación normativa
actual é ambigua e dispersa
en canto á atribución de res-
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ponsabilidades nos distintos
niveis da Administración e
porque a dotación de recur-
sos públicos é insuficiente e
insegura. 

Para UGT, todas as pro-
postas normativas deben par-
tir de que é un dereito recoñe-
cible o acceso da cidadanía a
unhas prestacións sociais en
función da valoración obxecti-
va das súas necesidades. Os
obxectivos son garantir a
autonomía persoal e familiar
das persoas dependentes e
previr a aparición de calquera
situación de dependencia,
exclusión, desigualdade ou
desprotección. Neste senso,
apuntar que non se entende
que unha das bases da nova
ordeación consista en deno-
minar "intervencións normali-
zadoras" a prestacións como
transporte adaptado, manu-
tención e axudas técnicas co
obxeto de someter a súa con-
cesión ás disponibilidades
orzamentarias. 

Tamén deberá garantirse
unha atención de calidade
que é indisoluble da xeración
de emprego estable e de cali-
dade, establecendo ratios
adecuados de persoal e des-
envolvendo o modelo de for-
mación básica e permanente
dos coidadores e de cualifica-
ción dos coidadores profesio-
nais.

Outra cuestión que
resulta preocupante para
UGT-Galicia, e entendemos
que será compartida por
todos os axentes sociais, é
a falla de previsión en rela-

ción coa participación insti-
tucional dos mesmos na
formulación das políticas
sociais e no control e
seguimento da súa execu-
ción, que si se contempla a
nivel estatal para o conxun-
to do Sistema e que respon-
de a concreción dun dereito
constitucional.

O Sindicato ratifica a súa
vontade e compromiso de
contribuír no marco do
Diálogo Social á consecución
dos obxetivos de crecemento
económico, emprego de cali-
dade e benestar social e ven
de reiterar a súa demanda de
reactivación da mesa na que
se ten que poñer en común
cos axentes sociais o desen-
volvemento do Sistema
nacional de dependencia en
Galicia e o novo marco regu-
lador dos servizos sociais.
Esperamos que as dilacións
se xustifiquen nos traballos
preparatorios, pois non sería
entendible, e dende logo
sería respostado en igual
medida, que a revolución
tranquila que compromete a
Vicepresidencia da Xunta de
Galicia excluíse na súa for-
mulación e seguimento aos
axentes sociais. 

Delia Irene Martínez  /
Mª Carmen Brea

Secretaria de Organización e
Comunicación  / Secretaria de
Servizos Sociais e Políticas de

Igualdade de UGT-Galicia
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Tódolos días en cada
pequeno acto cotiá,
a nosa vida depen-

de de homes, mulleres e nenos
que, a miles de quilómetros, tra-
ballan para nós. Nin eles nin
nós somos conscientes do
importante vínculo que nos une.

As institucións internacio-
nais e os gobernos dos paí-
ses ricos e pobres recoñecen
que existe un importante vín-
culo entre o comercio mundial
e o desenvolvemento huma-

no.   Actualmente a metade
dos 6.000 millóns de habitan-
tes do planeta viven con
menos de 2 dólares ao día, e
quinta parte dispoñen de
menos de 1 dólar diario. A
relación entre os dous polos,
o comercio xerador de rique-
za e a pobreza humana, é
cada vez máis estreito xa que
na maioría das ocasións exis-
te entre ambos unha causa-
efecto.

O reto é garantir que o
comercio contribúa a reduci-

la pobreza e a mellora-la cali-
dade de vida das persoas
que, nos países pobres, pro-
ducen bens para o mercado
global. O comercio internacio-
nal pode e debe ser motor de
desenvolvemento humano
pero para que ese efecto
positivo se xeneralice e deixe
de ser a excepción debemos
modificar moitas normas e
condutas, tanto das institu-
cións internacionais e nacio-
nais como dos consumidores.

As experiencias de Comer-
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O COMERCIO COMO FACTOR DE
DESENVOLVEMENTO

Alberto García Cerviño

8 horas. Levántome. Taiwán. Cai Yuen ensambla pezas do espertador

8.30 horas. Tomo un café. Colombia. María recolle grans de café coa súa familia

9.10 horas. Atasco. Tailandia. Narpat cose prendas de vestir

9.45 horas. Na oficina. Borneo. Javier corta árbores para fabricar escritorios

11 horas. Outro café... con azucre. Cuba. José selecciona canas na Cooperativa

14 horas. De primeiro, paella. China. Ming Hu sementa arroz ás beiras do Rio Tsu

17 horas. Outra vez ao traballo. India. Pushua monta pezas de ordenador

20 horas. Apetéceme un chocolate. Ghana. Akosua recolle cacao 

22 horas. Preparo a cena. México. Juan fabrica cazolas

23 horas. O pixama e ¡A durmir! Narpat en India leva 14 horas cosendo... e segue.

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:18  PÆgina 89



cio Xusto existentes na actua-
lidade impulsadas en Europa,
Xapón e Estados Unidos por
diversas ONGs nos demos-
tran que fronte ao modelo tra-
dicional que xera desigualda-
de e perpetúa a pobreza, o
comercio si pode contribuír a
mellorar os niveis de desen-
volvemento humano sostible.
O Comercio Xusto da teste-
muño de que a consecución
dun orde comercial máis
xusto non é un obxectivo utó-
pico senón un propósito real
alcanzable.

Trátase dunha produción
onde é importante que os pro-
dutos que se intercambian
non sexan obxecto de explo-
tación laboral, sen discrimina-
cións de xénero, con condi-
cións laborais dignas e sala-
rios sustos e cunha produción
respectuosa co medio
ambiente. Unha produción
que implica desenvolvemento
humano e non o simple cre-
cemento da produción , ven-
tas e beneficios dos propieta-
rios dos medios de produción
incluso a costa da degrada-
ción ambiental e da explota-
ción laboral.

Experiencias de cooperati-
vas e organizacións de pro-
dutores artesáns ou campesi-
ños de América Latina, África
e Asia no marco do Comercio
Xusto nos demostra que o
Comercio Xusto, co que signi-
fica de condicións comerciais
xustas e equitativas, implica
importantes beneficios nas
familias directamente involu-
cradas na produción, proce-
samento e comercialización

dos produtos en termos de
saúde, educación, equidade
de xénero e acceso aos servi-
zos básicos.

Os éxitos de organizacións
ou cooperativas de Comercio
Xusto con volumes importantes
de produción e comercializa-
ción como STASSE en Sri
Lanka (dedicada ao cultivo e
recolección de follas de te),
MCCH de Ecuador (dedicada a
diversos produtos agrícolas
como azucre de cana, froitas

exóticas,...), El Ceibo en Bolivia
(Cacao principalmente),...
demostran a viabilidade econó-
mica deste tipo de experiencias
e permítenos visualizar o
impacto que o Comercio Xusto
pode ter nas zonas onde se ubi-
can ditas experiencias.

A concienciación dos consu-
midores sobre estes temas é
fundamental, as multinacionais
son moi sensibles  os desexos
dos consumidores e as denun-
cias das ONGs; en diversos paí-
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ses europeos multinacionais do
café teñen xa o seu propio café
certificado de Comercio Xusto
para responder ás demandas
dos consumidores ¿Marketing
ou un inicio de concienciación?
O debate está servido.

En Galicia existen tendas
de Comercio Xusto nas princi-
pais cidades de Galicia, salvo
en Ferrol, así como incipien-

tes experiencias en varias
localidades de tamaño medio.
Solidariedade Internacional
de Galicia dispón de tendas
todo o ano en Ourense (Rúa
da Paz nº8) e A Coruña
(Cordelería, 79) e no Nadal
tamén en Vilagarcía de
Arousa e Pontevedra. 

Alberto Cerviño

Solidariedade Internacional
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Segundo a teoría
económica orto-
doxa os mercados

financeiros internacionais deber-
an cumpri-las funcións de: 

a.- Mobiliza-lo aforro
nacional para financiar inves-
timentos produtivos, principal-
mente nas rexións menos
desenvolvidas,  

b.- Facilita-lo comercio
internacional, e 

c.- Transferi-los riscos da
economía dos aforradores e
as empresas ós axentes
financeiros que reciben a
cambio unha remuneración
polos seus servizos. Esta teo-
ría sostén, asemade, que
canto mais desregulados e
ceibes sexan estes mercados
financeiros mais eficaces
poderán ser: “a mobilidade de
capitais”-sinalan-“garante
sempre e en toda a parte a
mellor utilización dos recur-
sos e, consecuentemente,
permiten a súa optimización”.

E isto certo?. A realidade

non parece que confirme
estas hipóteses: dende que a
globalización financeira –que
ten un dos seus motores no
desregulamento dos merca-
dos financeiros- é un feito real
na economía mundial as
crises sucédense de xeito
acelerado –crise da débeda
externa dos países do
Terceiro Mundo no 1.982, o
crack bolsístico de 1.987, o
estalido do SME en 1.993, a
crise mexicana dos anos
1.994/95, a crise asiática de
1.997, a crise rusa e dos país-
es latinoamericanos de
1.998/99, a crise arxentina do
2002....- crises que se alimen-
tan da inestabilidade nas
taxas de xuro e das diferen-
zas nos tipos de cambio e
que veñen a subliñar que
eses argumentos son falsos
ou cando menos moi
dubidosos.

Sucede que os actuais
movementos de capital que
responden as tres funcións
subliñadas anteriormente non
representan mais que unha
porcentaxe moi reducida do
global das transaccións: a

ampla maioría delas corre-
sponde a operacións pura-
mente especulativas e de
arbitraxe e se apoian nas flu-
tuacións permanentes dos
tipos de cambios e nas
diferenzas dos taxas
nacionais de xuro. E estas
operacións especulativas
–fronte as cales as autori-
dades monetarias nacionais
amósanse impotentes- son o
xerme dunha grande inesta-
bilidade nos mercados finan-
ceiros coas consecuencias xa
subliñadas –a concorrencia
das crises dos anos 90- de
inestabilidade crecente dos
mercados e incremento da
especulación.

Que se pode facer para
regula-lo funcionamento dos
mercados financeiros interna-
cionais e poñer freo a espec-
ulación facilitando que
cumpran a función de poñe-
las transaccións financeiras ó
servizo da economía produti-
va?: Segundo algúns move-
mentos dos chamados
antiglobalización gravalas
transaccións financeiras inter-
nacionais mediante a que é
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coñecida como TAXA TOBIN
(un imposto).

Mr. James Tobin –premio
Nobel de Economía no 1.981-
propuxo no seu día “instaurar
unha taxa de pequeno monto a
tódalas transaccións finan-
ceiras co gallo de poñer freo a
especulación que se apoia nos
beneficios derivados das míni-
mas diferenzas nos tipos de
cambio entre os mercados de
operacións múltiples e de
amplo volume en curtos espa-
zos de tempo”. O obxectivo final
deste imposto non era impedi-
los efectos positivos que sobre
o aforro mundial teñen as
transaccións financeiras inter-
nacionais –a deriva do aforro
mundial dos países intensivos
en capital deica operacións pro-
dutivas en rexións probes en
capitais- senón de repartir dun
xeito mais equitativo as cargas
fiscais sobre o conxunto das
actividades económicas. “O
núcleo esencial” –dicía Mr. J.
Tobin- “ das transaccións hoxe
en día realizadas nos mercados
monetarios internacionais –cun
monto estimado de varios miles
de billóns de dólares por día-
corresponde a operacións
especulativas e de arbitraxes”.
Son transaccións que distorsio-
nan os mercados de cambios
–a mobilidade dos fluxos finan-
ceiros entre divisas impide que
os tipos de cambio poidan flotar
libremente nos mercados ou
que sexan fixados polos gober-
nos- e impiden políticas mone-
tarias independentes –os arbi-
traxes entre tipos de interese
impiden os Bancos Centrais
Nacionais dirixir unha política
monetaria independente da

mantida polos grandes Bancos
Centrais estranxeiros-. “Unha
pequena taxa nas operacións
de cambio provocaría unha
diferencial nos tipos de interese
anuais de liquidación trimestral.
Isto sería un factor extremada-
mente disuasorio para aqueles
que encarasen un ir-vir rápido
entre moedas. A intención é
frea-los movementos especula-
tivos: o monto desa taxa sería
demasiado pequeno como para
desmotiva-las operacións com-
erciais ou os movementos de
capitais internacionais non
especulativos. Este imposto
debera ser aplicada a escala
mundial, cun tipo idéntico en
tódolos países, co gallo de
impedi-la realización de
transaccións naquelas zonas
nas cales non se aplicase ou
fose mais baixa. O respecto
dista medida estaría garantido
polas institucións bancarias e
os organismos de regulación
dos mercados nos cales se
realiza o esencial das
operacións de cambio. A taxa
sobre as transaccións busca
conquerir que os mercados
monetarios internacionais
sexan compatibles cunha
autonomía, certamente modes-
ta, das políticas monetarias e
macro-económicas nacionais”.
“Compre” –remataba Mr. Tobin-
“que o resultado da facturación
dunha taxa internacional sexa
afectado a fins internacionais e
posto a disposición de institu-
cións internacionais”.

Dende a perspectiva dos
movementos antes citados
(ATTAC...) este imposto
necesita, hoxe en día, dalgun-
has aportacións complemen-

tarias para que a súa imple-
mentación sexa actualmente
posible. Vexamos cales nos
sinalan : 

a.- En relación o seu
carácter permanente e uni-
versal. Mr Tobin subliñaba a
necesidade de que sexa apli-
cada a “escala mundial” ou
polo menos nos países do G7
xunto a outros países impor-
tantes da esfera financeira
–Singapur, HongKong,
Suíza...- Isto expón a esixen-
cia dun control democrático
polas institucións interna-
cionais encargadas de
recadar esta nova taxa fiscal
e de establece-los usos a que
irá destinada: algo que a
curto e medio prazo semella
inviable. Nembargante outras
alternativas son posibles:
unha aplicación en dous tem-
pos do imposto. a.1.- Unha
primeira iniciativa que parta
dunha rexión transnacional
coma Unión Europea, para
estenderse despois a toda
Europa, consistente na apli-
cación da taxa a tódolos país-
es interesados –creando así
unha “zona Tobin” ou como
se queira chamar- cun
importe reducido a nivel inter-
no pero mais elevado para as
transaccións exteriores.
(Dado que tanto a Acta Unéca
Europea como o tratado de
Maastricht prohiben “o control
de cambios”, para que a esta
taxa poida ser aplicada sería
necesaria unha revisión dos
tratados: algo difícil mais non
imposible. Malia a instau-
ración da “moeda única”
favorece a aplicación dista
medida, non sómente ó supri-
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mi-la especulación entre as
moedas dos países membros
no interior da zona euro,
senón o facilitar unha apli-
cación da taxa a tódolos país-
es sen desencadea-la espec-
ulación no interior da Unión
Europea: bastaría con grava-
los movementos especula-
tivos a súa entrada e saída do
territorio europeo. Os ingre-
sos que a Unión Europea
obtería diste imposto sobre
os movementos especula-
tivos poderíanse destinar a
incrementa-lo presuposto
comunitario, fundamental-
mente ó apartado do fondos
estruturais –velaí coma
Galicia pode saír maiormente
beneficiada da implantación
desta taxa na Unión Europea
ó ser unha das rexións prefer-
entes na aplicación dos fon-
dos estruturais europeos-.

a.2.- Unha segunda e definiti-
va iniciativa que tería lugar
unha vez adheridos os princi-
pais países e cando se apli-
caría unha soia e mesma taxa
a todos.

b.- En relación a súa efica-
cia. Na súa formulación orixi-
nal a taxa Tobin resulta eficaz
fronte a ataques especula-
tivos de baixa dimensión pero
semella, por si soia, impo-
tente a carón de entradas
masivas de capitais especula-
tivos e/ou de ataques meiran-
des que desemboquen en
fugas de capitais. Para evita-
los problemas derivados de
grandes operacións especu-
lativas cumpriría establecer,
por parte das respectivas
administracións –nacionais
e/ou internacionais- medidas
complementarias de control

dos fluxos –entradas e saídas
de capitais- entre as divisas
estranxeiras e a moeda ata-
cada, ben con carácter
excepcional ben con caracter
permanente, algo que xa fixe-
ron no seu día primeiro
Francia, e posteriormente
algúns países do Sueste
Asiático (China, Taiwan e
Malasia) e de Latinoamérica
(Chile, Colombia....) con-
seguindo así verse menos
afectos pola crises nas súas
áreas. A Unión Europea rec-
olle no tratado de Amsterdam
esa posibilidade –artigo 59- e
mesmo o propio FMI chega a
admitir a eficacia dista medi-
da.

b.1.- Limitación das
entradas de capitais a curto
prazo na zona –capitais que
provocan unha sobreval-
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orización da taxa de cambio
poñendo freo as exportacións e
estimulando as importacións,
co subseguinte déficit comer-
cial, impulsando os créditos
estranxeiros, a suba das taxas
de xuro, o crecemento do
desemprego, a desvalorización
e a conseguinte fuxida de capi-
tais...- : Chile –1.991/97-,
Colombia –1.993/96-..., adop-
taron medidas diste tipo que se
ben tiveron a curto prazo un
efecto feble sobre a taxa de
cambio favoreceron, nembar-
gante, un crecemento medio
superior, véndose estes países
menos afectados polas reper-
cusións da crise financeira
mexicana de 1.994-95. b.2.- En
relación ás saídas de capital e
fronte a posible “fuga de capi-
tais” compre aplicar unha políti-
ca de “control dos cambios”
restrinxindo a liberdade de
compra e venda de moeda
local co gallo de previr/dificultar
unha fuga de capitais que se
poida traducir nun afundimento
da taxa de cambio: Malasia
–1.997-.... conseguiu, diste
xeito, deter a taxa de cambio,
impoñer unha baixa no tipos de
xuro que posibilitou frea-la
creba industrial e financeira e a
caída do emprego, estabilizan-
do a súa economía, en contra-
posición coa grave situación en
que caeron os outros países do
Sueste Asiático que non adop-
taron medidas similares. Na
actualidade China ten fixado un
control de cambios cuxos efec-
tos positivos sobre a produción
e o comercio son de sobras

coñecidos.

c.- A súa aplicación territo-
rial. A taxa tal e como a con-
cibiu Mr. Tobin está pensada
para a súa aplicación polos
países ricos –EEUU, Xapón,
Gran Bretaña....- onde se
realizan o esencial das
transaccións financeiras.
Nembargante, hoxe en día
parece mais viable que na
aplicación deste imposto
débese busca-la implicación
dos países emerxentes e do
terceiro mundo. O imposto
debe ter unha vocación uni-
versal: integrar mediante a
negociación ó conxunto de
gobernos do planeta, nunha
dinámica coordinada de
reconstrución dun sistema
financeiro e monetario mundi-
al estable. As dificultades da
súa posta en execución non
son tanto técnicas como
políticas.

d.- A súa implementación
e os “paraísos fiscais”. A
posta en execución da taxa
esixe enfrontarse ós paraísos
fiscais: a Unión Europea
debería, dende xa, tomar
medidas contra aqueles esta-
dos e outras entidades políti-
cas situadas no seu propio
territorio, ou que manteñan
relacións estreitas con ela, e
que sirvan de refuxio ós capi-
tais especulativos e ó diñeiro
provinte de tódolos tráficos.

Ubaldo Mariño Martínez
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LIMIAR

Se non fora un caso
perdido, ó menos
na súa concep-

ción orixinal, podería chama-
la atención que os actuais
dirixentes do F.M.I. -e os seus
ideólogos- sigan defendendo
para isto caduco organismo
un papel dirixente nos merca-
dos financieivos internacio-
nais. "Hai que felicitar (sic) a
Rodrigo Rato, o director
xerente do Fondo Monetario
Internacional (FMI) por lograr
un importante avance (¿) o
pasado fin de semana, un
avance que outorgará ó
Fondo un novo mandato para
abordalos desequilibrios
financeiros globais" (Financial
Times, abril 2006), "Para o
FMI, o difícil será garantir que
as súas novas funcións (!)
coma vixilante se traducen
nun mecanismo eficaz para
corrixilos desequilibrios e
outros problemas sistémicos.
O que o consiga depende da
seriedade con a que os princi-

pais protagonistas, en particu-
lar China, dende o lado do
superávit, e EEUU dende o
lado de déficit, respondan ó
novo mandato do FMI"
(ídem). Para estes señores a
historia non sirve para nada
se ensina que cando as cou-
sas non funcionan (p.e. o
FMI) hai que cambialas: se
non fora por que son millóns

de persoas as afectadas
hasta sería entenrecedora
esta teima en "mantela e non
enmelala" dos xerifaltes do
F.M.I. que, nembargante,
finalmente non poden oculta-
las súas reais intencións: "Si
o Fondo proporciona un foro
que inclúa a outras economí-
as con superávit, como
Xapón, China podería abor-

dar con mais facilidade as
consecuencias internacionais
dos fallos das súas políticas
(¿). Do mesmo xeito, urxir ás
economías da eurozona a
admitir que deben contribuír a
solución aumentando a
demanda ofrecería a EEUU a
oportunidade de reducir seus
excesivos niveis de consumo
interno sen demasiado des-
calabro" (!!!). Mais claro auga:
as demais economías deben
cargar cos desmesurados
déficits comerciais estadouni-
denses e pagalos custos da
súa xigantesca débeda públi-
ca -que tivo un crecemento
espectacular coa administra-
ción Bush-.

Para poder entender
mellor a "filosofía" do
FMI, e as desastro-

sas consecuencias das súas
decisións para moitos países,
non está de mais facer un
pequeno repaso das súas
actuacións "mais exitosas" nos
anos que seguiron a gran crise
dos oitenta/noventa (*) xa que
"O Fondo Monetario Internacio-
nal toma decisións que afectan
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Monetario Internacional

Manoel Barbeitos

(*). Escollemos este período para analiza-la actuación do FMI pola razón seguinte: as institucións financieinas
internacionais (FMI/BM) son un instrumento clave da actual globalización (ou mundialización) que comezou, apro-
ximadamente, a mediados da década do 70, tendo durante todos estes anos un papel serodio tanto na consolida-
ción dos fundamentos básicos da globalización como na súa "gobernabilidade". Co novo milenio (anos 2000) estes
organismos financeiros atopan un rechazo cada vez maior ás súas actuacións e, consecuentemente, unha meiran-
de deslexitimación cidadán tanto pola súa total entrega o G-7, en prexuízo dos demais países, como polo seu nefas-
to papel nas crises.
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á vida de millóns de persoas. E
son os Ministros de Finanzas
e/ou os Gobernadores dos
Bancos Centrais os que toman
estas decisións. Nun mundo
comprometido coa democracia,
a apertura, a transparencia,
estas institucións son criaturas
do pasado...........As crises últi-
mas deberíanos recordar a
apremiante necesidade de
reforma-lo sistema financeiro
global e por onde temos que
empezar é por unha profunda
reforma do Fondo Monetario
Internacional". (J. Stiglitz)

J.M.KEYNES E
BRETTON WOODS

Co gallo de evitar que se
repetiran situacións como as
derivadas da Gran Depresión
dos anos trinta e para des-
eñar un novo orde económico
os países occidentais mais
poderosos, baixo o liderazgo
técnico, fundamentalmente,
de J.M.Keynes, xuntáronse
(1.944) en Bretton Woods
(New Hampshire. USA) e
acordaron, entre outras cou-
sas, a creación do Fondo
Monetario Internacional, o
Banco Mundial e a aproba-
ción dun novo sistema de
tipos de cambio -un sistema
de cambios que tentaba de
sustitui-lo patrón ouro e esta-
blecer unha paridade fixa
para cada moeda en ouro en
base a unha paridade
dólar/ouro: diste xeito as
moedas definíanse en función
tanto do ouro como do dólar-
medidas todas elas que tiñan
como principal obxectivo

regula-las transaccións finan-
ceiras internacionais para evi-
tar novos sobresaltos e crises
ó través de axustes dos tipos
de cambio pactados entre os
países en momentos de des-
equilibrios.

Da conferencia de Bretton
Woods saíu, xa que logo, a
creación do Fondo Monetario
Internacional cuxa función
sería, en adiante, administra-
lo novo sistema monetario
internacional e funcionar
coma un banco central para
os bancos centrais nacionais:
teoricamente, os países
membros farían as súas apor-
tacións prestando a súa
moeda ó F.M.I. quen -a súa
vez- prestaría de novo eses
fondos para axuda ós países
que tiveran dificultades eco-
nómicas. O FMI pasaba, así,
a ser un dos eixes sobre o
que debera gravita-lo Sistema
Monetario Internacional.

Este sistema, inspirado
por J.M. Keynes, permitiu -
relativamente: eran épocas
de bonanza económica- un
certo control dos intercambios
financeiros e unha indubida-
ble estabilidade monetaria
cos consecuentes efectos
positivos sobre a economía
global -anos 60 e 70-.
Nembargante esta prosperi-
dade económica agochaba
no seu seo a semente da súa
propia debilidade: coa recu-
peración económica os depó-
sitos nacionais en dólares
medraron desmesuradamen-
te o tempo que ó déficit nos
EEUU disparábase deica
valores nunca coñecidos.

Esta situación afectaba o sis-
tema de cambios vixente: os
países desenrolados tiñan
dificultades para mante-las
paridades oficiais e os EEUU
para evitar que a súa econo-
mía entrara en crise diante da
presenza duns déficits comer-
ciais e financeiros tan eleva-
dos.

A solución mais coherente
-dende o punto de vista finan-
ceiro- semellaba ser intentar
crear un novo sistema de
tipos de cambio que substitu-
íra a Bretton Woods e que
permitira a estabilidade dos
tipos de cambio a curto prazo
e a súa adaptación ó longo.
Nembargante isto non se
levou a cabo: os países hexe-
mónicos -con Estados Unidos
a cabeza- foron progresiva-
mente introducindo cambios
importantes no funcionamen-
to do Sistema Monetario
Internacional provocando
unha desnaturalización do
Fondo Monetario Internacio-
nal que se foi así afastándose
dos obxectivos iniciais para
que fora creado -segundo as
teses do seu ideólogo funda-
dor: J.M. Keynes- . 

A GLOBALIZACIÓN
VOTA A ANDAR

Así, en 1.971 co abandono
por parte dos Estados Unidos
do sistema de cambios vixen-
tes -supresión da convertibili-
dade do dólar en ouro- prodú-
cese unha creba do vello sis-
tema de cambios de paridade
fixa, entrando a economía
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mundial nun sistema de tipos
de cambio de flutuación flexí-
bel que entre outras conse-
cuencias trouxo unha situa-
ción de "forte volatibilidade"
do dólar: unha primeira forte
desvalorización -de 1.971 a
1.980- seguida dunha sobre-
valoración -de 1.980 a 1.985-
, en contraste coa situación
que se dera durante o perío-
do de vixencia do sistema de
Bretton Woods en que se
mantivera nun tipo de cambio
estable, un acelerado crece-
mento dos tipos de interese e
como consecuencia lóxica
unha desaceleración do cre-
cemento económico mundial -
evidente a partir de 1.981-,
unha diminución da activida-
de económica global -uns
tipos de interese elevados
reducen ó investimento pro-

dutivo e o gasto agregado ,
frean a actividade económica
e elevan o desemprego-
e,tamén, un crecemento
imparable da débeda nos paí-
ses pobres. 

Se o paso do sistema de
cambios fixos a un sistema de
cambios flexible -que supuxo
de seu unha certa liberaliza-
ción do sistema financeiro
mundial- trouxo as conse-
cuencias xa subliñadas -a
grande crise dos anos seten-
ta e oitenta: "as moedas
vagaron coma unha cuadrilla
de mariñeiros borrachos"-,
non parecera que as autorida-
des monetarias -co F.M.I. a
cabeza- aprenderan a lección
pois en 1.997 procedeuse a
dar un novo xiro de torca na
derradeira orientación do

F.M.I. ó establecer como un
dos seus obxectivos específi-
cos o "promove-la liberaliza-
ción das contas de capital" e
acordar que "a liberalización
dos fluxos de capital fose
unha condición de pertenza a
economía global". Velaí un
dos fundamentos básicos da
"globalización".

O FMI: UNHA
INSTITUCIÓN EN
EVIDENCIA

O FMI coma unha das ins-
titucións básicas do Sistema
Monetario Internacional des-
empeñou un papel serodio na
posta en marcha e execución
das primeiras políticas mone-
tario-financieiras internacio-
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nais así como nos cambios
que as novas orientacións -
que se foron adoptando de
forma progresiva- trouxeron.
Diste xeito, se nos primeiros
momentos o FMI colaborou
na estabilidade económica ó
través do sistema de cambios
fixos -paridade ouro/dólar-,
pouco a pouco e segundo a
dinámica imposta pola poten-
cia hexemónica (EEUU) foi
facendo declinarse a balanza
a prol do dólar fronte as
outros moedas e impoñendo,
xa que logo, políticas finan-
ceiras que favorecen un mer-
cado internacional que, entre
outros obxectivos, busca
amortiza-los enormes déficits
presupostarios dos EEUU
mediante o trabase de recur-
sos financeiros do resto do
mundo ás arcas do Tesouro
estadounidense.

No artigo 1 da Carta fun-
dacional do FMI sublíñase
que este organismo "favore-
cerá o crecemento equilibra-
do do comercio internacio-
nal". Neste senso "os países
que importan sempre mais do
que exportan teñen necesida-
de de ser sostidos financeira-
mente para non seren excluí-
dos dos intercambios interna-
cionais. Sen préstamos non
hai compras " (E.Touissant).
Segundo estes estatutos o
FMI debe adoptar políticas
que axuden os seus mem-
bros a resolvelos problemas
de balanza de pagos e tomar
medidas apropiadas para o

uso temporal que se faga dos
seus recursos. "En virtude do
cal o FMI intervén directa-
mente na determinación das
políticas económicas dos paí-
ses prestatarios" (ídem).
Como os países están ende-
bedados o FMI pode obriga-
los a reorientar adecuada-
mente a súa política económi-
ca "consonte os intereses dos
acredores internacionais"
(ídem) polo que "é evidente
que o pais que rexeite acepta-
las medidas de política
correctiva do FMI atoparase
confrontado con serias dificul-
tades para remodelala seu
débeda e/ou para obter novos
préstamos ó desenrolo e para
ter acceso a asistencia inter-
nacional (ídem)

Nos derradeiros anos hai
varios casos paradigmáticos -
que afectan a países en dife-
rentes continentes: Rusia,
Indonesia, México, Arxenti-
na,.....os "mellores e mais avan-
taxados" alumnos do FMI- nos
que se puxo en evidencia tanto
o papel que dentro do SMI está
a desempeña-lo FMI, como -e
velaí a súa relevancia- as
desastrosas consecuencias
para todos eles das súas "orto-
doxas actuacións". O mesmo
tempo, aínda que cos lóxicos
efectos contrarios, que se ven
as vantaxes que para algúns
outros países trouxo o manter-
se ó marxe do FMI, o seguir
unhas políticas financeiras
"autónomas" -heterodoxas,
dende o punto de vista oficial-,

que non toman en considera-
ción as súas "recomendacións"
-China e India fundamental-
mente, pero tamén pequenos
países como Malaisia,
Botswana...-. (*)

A EUROPA DO LESTE
A caída do muro de Berlín

foi tamén o sinal de partida
para a marcha dos países do
Leste -que vivían baixo un
sistema de forte planificación
central- cara a unha econo-
mía de mercado. E o camiño
marcárono os organismos
financeiros internacionais,
liderados polo FMI, quen
como non podía ser doutro
xeito,

impuxeron os seus clási-
cos "plans de estabilización
e/ou de axuste estrutural":
"privatización do amplísimo
sector público, apertura do
mercado e aceptación dos
investimentos estranxeiros;
liberdade de prezos, limita-
ción das intervencións admi-
nistrativas; reestruturación e
peche das empresas deficita-
rias e inadaptables o merca-
do; convertibilidade en divisas
das moedas autóctonas; eli-
minación das subvencións;
despido da man de obra ocio-
sa e dos empregados impro-
dutivos....." (J. Estefanía). As
consecuencias de medidas
tan radicais foron tamén as
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(*): Aínda que facemos referencia case que exclusiva o FMI poderíamos amplialo análise o BM posto que
dende os anos oitenta ámbolos dous forman unha parella moi compenetrada no sistema monetario internacional e,
xa que logo, na definición e instrumentalización das políticas a seguir polos países "intervidos". Ámbolos dous -xunto
coa OMC- forman parte da axenda do "Consenso de Washington".
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"clásicas": empobrecemento
xeral -caída brutal da produ-
ción nacional tal que "para a
maioría dos que viven na anti-
ga Unión Soviética a vida
económica baixo o capitalis-
mo foi incluso peor do adver-
tido polos vellos lideres comu-
nistas. As perspectivas son
melancólicas" (J. Stiglitz). "A
clase media foi arrasada, cre-
ándose un capitalismo de
amiguetes e mafias" (ídem). 

Pero centrémonos na
Rusia para avaliar os
resultados daquelas polí-
ticas. Como se sabe,
unha das maiores preo-
cupacións dos estrategos
do FMI é o control da infla-
ción -"o peor do mundo"-.
Para elo impuxeron as
novas autoridades rusas o
fortalecemento da moeda
nacional, o rublo. "O FMI
preocupáballe que unha des-
valorización do rublo desata-
ra unha espiral inflacionista.
A súa insistencia en que
Rusia mantivera unha moeda
sobrevaluada e o seu apoio
para elo a xeito de préstamos
por miles de millóns de dóla-
res, finalmente esnaquizou a
economía" (ídem). Por outra
parte as medidas liberalizado-
ras, adoptadas inicialmente,
non conseguiron o obxectivo
de impedilo despegue da
inflación: na antiga Unión
Soviética os prezos non eran
fixados polo mercado senón
polo Estado que para algúns
produtos básicos -a alimenta-
ción, a enerxía- mantiñan uns
niveis extremadamente bai-
xos. Segundo os estrategos
internacionais isto tiña que

cambiar "rapidamente": a
marcha cara a unha econo-
mía de mercado esixía come-
zar cunha liberalización dos
prezos. A liberalización dos
prezos -1.992-, nembargante,
e en contra do esperado
polos maiores defensores
desta medida, non tivo efec-
tos positivos sobre a inflación:

o s

pre-
zos disparáronse e a inflación
acadou os dous díxitos. A
reacción dos expertos do FMI
foi instantánea: maior rixidez
na política monetaria subindo
os tipos de interese. A respos-
ta da economía rusa foi
tamén rápida: os elevados
tipos de interese afogaron o

crecemento económico polo
estancamento da produción e
o consumo. A finais dos anos
noventa o PIB ruso -que
caera ano tras ano- estaba a
niveis inferiores ós do inicio
da transición. E necesario
puntualizar que a liberaliza-
ción dos prezos non se esten-
deu a tódolos produtos: a
enerxía -o petróleo- por
exemplo mantivo o seu prezo
controlado, "isto creou unha
invitación clara: si un podía,
por exemplo, comprar petró-
leo e revendelo en Occidente,
un ganaría millóns e incluso
miles de millóns de dólares.
Moitos o fixeron" (ídem).
Deste xeito a política de pre-
zos fixada tivo "efectos cola-
terais": enriquecemento duns

poucos a costa da venta nos
mercados internacionais a
baixo prezo dos recursos
naturais e da fuga de

capitais ó estranxeiro.

Outra das "reformas"
impulsada polo FMI, foi a
rápida privatización do
sector público como ele-
mento central da nece-
saria reestruturación que
propiciaría a eficiencia e
o crecemento económi-

cos. Pero as intencións dos
estrategos internacionais
chocou, unha vez mais, coa
realidade: en Rusia apenas
había capitalistas interesados
na compra do anquilosado
sector público, a alta inflación
liquidou os aforros de moitos
cidadáns rusos e os elevados
tipos de interese e a carencia
de institucións financeiras fia-
bles frearon as intencións de
compra dos posibles interesa-
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dos. Como consecuencia non
se produzo a esperada rees-
truturación e a produción
industrial caeu ano tras ano.
"A estratexia do FMI non fun-
cionou: o PIB na Rusia poste-
rior a 1.989 caeu, ano tras
ano....A devastación, en ter-
mos de PIB, foi maior que a
sufrida por Rusia na II Guerra
Mundial. No período 1940-46
a produción industrial da
Unión Soviética caeu un 24%.
No período 1990-99 a produ-
ción industrial rusa caeu case
un 60% -aínda mais que o
PIB (54%)" (J. Stiglitz). A pri-
vatización non supuxo a
mellora da economía senón a
liquidación de activos públi-
cos: aínda mais, a creación
dunha rede de oligarcas que,
beneficiándose da súa proxi-
midade o poder político -os
famosos amigos ("reformis-
tas") de Mr. Yeltsin- e dunha
política fiscal inexistente,
puido adquirir, a prezos ridí-
culos, activos públicos cun
valor real de miles de millóns,
e que, amparándose na libe-
ralización do mercado de
capitais recen instalada,
puido colocar estes diñeiros
tan facilmente gañados ben
nos mercados financeiros
internacionais, ben nos paraí-
sos fiscais: a privatización do
sector público facilitou indi-
rectamente unha intensa fuga
de capitais, coa conseguinte
descapitalización da econo-
mía rusa -a esperada entrada
de capitais estranxeiros non
se produzo- e o crecente
endebedamento do estado -
froito da mestura de perda de
activos e escasa capacidade
recaudatoria por parte da

facenda pública rusa- E por si
os males foran poucos as
consecuencias da crise finan-
ceira internacional que proce-
día do sueste asiático (1.998)
fixéronse sentir en Rusia:
caída dos prezos do cru -prin-
cipal fonte de ingresos do
estado e a económica rusa-
con efectos negativos sobre
da balanza comercial e a pro-
dución industrial. A crise esta-
ba servida: a recuperación
económica prometida polo
FMI non aparecía por ningu-
res.

Nos seus xa famosos
plans de axuste outra das
medidas estrela do FMI,
como xa dixemos, é o fortale-
cemento da moeda nacional -
co gallo, seica, de evita-la
fuga de capitais e freala infla-
ción (¿)-: neste caso o rublo.
O igual que na Arxentina -co
peso- o rublo sobreavaliouse
artificialmente e os seus efec-
tos sobre a produción -caída
dos investimentos- e a balan-
za comercial -abaratáronse
as importacións e encarecé-
ronse as exportacións- non
tardaron en facerse notar:
como a reactivación económi-
ca non se producía -non se
invertía na economía produti-
va- a sobreavaliación do rublo
freou as exportacións, incre-
mentou as importacións -
especialmente de bens de
luxo- e facilitou a fuga de
capitais -a conversión de
rublos en dólares disparouse-
. Cegos ás causas destes
desastres os rexedores do
FMI seguiron tomando deci-
sións -"liberalización do mer-
cado de capitais"- que provo-

caban efectos catastróficas
para a economía e para a
maioría dos cidadáns rusos:
para dete-la fuga de capitais o
FMI non se lle ocorreu outra
cousa que inundar de dólares
o mercado ruso. A fuxida de
rublos ó exterior -facilitada
pola súa sobreevaluación
que, a súa vez, fora favoreci-
da pola suba dos tipos de
interese- e a entrada de dóla-
res -co gallo de mantelo tipo
de cambio-, facilitada pola
obsesión cidadán de conver-
ter rublos en dólares, acelera-
ron a crise da débeda estatal
-a desconfianza cidadán no
rublo obrigou ó estado Ruso a
subilos tipos de interese co
consecuente efecto negativo
sobre as reservas e o incre-
mento do endebedamento
externo- que alcanzou tan
nivel que foi inevitable a
declaración de suspensión de
pagos por parte do estado
ruso. Suspensión facilitada
polas políticas impulsadas
novamente polo FMI de facili-
ta-los préstamos de divisas a
Rusia -co gallo de mantelo
tipo de cambio- cando a
moeda estaba sobreevaluada
-polos elevados tipos de inte-
rese-, capitais que para mais
bochorno non se dirixían os
seus obxectivos -a economía
produtiva- senón que era
interceptados por un funcio-
nariado corrupto -"os oligar-
cas rusos"- que arramplaba
con eles e, apoiándose na
liberalización do mercado de
capitais, os desviaba ó exte-
rior -a paraísos fiscais ou a
compra de bens de luxo-. A
suspensión de pagos foi
acompañada dunha fortísima
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desvalorización do rublo e, a
continuación, dunha crise
financeira global en Rusia.
Crise xeral que viu acompa-
ñada dun fortísimo incremen-
to da pobreza e a desigualda-
de.

Velaí as consecuencias
que para Rusia tiveron as
políticas preconizadas polo
FMI: o PIB de Rusia non
chega o 75% do que era
antes da caída do muro de
Berlín. "Hai tamén" -segue
dicindo Stiglitz-"unha serie de
indicadores sociais que con-
firman como unha maioría de
cidadáns rusos experimenta-
ron un marcado deterioro das
súas condicións de vida....
cun notable incremento da
pobreza e a desigualdade....
Se en 1.989 apenas o 2% dos
rusos estaba na pobreza... a
finais de 1998 esa porcentaxe
era do 23,8%... Hoxe, en día,
Rusia rexistra un nivel de
desigualdade comparable cos
peores do mundo .......... a
transición rusa comportou,
quizais, o maior incremento
da pobreza da historia nun
lapso de tempo mais breve
(excluídas as guerras e as
fames negras)". (*)

E o FMI, engadimos nos,
logrou que en moitos ambien-
tes rusos o seu nome queda-
se asociado ó de "corrup-
ción". "As novas formas de
capitalismo en Rusia acen-
tuaron -e non reduciron- os
trazos característicos do sis-
tema soviético levado a súa

decadencia no grado mais
extremo" (S. Amin). A nova
Rusia " non é so unha expor-
tadora de materias primas
(petróleo en primeiro lugar),
senón que tende a ser so iso.
Os seus sistemas produtivos
industriais e agrícolas xa non
gozan de ningunha atención
por parte das autoridades e
non interesan o sector priva-

do nacional nin ó capital
estranxeiro. Ningún investi-
mento digno deste nome per-
mitiu o seu progreso; e so
sobreviven pagando o prezo
de que as súas infraestrutu-
ras se segan degradando. A
capacidade de renovación
tecnolóxica.... é obxecto
dunha destrución sistemática"
(ídem)
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(*) O ano pasado tiven a sorte de poder viaxar a unha das capitais mais emblemáticas de Rusia: San
Petersburgo. A miña estancia nesta fermosa cidade serviume para poder comprobar en directo como para a maio-
ría dos cidadáns a situación, actualmente,  é moi dura e difícil  e, aínda peor, a esperanza de que no futuro as cou-
sas poidan mellorar é moi escasa: un panorama desolador. Sen dúbidas que as cousas están, para a maioría dos
cidadáns, moito peor que co antigo réxime comunista.
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O SUDESTE
ASIÁTICO

Os países do sueste asiá-
tico, con Indonesia a cabeza,
foran postos, no seu día,
como exemplo do novo
modelo de crecemento -o
"milagre do sueste asiático"- i
en efecto tiveron, inicialmen-
te, uns ritmos de crecemento
excepcionais: "grazas a súa
apertura ó exterior, estes paí-
ses obtiñan vantaxes das
entradas de capitais proce-
dentes dos países industriais.
O seu crecemento viu impul-
sado polo rápido aumento
das súas exportacións dirixi-
das deica países industriali-
zados cos que competían
grazas a unha man de obra
debilmente remunerada" (D.
Plihon, F. Chesnais). 

Pero, de xeito inesperado
para os seus promotores,
este modelo entrou en crise
cando no verán de 1.997 os
especuladores internacionais
decidiron abandona-las súas
posicións en Indonesia,
Filipinas, Corea do Sur e
Tailandia e un furacán finan-
ceiro -"un tsunami"- abateuse
sobre aquelas poboacións. A
furia do vendaval - "a crise
máis grave dende a
Depresión" (J. Stiglitz)- dei-
xou un saldo de 21 millóns de
parados e provocou a expul-
sión de centenares de miles
de traballadores estranxeiros,
o retorno ás zonas rurais
dunha grande parte da pobo-
ación, a redución dos sala-
rios, graves retrocesos na
educación e a saúde, unha

expansión da prostitución
feminina e serios reveses nos
programas de loita contra o
SIDA. Resumindo podemos
dicir que tres foron as razóns
principais desta crise: 

1.- O esgotamento das liñas
de especialización dos países
emerxentes que se manifestaron
nunha crise de sobreprodución
de bens con débil valor engadido
-téxtil, electrónica..-, 

2.- A suba dos valores de
cambio -anclados no valor
dun dólar que experimenta un
forte crecemento- que reper-
cute tanto nunha perda de
competitividade e no descen-
so das exportacións como
nun auxe da especulación a
prol das moedas nacionais-, e 

3.- O esgotamento dos

sistemas bancarios e finan-
ceiros emerxentes que
enxendrarán "burbullas espe-
culativas" amparándose na
entrada masiva de capitais
internacionais. 

"O Fondo Monetario
Internacional ten parte da
culpa dos problemas" (ídem)
xa que a posta en práctica
das medidas propostas leva-
ron a estes países a depre-
sión e provocaron unha crise
financeira global: "1.- As súas
propostas de restructuración
dos sistemas financeiros
nacionais sementaron o páni-
co na poboación coa conse-
guinte retirada dos depósitos
bancarios polos aforradores
nacionais" -e o peche de moi-
tos bancos locais-, "2.- A libe-
ralización do mercado de
capitais deixou a estes países
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-"ós tigres asiáticos"- expos-
tos a volatibilidade dos capi-
tais a curto prazo" -e facilitou-
lle ós especuladores a venta
doas moedas nacionais e a
compra de dólares, coa con-
seguinte repercusión nos res-
pectivos valores de cambio:
alza do dólar, caída brutal das
moedas nacionais-, "3.- Os
recortes nos subsidios ós pro-
dutos básicos" -alimentación,
enerxía...- "provocaron gra-
ves disturbios sociais, 4.- A
austeridade fiscal -froito dun-
has políticas fiscal e moneta-
ria contrastivas- provocou
unha recesión económica e a
conseguinte suba dos niveis
de desemprego e caída de
poder adquisitivo"(J. Stiglitz),
"5. A forte achega de capitais
estranxeiros e unhas importa-
cións crecentes cuxo valor
superaba o das exportacións
provocou un déficit ,tamén,
crecente que se agravou coa
apreciación do dólar, 6. A polí-
tica de baixos salarios para
atraelos investimentos
estranxeiros conxuntamente
cunhas taxas de interese rela-
tivamente elevadas para
atraer capitais volátiles tive-
ron como consecuencia
negativa un mercado interior
deformado e un desenrolo
espectacular dos investimen-
tos especulativos sobre todo
no campo inmobiliario"
(E.Touissant) e 7. As inxec-
cións de diñeiro -dólares- do
FMI co gaio de sostelos tipos
de cambio das moedas nacio-
nais permitiulle os capitalistas
nacionais a compra de dóla-
res a un tipo de cambio favo-
rable, dólares que, a conti-
nuación, sacaron ó exterior:

fuga de capitais.

A actuación do FMI foi, xa
que logo, todo un exemplo de
falla de rigor e de ineficacia:
"calquera economista podería
predicir que as políticas de
axuste do gasto incitan a
recesión -e provocan o conta-
xio- e a que non sexan acada-
dos os obxectivos presupos-
tarios" (J. Stiglitz). E por si
non fora suficiente, a crise
destes países -que foi unha
crise de toda Asia Oriental-
provocou unha crise financei-
ra global, unha desacelera-
ción económica e unha nota-
ble suba dos tipos de interese
nos países emerxentes -que
debilitou aínda mais a situa-
ción das empresas, e os ban-
cos, locais-. "A historia" -
desta rexión asiática- "divíde-
se nun antes e nun despois
do FMI, de xeito análogo a
como os países asolagados
por un terremoto ou algún
outro desastre natural datan
os acontecementos nun
"antes" e nun "despois" do
terremoto" (ídem).

AFRICA
Calquera análise sobre o

FMI quedaría coxo senón
fixera referencia as actua-
cións deste organismo finan-
ceiro internacional no conti-
nente africano. Actuacións
que como veremos seguiron
as mesmas orientacións que
no resto dos países "intervi-
dos" polo que, loxicamente,
as consecuencias foran as

mesmas -neste caso agrava-
das pola tremenda debilidade
do continente africano-.

Pero fagamos un pequeno
repaso a dramática situación
de África: neste fermosísimo
continente atópanse 15 paí-
ses (o 30%) que están entre
os 20 países mas probes do
mundo -en moitos países da
chamada "África negra" máis
da metade da poboación vive
cuns ingresos menores a 1
dólar/día: limiar da pobreza
absoluta- E por si isto non
fora suficiente as pandemias -
SIDA: as dúas terceiras par-
tes dos enfermos do SIDA no
mundo habitan neste conti-
nente, así coma o 90% dos
orfos do SIDA, e nalgúns paí-
ses africanos preto do 50%
da poboación está infestada-,
as guerras fratricidas -"facili-
tadas" pola venta de armas
dos países desenvolvidos-, a
seca. -que provoca hambru-
nas e acentúa a desnutrición
especialmente entre os cati-
vos que en moitos casos
padecen malnutrición cróni-
ca- fan deste continente un
terrible retrato humano: en
moitos países africano a
esperanza media de vida non
chega ós 50 anos.

Xunto a este terrible retrato
social está a tamén lamentable
situación económica na que o
FMI intervén cada vez con
maior protagonismo : Rodrigo
Rato -director xerente do FMI- é
un visitante asiduo de África
("Estou encantado de visitar
Zambia. Apoiamos dende fai
tempo o perdón da débeda dos
nosos membros mais pro-
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bes...." (sic). Maior desvergon-
za imposible!: a débeda a estes
países -PPAE: Países probes
altamente endebedados- foille
condonada pola súa imposibili-
dade para facer fronte a ela e
foi contabilizada -"contabilidade
creativa"- como "axuda o des-
enrolo" por parte dos países
acredores. Asemade a maioría
dos países africano teñen
pagado de intereses un importe
superior ó monto total da débe-
da orixinal (*)). Pero entremos
en materia:

O FMI, como non podía
ser doutro xeito, ditou -"impu-
xo"- para os países africanos
as súas receitas clásicas (**),
pomposamente definidas
como "Cadro estratéxico de
loita contra a pobreza": des-
valorización da moeda nacio-
nal, liberalización total dos
mercados de capitais e de
mercadorías, forte impulso a
iniciativa privada -que será
favorecida por unhas políticas
fiscais suaves as empresas
estranxeiras o tempo que se
incrementa a presión fiscal ás
familias-; control da inflación -
taxas de interese elevadas,
incremento dos impostos ó
consumo-; eliminación dos
déficits e austeridade orza-

mentaria -amortización dos
gastos en sanidade. educa-
ción, infraestruturas básicas,
privatización ou peche das
empresas públicas e supre-
sión dos subsidios ós produ-
tos- privatización total dos
servizos públicos básicos e
liberalización de prezos...
(***)

A liberalización dos mer-
cados financeiros -co gallo de
atraer investimentos foráne-
os- non produzo os efectos
esperados:"Non, non hai
fluxo de capitais privados. Isto
está confirmado pola
Conferencia de Nacións
Unidas sobre o Comercio e o
Desenrolo (CNUCED)...... O
que revela este informe é edi-
ficante: non so non hai afluen-
cia senón unha baixada" (E.
Touissant). Durante o período
de aplicación das medidas
recomendadas polo FMI
houbo, na chamada "África
negra", unha caída superior ó
50% na entrada de capitais
estranxeiros respecto ós anos
anteriores. Pero ó igual que
xa pasara noutros países -
Arxentina, Rusia, México....- a
liberalización dos mercados
de capitais -facilitada asema-
de pola debilidade das entida-

des financeiras propias, a
falla dunha facenda nacional
eficaz e solvente e a corrup-
ción política- trouxo consigo
unha notable fuga de capitais
nativos -que en moitos casos
tratáronse de capitais públi-
cos-: "Durante os derradeiros
dez anos algúns países afri-
canos liberalizaron tamén a
saída de fondos, o que facilita
a adquisición de activos no
estranxeiro " (A CNUCED,
citado por E. Touissant):
bingo!. Éxito absoluto por
parte do FMI.

A liberalización dos mer-
cados de mercadorías non so
activou os intercambios
comerciais senón que afundiu
as, xa de por si cativas, pro-
ducións autóctonas baseadas
fundamentalmente na agricul-
tura e nas pequenas manu-
facturas. Como caso paradig-
mático está o sucedido coa
industria téxtil en Zambia.: se
antes de iniciar as políticas de
axuste a produción de pren-
das de vestir roldaba as 3.500
toneladas, anos despois
estas reducíronse a pouco
mais de 500 toneladas (ó
13%). "Zambia mantivo unha
estratexia macroeconómica
estable, boa xestión do sector
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(*) Para serlle condonada a débeda (0,3% da débeda total dos países en vías de desenrolo -PED-) os países
a que fai referencia o Sr. Rato -o grupo dos chamados "países probes altamente endebedados (PPAE)"- tiveron
que facer un esforzo titánico na redución drástica dos seus orzamentos sociais, nas privatizacións masivas, na libe-
ralización radical das súas economías, todo para gran proveito das multinacionais e dos inversores internacionais
pero que son golpes moi duros contra as condicións de vida da poboación probe. Dito doutro xeito, estes países
tiveron que pagar un alto prezo polo dereito a ser seleccionados: ós países onde mais do 40% do orzamento adí-
case a condonación da débeda o FMI lles prohibe ós gobernos recrutar e formar persoal necesario, mestres, auxi-
liares sanitarios, médicos...etc, en nome dos sacrosantos principios da redución do gasto público e do equilibrio
orzamentario.... principios liberais que o FMI non permite que se cuestionen. (CADTM. Damien Millet e Eric
Touissant, decembro do 2005)

(**) Non deixa de ser significativo que o receitario de medidas do FMI sexa sempre o mesmo independente-
mente da realidade de que se trate: Norte/Sur, Centro/Periferia.... as receitas do FMI teñen valor universal.

(***) Como xa dixemos a aceptación destas medidas é lles esixida polo FMI ós países que queiran recibir axu-
das financeiras -créditos- ou renegocialas súas débedas. 
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público e crecemento
san "(Sr. Rato, director
xerente do FMI, dixit).
Sobran comentarios:
as pequenas indus-
trias e manufacturas
de estes países non
poden competir coas
grandes multinacio-
nais.

En relación coa
agricultura -principal
base de sustentación
da maioría da poboa-
ción nestes países-
está ten sido vítima do
"intercambio desigual "
que a globalización viu
a acentuar. As entida-
des financeiras inter-
nacionais (FMI, BM)
apertan os países do
terceiro mundo a que
reduzan ó mínimo as axudas
ós agricultores co gallo,
seica, de incentivala iniciativa
privada -valor sacrosanto
para estes organismos- o
tempo que -paradoxas- se
lles esixe a conxelación do
prezo dos seus produtos - o
café, por exemplo-. Así dáse
a inxusta situación de que
mentres os países poderosos
-coas USA e UE en cabeza-
subvencionan con grandes
sumas as súas agriculturas
os países probes ven limita-
das estas actuacións. 

A realidade, unha vez mais,
amosouse esquiva a formula-
ción do FMI: "As investigacións
efectuadas pola CNUCED
mostran, que na realidade, o
axuste lonxe de favorecer ós
agricultores en xeral e os
pequenos campesiños en par-

ticular afectoulles gravemente"
(E.Toussaint) producíndose a
ruína de millóns deles.

Ás dificultades financeiras
dos pequenos agricultores
sumouse a realidade dun mer-
cado desigual: e ben sabido
que os prezos dos produtos
importados polos países afri-
canos medran moito mais rapi-
damente que os dos seus pro-
dutos de exportación sen que
o incremento do volume des-
tes sexa quen de compensalo
desaxuste nos prezos. "En
realidade, no sistema actual do
comercio mundial os países do
Sur están en desvantaxe- en
particular os países de África
subsahariana xa que exportan
menos produtos manufactura-
dos que América Latina e o
Leste de Asía-: todo aumento
do volume da súas exporta-

cións tende a facer baixalo seu
valor posto que a demanda
estáncase ou diminúe no
Norte" (E.Toussaint).

Como balance final pode-
mos dicir que os feitos viñe-
ron a desmentilas previsións
dos xerifaltes do FMI: nos
países en que se levaron
adiante as medidas propos-
tas polo FMI -maioría na Áfri-
ca subsahariana- non se pro-
duzo, ó día de hoxe, o crece-
mento sostido prometido. Moi
pola contra: as políticas
impostas polas institucións
financeiras internacionais -
que teñen practicamente nas
súas mans a maioría dos
gobernos destes países- viu
a agravala , xa de por si
lamentable, situación social e
económica dos pobos africa-
nos, xeneralizando a pobreza
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e, como consecuencia, inten-
sificando as tensións sociais.
"Como produto da crise eco-
nómica dos anos 80 e os pro-
gramas de axuste estrutural
adoptados en consecuencia,
os gastos sociais dun grande
número de países fortemente
endebedados foron forte-
mente reducidos, o que ten
unha incidencia directa na
vida das poboacións, a mor-
talidade infantil, a escolariza-
ción e a nutrición" (Informe
PNUD, 1992, citado por E.
Touissant)(*). Cada ano a
África subsahariana paga en
servizos da débeda catro
veces mais que a suma dos
orzamentos de saúde e edu-
cación de tódala rexión.

Compre subliñar finalmen-
te que as actuacións do FMI
teñen en África un marcadísi-
mo ton político . Amais de
poñer en graves dificultades a
aqueles países cuxos gober-
nantes se mostran mais
recios a seguilas súas instru-
cións -Botswana, Etiopía,:
non queren que rendan os
exemplos-, favorecen desca-
radamente -perdoando a
débeda externa, privilexiando
e facilitando as liñas crediti-
cias.....- a aqueles que se
mostran mais dóciles -
Ruanda, Sudáfrica, Tanzania,
Zambia..- sen importarlles, de
ningures, a situación dos
dereitos humanos na maioría
deles nin, en moitos casos, o
destino final dos fondos pres-
tados.

LATINOAMERICA
"A diferenza da crise dos

anos 30, os gobernos de
América Latina resináronse
trala crise mexicana de 1.982
a negociar separadamente,
baixo o padroádego dos
Estados Unidos, cos seus
acredores privados estranxei-
ros -que posuían o esencial
da débeda externa" (E.
Toussaint). "A Comisión
Económica para América
Latina (CEPAL) indica que a
transferencia neta de capitais
de América Latina hacia o
Norte alcanzou entre 1.983 e
1.991 mais de 200.000
millóns de dólares "(ítem),
sen que por elo a débeda
externa deixara de medrar:
no ano 2000 superaba os 800
mil millóns de dólares.

México marcou o inicio da
que se deu en chamar "a
crise da débeda externa" ó
anuncia-la súa suspensión de
pagos -1.982-, a súa incapa-
cidade para nin sequera
poder facer fronte ós intere-
ses da enorme débeda exter-
na acumulada. México foi
tamén o primeiro pais no que
se puxeron en práctica -con
algúns matices favorables
debido a súa proximidade ós
EEUU e as consecuencias
que sobre a súa economía
ten todo o que pasa en
México- as novas regras de
funcionamento do Sistema
Financeiro Internacional, as

novas estratexias do Fondo
Monetario Internacional que
se plasmaron na imposición
ós países debedores de for-
tes políticas de axuste que
"levan a estes países a
depresión" (J. Stiglitz) e que
"desestabilizan ó sistema
financeiro global.... producin-
do desastrosos resultados"
(A. Guiddens).

México fora posto, no seu
día, polas autoridades moneta-
rias internacionais -FMI, BM...-
como exemplo da nova ortodo-
xia económica: a apertura
comercial e financeira sen lími-
tes en relación ó exterior e unha
política de austeridade a nivel
interno -co obxectivo eufemísti-
co de controla-la inflación e os
déficits presupostaraos pero
que supón, de seu, unha medi-
da moi dolorosa para os des-
protexidos- foron as principais
condicións impostas polo
Fondo Monetario Internacional
e o Banco Mundial para a che-
gada de "diñeiro fresco co que
poder facer fronte ás obrigas e
seguir engrosando a bicicleta
financeira, ó risco de que se
esta se parase e o país fose
considerado insolvente, co que
automaticamente se deterían
tódolos fluxos que debían che-
gar a el" (J.Estefanía). Esta
política de austeridade era xus-
tificada polo Fondo Monetario
Internacional coma "necesida-
de dun prazo para dar a volta a
situación. Como na guerra, os
obxectivos fundamentais non
son os primeiros que se aca-
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(*) Este fundamentalismo de mercado pode dar lugar a situacións realmente sangrantes: fai uns anos (2002) o
FMI -co incrible apoio do Ministro de Finanzas- impediu que ONGs cubriran con achegas privadas a compra de anti-
rretrovirais -proposta polo Ministro de Sanidade- para tratalos enfermos do SIDA en Uganda -2 millóns- co argu-
mento (?) de que a entrada de divisas reforzaría a moeda local e  danaría as exportacións ó tempo que con este
tratamento."os soldos dos médicos"e   " a supresión do copago que conleva" repercutirían negativamente no gasto
público (!!!).
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dan". Nembargante os efectos
posteriores de estas políticas
son de sobras coñecidos: a
finais de 1.994 México entrou
practicamente na creba.
Fortísima desvalorización do
peso, afundimento da bolsa,
inflación galopante, endebeda-
mento xeral, fortes desequili-
brios comercial e presuposta-
rao...... 

Mentres no FMI/BM pare-
cían non decatarse :"Existen
innumerables exemplos de
éxito. O caso típico é o de
México. No outubro de 1.982
este pais coñecía unha grave
crise da débeda e a acción
conxunta do FMI e o BM per-
mitiu unha adaptación rápida,
un enderezamento da balan-
za de pagos cunha diminu-
ción limitada e de curta dura-
ción dos ingresos da poboa-
ción. Hoxe asístese a un
retorno de capitais deica
México e o BM xerou un pro-
grama para diversificala pro-
dución... De feito o conxunto
dos países de América
Latina... compórtanse moi
ben economicamente" (J. de
Groote administrador do FMI.
1994) 

As medidas adoptadas a
continuación -de novo des-
eñadas polo FMI- viñeron a
acentua-la dependencia eco-
nómico-financeira mexicana
dos EEUU: préstamo esta-
dounidense de 50.000 millóns
de dólares a cambio dun con-
trol absoluto das exportacións
petroleiras mexicanas -os
pagos polas exportacións de
petróleo fanse ó través do
Banco de Reserva Federal en

Nova York: "as rendas petro-
leiras foron postas como
garantía do pago da débeda"-
o tempo que a nivel interno
tiña lugar unha brutal caída
do poder adquisitivo dos
mexicanos e unha tamén bru-
tal destrución de empregos.

O colapso de Arxentina
dou lugar a suspensión de
pagos mais grande da histo-
ria. "Os expertos están de
acordo en que isto e so o
derradeiro dunha serie de sal-
vamentos encabezados polo

FMI que malgastaron miles
de millóns de dólares e non
lograron salva-las economías
que pretendían axudar" (J.
Stiglitz).

A crise arxentina -unha crise
xeral- tivo os seus orixes na
ditadura militar -1.976/81-.
Durante este terrible período da
historia arxentina non so se pro-
duzo unha enorme fractura
social provocada polo aniquila-
mento físico levado adiante
polos militares -un auténtico
xenocidio- que afectou espe-
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cialmente a poboación nova,
senón tamén a destrución do
aparello produtivo, a creba
financeira da economía e o
empobrecemento xeneralizado
da poboación. Durante ese
período a débeda externa mul-
tiplicouse por cinco -pasou de
oito mil a corenta e catro mil
millóns de dólares-,
"as principais
empresas públicas
(YPF -Yacimientos
Petrolíferos Fiscais -
e Aerolineas
Argentinas a la
cabeza) foron obri-
gadas a endebedar-
se -YPF pasou dos
372 ós 6.000 millóns
de dólares de débe-
da-" (Eric
Toussaint), os
cadros de persoal
coñecerían fortísi-
mas reducións -YPF
pasou dos 47 ós
34.000 emprega-
dos-, as "fugas de
capital xeneralizá-
ronse" -o incremen-
to de reservas
estranxeiras, fomen-
tado polo FMI, froito
do endebedamento
masivo do Estado
Arxentino non reper-
cutiu na economía
nacional ó non ser
controladas polo Banco Central
senón que "eran depositadas
nas caixas da banca estadouni-
dense, fundamentalmente"-: en
1.979 o 83% das reservas foran
colocadas en institucións ban-
carias fora do pais -de 10.138
millóns de dólares en reservas
foron colocados no estranxeiro
8.410 millóns-. 

Deixando a unha veira -
que é moito deixar- a terrible
fractura social provocada pola
cruel e sanguinaria ditadura
as medidas de política econó-
mica e financeira desa época
tiveron consecuencias, xa
que logo, non menos terri-
bles:

1.- Endebedamento masi-
vo, 

2.- Destrución do apare-
llo produtivo autóctono, 

3.- Recesión económica
e hiperinflación, 

4.- Perda de poder

adquisitivo na maioría da
poboación e 

5.- Forte incremento do
desemprego a pesares da
dramática redución da pobo-
ación activa derivada da efi-
caz política represiva da dita-
dura.

Coa caída da
ditadura e a che-
gada da demo-
cracia a situa-
ción económica
e financeira de
Arxentina non
mellorou, E non
mellorou por
mor de que a
política econó-
mica e financei-
ra seguiu a se-la
mesma: as
d i r e c t r i c e s
xerais seguían a
proceder do FMI
que -a pesares
dos resultados
obtidos- mantiña
teimudamente
os seus postula-
dos tradicionais.
A apertura, sen
limites, ó exte-
rior, a privatiza-
ción do patrimo-
nio público -YPF,
A e r o l í n e a s

Argentinas, os sectores finan-
ceiros e mineiros...-, o incre-
mento das reservas en divi-
sas, unha política fiscal e pre-
supostaria restritiva, a asun-
ción de tódala débeda acu-
mulada e, finalmente, a "dola-
rización" da economía....
foron as liñas a seguir.
Novamente as consecuen-
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cias derivadas dunha política
tan irresponsable e suicida
foron desastrosas para a
sociedade arxentina: "1.-
Para reduci-la hiperinflación
acumulada o FMI propuxo a
volta ó patron-ouro (¡).....
fomentando o uso diste siste-
ma bancario -anelamento do
peso ó dólar-" (J.Stiglitz). Esta
política monetaria reduzo
realmente a inflación pero
non favoreceu o crecemento
da economía arxentina, que
seguiu estancada e incidiu
negativamente sobre a balan-
za comercial. "2.- A austerida-
de fiscal e presupostaria non
mellorou a situación" senón
que como a historia ten
dabondo demostrado estas
políticas de axuste -"restriti-
vas"- inciden na recesión eco-
nómica e no desaxuste pre-
supostarao. "3.- A política de
reservas e de liberalización
do mercado de capitais propi-
ciou que a débeda arxentina
séguese o seu ritmo de cre-
cemento exponencial che-
gando a superar no ano 2000
os 150.000 millóns de dóla-
res", 4.- O aparello produtivo
propio foi practicamente liqui-
dado co conseguinte paso
ascendente na dependencia
exterior da economía arxenti-
na e 5.- As "fugas de capitais"
-a mais de 40.000 millóns de
dólares se calcula que alcan-
cen os depósitos dos capita-
listas arxentinos nos bancos
dos países mais industrializa-
dos- seguiron a ser masivas.

Nos primeiros anos do
século XXI a situación -as
condicións de vida da maioría
da poboación- en Arxentina

era peor que 30 anos antes.
"Entre o comezo da ditadura -
marzo de 1.976- e o ano
2001, a débeda multiplicouse
case que por 20, pasando de
menos de 8.000 millóns de
dólares a cerca de 160.000
millóns. Durante este mesmo
período, Arxentina reembol-
sou preto de 200.000 millóns
de dólares, ou sexa, cerca de
25 veces o que debía en
marzo de 1.976" (E.
Toussaint).

O FMI:
UN ORGANISMO
INTERNACIONAL
CUESTIONADO.

As medidas fomentadas e
favorecidas polo FMI nestes
anos xustifican o argumento
de J.Stiglitz, repetidamente
exposto no presente informe:
"As crises destes anos debe-
ríanos recordar a premíante
necesidade de reforma-lo sis-

tema financeiro global e por
onde debemos comezar e por
unha fonda reforma do
F.M.I.".

Compartimos a opinión
dos que afirman que o FMI xa
non cubre a función para que
fora creado: a procura do
equilibrio financeiro interna-
cional. Na actualidade -si
Keynes levantara a cabeza- é
un instrumento en mans dos
Estados mais poderosos e
das empresas e entidades
financeiras mais fortes para a
defensa dos seus intereses.
Amais de ter un funciona-
mento non democrático -os
países mais poderosos impo-
ñen os seus criterios de xeito
inapelable: o Departamento
do Tesouro estadounidense é
o accionista maioritario e o
único con poder de veto-, as
políticas desenvolvidas nos
derradeiros tempos teñen
efectos desastrosos para os
países mais probes.
Asemade esta dependencia
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dos intereses particulares
dos países poderosos -espe-
cialmente dos Estados
Unidos polas razóns subliña-
das- lévalle a adoptar deci-
sións totalmente arbitrarias:
véxase, por exemplo, o dis-
tinto talante adoptado con
Turquía e a Arxentina en rela-
ción á débeda externa -e
tamén con algúns países
c e n t r o a f r i c a n o s
Uganda/Ruanda e o Congo-:
no primeiro caso os intereses
xeoestratéxicos dos Estados
Unidos posibilitan unha políti-
ca amable mentres que no
segundo, polas mesmas
razóns, o FMI adopta unha
posición de máxima dureza:
"a maioría dos países da
periferia mais lles valera non
seguilas directrices do FMI".

Sirva como aval desta
tese o que está a acontecer
coa China e a India, megapai-
ses -os que podemos engadir
pequenos países asiáticos e
africanos como Malaisia,
Botswana..- que -por diferen-
tes razóns- mantivéronse ó
marxe das directrices finan-
ceiras do FMI o que sen dúbi-
das estalles a producir, en ter-
mos de renda, produto nacio-
nal e emprego efectos benefi-
ciosos. 

China
China tivo, nos derradei-

ros vinte e cinco anos, unhas
taxas de crecemento econó-
mico anual medio -9,6%-
superior a da calquera outro
pais do mundo.O tempo que,
aínda hoxe, segue sen pres-

ta-la debida atención ós "con-
sellos" do FMI que mantén as
súas propostas -"demandas"-
de que China "revise" -a alza
se entende- "os seus tipos de
interese", impulse "unha
maior flexibilidade" -liberalice-
"do cambio de yuan", poña un
"certo freo a política crediti-
cia" -suba os tipos de intere-
se- , "reduza as tensións
comerciais" e "diminúa ó peso
do investimento público" -
maior austeridade-. Cambie,
en definitiva, a súa política
económica: como se pode ver
é o F.M.I. quen non cambia os
seus postulados a pesares
dos resultados. "Non é casual
que ... os dous grandes paí-
ses en desenrolo que escapa-
ron dos azotes da crise eco-
nómica global - a India e
China- tiveran controles de
capitais e .... escolleran un
rumbo exactamente oposto ó
aconsellado polo FMI" (J.M.
Stiglitz).

Precisamente por manter
un rumbo independente das
directrices do FMI China está
conseguindo uns resultados
económicos espectaculares -
na actualidade son o segundo
pais do mundo (despois do
Xapón) con mais reservas e o
principal tenedor de débeda
dos USA-, e os seus dirixen-
tes o saben. Como saben -
despois da crise financeira
asiática- que a política de
control dos movementos de
capitais ten efectos favora-
bles sobre a economía china
afastándoa do perigo das tur-
bulencias financeiras que ori-
xina a "liberalización dos mer-
cados de capitais" que pro-

pón o FMI. Tamén saben que
unha política expansiva -en
oposición ós criterios restriti-
vos e de axuste do FMI- favo-
rece estas altas taxas de cre-
cemento. "China, aproveitou
a oportunidade para combina-
las súas necesidades a curto
prazo con obxectivos a longo
prazo. O rápido crecemento
da década precedente (anos
oitenta), que se estimaba íase
prolongar deica o século
seguinte, xerou unha xigan-
tesca demanda de infraestru-
turas. Había vastas oportuni-
dades para investimentos
públicos con alta rentabilida-
de, incluíndo proxectos que
estaban en marcha e foron
acelerados, e proxectos xa
deseñados pero que estaban
paralizados por falta de fon-
dos. Os remedios estándares
funcionaron e China evitou un
freo o crecemento" (ídem)....
conseguindo a maior redu-
ción de pobreza da histo-
ria...e que... a maioría dos
chinos vivan hoxe mellor que
fai vinte, trinta anos.

Fronte a teima do FMI da
liberalización dos prezos,
China estableceu, temporal-
mente, e como paso previo
do antigo sistema de prezos
oficiais a un novo de prezos
de mercado, un sistema de
dobres prezos "no cal o que
unha empresa producía baixo
as vellas cotas custaba
segundo os prezos antigos,
pero todo o que produxera
por riba de ditas cotas valorá-
base utilizando os prezos de
mercado libres", estratexia
que tivo tales efectos positi-
vos que evitou que aqueles
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se disparasen e se controlara
a inflación -beneficiando o
aforro e o investimento- Se os
teóricos do FMI defenden o
fortalecemento da moeda
nacional como terapia para o
control da inflación as autori-
dades chinas non actuaron
sobre a súa moeda o que tivo
efectos positivos sobre a
balanza comercial -aumento
das exportacións-.

Se o F.M.I. aconsella a
rápida privatización do sector
público "como elemento cen-
tral da necesaria reestrutura-
ción que propicie a eficiencia
e o crecemento económicos",
as autoridades chinas coloca-
ron "a creación de competen-
cia, novas empresas e
empregos por diante da priva-
tización e a reestruturación
das empresas existentes. ....
A creación de emprego debía
ir a par da reestruturación.....
China non privatizou as súas
empresas públicas, pero
como se crearon novas
empresas," -o sector indus-
trial aporta o 53% do crece-
mento do PIB- " a importancia
daquelas decaeu" (J.M.
Stiglitz), sen que os activos
públicos e o capital social se
perdesen.

Como resume final póde-
se dicir que China o "manter
un control estatal sobre o
movemento de capitais e
sobre o comercio exterior...e..
. a súa moeda inconvertible -
poñéndoa así o abeiro da
especulación-" -na actualida-
de o yuán non está ligado o
dólar e flota de xeito controla-
do en torno a unha cesta de

moedas manténdose o con-
trol do tipo de cambio en
mans das autoridades mone-
tarias chinas-.... "xunto a
atracción que a súa econo-
mía exerce sobre os investi-
mentos estranxeiros" -é o pri-
meiro receptor de investimen-
tos do mundo-."..permaneceu
o abeiro dos efectos mais
graves da crise dos noventa"
(E. Toussaint), demostrando
que a liberalización dos mer-
cados financeiros non é nece-
saria para a atracción de fon-

dos e facendo xustamente o
contrario do que defendían, e
defenden, o FMI e o
Departamento do Tesouro
dos USA -que, ó día de hoxe,
seguen coa teima dunha
"maior flexibilidade no siste-
ma de cambios" e unha "revi-
sión dos tipos de interese":
"son necesarios un yuán mais
forte e uns tipos de interese
mais altos" (sic)-.

Subliñar, paralelamente,
que non deixa de chamar a
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atención que un organismo tan
"comprometido" cos valores da
economía de mercado non
preste a mesma atención a
situación dos dereitos humanos
en China -como antes non os
prestou na Arxentina, Chile,
Indonesia....-: as críticas a dita-
dura china van pola súa política
económica non pola total
ausencia de liberdades demo-
cráticas e a práctica ditatorial
dun dos réximes mais sinistros
do Leste asiático. E si o FMI
estivera realmente preocupado
polo futuro económico de China
debería denuncia-la actual
situación política pois, na nosa
modesta opinión, un dos maio-
res atrancos a un desenrolo
equilibrado e xusto da econo-
mía china é o carácter ditatorial
do réxime político que coadiuva
a acentuación dos elementos
claramente negativos que
acompañan o impresionante
crecemento económico: grave
deterioro do medio ambiente,
acentuación dos desequilibrios
rexionais e das desigualdades
sociais, claras insuficiencias
nos servizos básicos -educa-
ción, sanidade, asistencia
social-..... problemas cuxa solu-
ción require dalgúns cambios
nas prioridades orzamentarias
e dun amplío consenso social.

India
Dende unha posición de

partida moi diferente a China,
a India tamén conseguiu, gra-
zas as medidas adoptadas
polos seus gobernantes en
materia de política económi-

ca, rexistrar unhas taxas de
crecemento elevadas - no
último lustro tivo unha taxa de
crecemento anual medio do
6,2%, e do 8% dende 2003- e
quedar ó marxe da grande
crise financeira e global que
na segunda metade da déca-
da dos noventa asolagou o
sueste Asiático. Aínda que
non temos a información sufi-
ciente para analiza polo
miúdo as medidas tomadas
polas autoridades hindús si
sabemos que foron medidas
que novamente contraviñeron
as directrices do FMI.

A desregulación foi un dos
elementos motores da globa-
lización financeira promovida
polos EEUU co apoio directo
do FMI. Unha desregulación
que foi acompañada polo
desmantelamento dos siste-
mas financeiros nacionais:
"Primeiro tivo lugar a abertura
do sistema financeiro xapo-
nés en 1.983-1.984, imposto
en boa medida polas autori-
dades americanas, despois
chegou o desmantelamento
dos sistemas nacionais de
control dos cambios en
Europa, coa creación do mer-
cado único de capitais en
1.990. A continuación esta
liberalización foilles imposta
aos chamados países emer-
xentes de Europa Central, de
América Central e do Sur, e
do Sueste Asiático. Este
cadro inscríbese no cadro
dunha onda de liberalización
dos movementos de capital,
iniciado nos Estados Unidos a
finais dos anos 70" (D.
Plihón). Unha liberalización
que viu acompañada dunha

ascenso da inestabilidade
nas taxas de xuro e de cam-
bio e un crecemento da espe-
culación financeira diante da
que nada puideron facelas
autoridades nacionais, espe-
cialmente aquelas que non se
puxeran o abrigo daquela, e
que "está ilustrada pola reco-
rrencia das crises no trans-
curso dos anos 90: implosión
dos sistema monetario euro-
peo en 1.992-1993, afundi-
mento do peso mexicano en
1.994, das moedas asiáticas
en 1.997-98, do real brasileño
en 1.999" (ídem), do rublo
ruso no 2000.....

A India, a pesares das súas
dificultades -preto de 400
millóns de persoas (35% da
poboación) viven aínda por
debaixo do nivel de pobreza
absoluta: cuns ingresos diarios
inferior a 1 dólar-, coa súa "len-
titude relativa o entrar na mun-
dialización" protexeuse do con-
taxio especulativo que se
estendeu polo Sueste asiáti-
co."Lonxe de marxinala, o man-
temento das barreiras protec-
cionistas" -que non impiden
tanto un forte incremento das
exportacións, especialmente de
servizos tecnolóxicos informáti-
cos, como unha forte entrada
de capitais- "e o control sobre
os movementos de capitais" -
que nun contexto de baixos
tipos de interese facilita un
aumento dos investimentos e
un crecemento do consumo
interno-, "así como un ritmo
mais lento das privatizacións,
constituíron un escudo protec-
tor" - que se ve favorecido polo
control da taxa de cambio da
moeda nacional (a rupia)- "fron-
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te o perigo de
contaxio da
crise do Sueste
asiático" (E.
To u i s s a n t ) .
Neste contexto
a India está
conseguindo
que nos derra-
deiros anos se
dea "un aumen-
to mais que
notable da
renda por habi-
tante, unha
redución sobre-
saliente da
pobreza e unha
mellora en case
que tódolos
i n d i c a d o r e s
sociais" (P.
Bustelo), e manexarse cunha
certa garantía de que non se
producirá na India unha crise
similar ó do sueste asiático
dado que "ten acumuladas
unha grande cantidade de
reservas en divisas, ten marxe
para depreciala rupia se fora
preciso e as súas exportacións
diversificáronse moito nos
derradeiros anos" (ídem).

En definitiva, baixos tipos
de interese, control dos cam-
bios e dos movementos de
capital e mantemento de cer-
tas barreiras proteccionistas
(*) - co gallo de protexela
industria nacional- son algúns
dos instrumentos de política
económica que manexan as
autoridades hindús - non
excesivamente preocupadas
polos déficits comercial e

orzamentario - para impulsa-
la economía do seu pais,
medidas que, como sabemos,
están moi lonxe das receitas
tradicionais do FMI. 

Nembargante este crece-
mento tan espectacular da
economía India agocha
algunhas graves debilidades
relacionadas basicamente
coa agricultura -entre o 70 e o
80% da poboación india man-
tense activa na agricultura e
depende dela para vivir-. A
introdución da chamada
"revolución verde" -promovi-
da polos organismos econó-
micos internacionais - está
afectando gravemente a sos-
tenibilidade da agricultura
hindú. "O emprego intensivo
de sementes híbridas que
posúen unha base xenética

limitada, que provocan facil-
mente doenzas e que esixen
grandes doses de produtos
químicos -pestecidas- está
envelenando os solos hin-
dús..e..a auga tamén" (S.
Amin). Paralelamente está
producindo "a destrución deli-
berada dos ...bancos de
sementes.... un dos peores
desastres que ten coñecido a
India. O mesmo que Etiopía,
a India era excepcionalmente
rica en variedades de semen-
tes..." (ídem).

Malaisia
Este pequeno pais federal

-a Federación Malaia- do
Sueste asiático -329.750 qui-
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"concibidos para servir a un proxecto de modernización do sector produtivo. Os controles de prezos e dos intercam-
bios co exterior, as subvencións, as regulamentacións sobre as empresas estranxeiras e os préstamos tecnolóxi-
cos perseguían o obxectivo prioritario de protexe-la industria india dos efectos devastadores da dominación dos
mercados mundiais polo capital internacional" (S. Amin)
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lómetros cadra-
dos para 20,6
millóns de habi-
tantes- é unha
"rara avis" na
zona ó tempo que
un claro exemplo
de cómo utilizan-
do as armas de
política económi-
ca con que conta
pode un pais evi-
tar, aínda que
sexa parcialmen-
te, os efectos das
crisesfinanceiras
i n te rnac iona i s
que dende os
anos noventa
teñen un carácter
recorrente.

Como ten
demostrado a his-
toria o establece-
mento do control
dos cambios -res-
trinxindo a liber-
dade de compra e venda das
moedas nacionais- dificulta a
fuxida de capitais e evita tanto
o afundimento das taxas de
cambio como a suba dos
tipos de xuro que tan negati-
vas repercusións teñen sobre
a economía, o comercio e a
produción industrial. Pois
ben, Malaisia foi o único pais
do sueste asiático que instau-
rou un control tal: o 1 de
setembro de 1.998, o tempo
que se baixaban os tipos de
interese. a taxa de cambio da
moeda local -o ringgit- fronte
ó dólar, foi fixada unilateral-
mente polas autoridades -pro-
texéndose así do perigo de
endebedarse en dólares-.
"Foi instaurada unha morato-

ria dun mes para a repatria-
ción dos ringgits en circula-
ción fora do pais. Para oporse
con éxito a especulación
internacional tódalas vendas
e compras de accións e obri-
gas en ringgits foron repatria-
das e centralizadas na Bolsa
de Kuala Lumpur. Aos estran-
xeiros que comprasen
accións e obrigacións en
Malaisia foilles imposto con-
servalas durante polo menos
un ano antes de poder reven-
delas. Ficou prohibido con-
traer novos créditos no exte-
rior, e foi establecido un límite
máximo para os pagamentos
no exterior, que quedaron
suxeitos a autorización. A
convertibilidade do ringgit

virou restrinxida ás
t r a n s a c c i ó n s
comerciais, fican-
do excluídas as
actividades finan-
ceiras. Tais medi-
das, permitiron
deter a caída da
taxa de cambio e
autorizaron unha
baixada da taxa de
xuro, o que posibi-
litou por límite ás
quebras dos ban-
cos e das empre-
sas e, xa que logo,
aos despedimen-
tos.Isto é xusta-
mente o contrario
dos planes de sal-
vamento do FMI."
(B. Jetin) 

Durante estes
anos Malaia non só
soportou mellor os
efectos da crise
xeral dos noventa -

menor débeda pública, tipos de
xuro menores, menos crebas
de empresas, aumento do
investimento estranxeiro...-
senón que medrou mais e
mellor cos seus países veciños
-as taxas de crecemento da
economía superaron o 5% de
incremento anual-. "A econo-
mía de Malaisia recuperouse
antes e mellor que os demais
países afectados pola crise" (E.
Toussaint) Indonesia, Tailandia,
Filipinas, Corea do Sur...."En
perspectiva, foi claro que os
controles de capitais en
Malaisia lle permitiron recupe-
rarse antes, cunha recesión
menos fonda e cunha herdanza
moito menor de débeda pública
lastrando o crecemento futuro"
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(J. M. Stiglitz).

O tempo que demostrou
que -como dixemos antes- o
control de capitais e funda-
mental para o benestar e a
seguridade de calquera pais:
"como os rápidos fluxos de
capitais entrando e saíndo
dun pais provocan grandes
perturbacións, xeneran o que
se da en chamar "grandes
externalidades" -efectos
sobre outras persoas corren-
tes non involucradas neses
fluxos de capitais-. Tales flu-
xos dan pe a masivas sacudi-
das na economía no seu con-
xunto. O(s) goberno(s) teñen
o dereito, incluso o deber, de
tomar medidas para lidar con
esas sacudidas" (ídem).

Etiopía
Non tódolos países africa-

nos aceptan as directrices do
FMI aínda que a súa debilida-
de déixalles pouco marxe de
manobra ante o forte poder
de influencia daquel.

Así nos derradeiros vinte
anos contemplamos como
pequenos países africanos
que contan con réximes
democráticos amosan o seu
rexeite a séguelas "recomen-
dacións" do FMI e tentan de
adoptar outra serie de medi-
das alternativas que teñen
certamente efectos positivos
para os seus países e os
seus cidadáns. Os seus
gobernantes demostraron
que "con políticas correctas

hasta un probe pais africano
pode lograr un crecemento
económico sostido" (ídem).
Fagamos un pequeno repaso:

A finais do século pasado -
década dos noventa- Etiopía -
que viña dunha cruenta gue-
rra civil-, cunha superficie
dobre de España -1.221.900
k.c.- pero relativamente pobo-
ada -60 millóns de habitantes-
enfróntase ó FMI ó non coin-
cidir nas medidas a aplicar
para sacar o seu pais da
pobreza. Resumindo dous
foron os puntos de desencon-
tro : 1. Os mercados financei-
ros e 2. A axuda externa. En
relación o primeiro punto o
FMI segundo os seus postu-
lados tradicionais esixíalle o
goberno etíope a liberaliza-
ción dos mercados financei-
ros e a apertura do sistema

bancario. "o FMI non so que-
ría que Etiopía abrise os seus
mercados financeiros a com-
petencia occidental senón
que dividise o seu maior
banco en diversas fraccións"
(J.Stiglitz): mentres na berce
do capitalismo as entidades
financeiras mais poderosas
se fusionan -co gallo de ser
mais eficaces e competitivas-
en Etiopía, segundo o FMI,
estas debían desagregarse
(!!!). Na súa estratexia liberali-
zadora o FMI quería, asema-
de, que o goberno etíope per-
mítese que os tipos de intere-
se foran, tamén, libres: nun
pais cun sistema bancario
claramente precario incapaz
de garantila necesaria regula-
ción dos mercados financei-
ros(!!!). "Un dos obxectivos
fundamentais dun bo sistema
bancario é proporcionar crédi-
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to en condicións aceptables a
quen os poidan amortizar.
Nun pais ante todo rural,
como Etiopía, é particular-
mente importante que os agri-
cultores poidan obter présta-
mos en termos razoables
para mercar sementes e ferti-
lizantes"(J. Stiglitz). 

En relación ó emprego
que se lle quería dar a "axuda
externa": mentres o goberno
de Meles quería empregala
na construción de escolas e
hospitais o FMI oporíase por
considerar que a inestabilida-
de das axudas faría que o
emprego deses recursos dis-
parara o déficit orzamentario
(!!!), cando "para o tipo de
axuda que recibe un pais
probe como Etiopía , existe
unha flexibilidade automática:
si o pais non recibe o diñeiro
para construír unha nova
escola, un novo hospital, sim-
plemente non os constrúe"
(ídem). Coa súa dogmática
actitude o FMI estábase opo-
ñendo a construción de esco-
las e hospitais nun dos países
mais probes da Terra !!!
Afortunadamente o goberno
etíope -escaldado polo que lle
estaba pasando a outros paí-
ses africanos veciños
(Tanzania, Kenia..) que
seguindo fielmente as directri-
ces do FMI tiveron resultados
desastrosos- non cedeu as
presións e non abriu o seu
mercado bancario: "O gober-
no etíope estaba comprensi-
blemente receoso.

Comprometerase a mello-
ralo nivel de vida dos seus
cidadáns no sector agrícola e
temía que a liberalización
tivese un efecto devastador
sobre a economía" (ídem) e
as rendas -xa paupérrimas-
dos agricultores (*). E deste
xeito Etiopía, un dos países
mais probes da terra que
sufriu terribles guerras fratrici-
das, secas e hambrunas
impresionantes -que mataron
millóns de cidadáns-, manten-
do unha política económica
alternativa -que respecta a
súa autonomía na toma de
decisións- puido, na súa
modestia, evitalos terribles
desastres padecidos por
outros países mais obedien-
tes as directrices do fondo
(**).

Botswana 
Cunha superficie aproxi-

mada a española (600.372
k.c.) pero escasamente pobo-
ado (650.000 habitantes) o
que lle da unha densidade
poblacional apenas superior a
1 hab./k.c. Botswana é o
emblema africano do éxito
que pode obter, un pequeno
pais, seguindo políticas autó-
nomas que non tomen en
consideración as recomenda-
cións do FMI.

Botswana é un pais rural
que basa a súa riqueza na gan-

dería, a extracción de diaman-
tes e un turismo incipiente. Se
na década dos 60 era un pais
extremadamente probe -forma-
ba parte do conxunto de países
mais probes do planeta- hoxe
en día é un modelo de desenro-
lo no contexto africano en que
se desenvolve. Unha das
bases do seu éxito está no
aproveitamento racional do seu
principal recurso exportador -os
diamantes- e en utilizalos ingre-
sos obtidos en melloralas
infraestruturas básicas e os ser-
vizos que supoñen unha mello-
ra da calidade de vida dos cida-
dáns -educación, sanidade,
vivenda...(***)- Outra das bases
está no amplo consenso políti-
co e social acadado que lle per-
mite gozar dun longo período
de estabilidade e dun forte res-
paldo social para rexeitalas polí-
ticas de austeridade orzamen-
taria, liberdade cambiaría e ele-
vados tipos de interese que lle
intentou impoñer o FMI.

"Etiopía e Botswana" -e,
en menor medida, Uganda-
"son emblemas dos desafías
os que se enfrontan hoxe os
países mais exitosos de Áfri-
ca, países cuxos líderes afá-
nanse no benestar dos seus
pobos, con democracias fráxi-
les, nalgúns casos imperfec-
tas, que tentan crear novas
vidas para os seus cidadáns
a partir do naufraxio dunha
herdanza colonial que os dei-
xou sen institucións nin recur-
sos humanos. Ámbolos dous
países son tamén símbolos
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(*) Etiopía segue sendo un pais eminentemente rural "o 85% dos seus habitantes viven no campo, unha pro-
porción mais elevada que a de moitos outros países da África subsahariana". (S.Amin)

(**) A UNICEF ven de alabalas medidas de política sanitaria imprantadas polo goberno etíope e financiadas por
organismos privados.

(***) Botswana, segundo UNICEF é o ínico país do cono sur africano que ten erradicada a desnutrición infantil
e escolarizada toda a poboación moza.
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dos contrastes entre éxito e
fracaso, riqueza e pobreza,
esperanza e realidade, entre
o que é e o que puido seren"
(J. Stiglitz) (*).

A NECESARIA
REFORMA DO
SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL

Si ben é certo que moitos
dos países -basicamente do
sueste asiático- afectados
pola crise financeira interna-
cional da década anterior, e
gravemente prexudicados
polas orientacións do FMI,
foron recuperando posicións
e mellorando a situación eco-
nómica non podemos dicir,
con rigor, que a situación este
controlada e a recuperación
consolidada. Nin tampouco
que estes países, e o mundo
en xeral, está hoxe libre de
novas sacudidas. Nin moito
menos.

Nefeuto aínda que "o
mundo vive"-actualmente-
"unha longa fase de estabili-
dade financeira" (E.
Ontiveros) e que "fai anos
que as finanzas internacio-
nais non rexistran, tensións,
crises equivalentes as vividas
nos derradeiros anos da
pasada década" (ídem) a
"inquietude non e menor -que
nos anos noventa-"senón que
"en certa medida desprazou-

se o centro" (ídem). 

Hai unha serie de situacións
de risco -marcadas tanto polos
tremendos déficits comerciais
da principal potencia económi-
ca (EEUU) que absorbe o 70%
de tódolos fluxos de capital glo-
bais como polo feito de que o
orzamento produtivo segue a
perder peso específico a prol
dos orzamentos financeiros :
títulos, divisas,...- que poden
poñer en cuestión a situación
actual e empurrar "a transición
dende un escenario de favora-
bles condicións financeiras, con
tipos de interese aínda histori-
camente baixos en todo o
mundo a un que resulte mais
adverso" (ídem).

Hai, asemade, unha reali-
dade que resulta aínda mais
concluinte que a relativa a
actual situación dos merca-
dos financeiros e os riscos
futuros. As crises subliñadas

foron moito mais duras do
que deberan, a recuperación
-que existe- foi mais lenta e
tardou mais do desexado e as
perspectivas de crecemento
futuro xa non son as que
foron.

"En Wall Street, unha
crise termina cando as varia-
bles financeiras empezan a
xirar. Mentres os tipos de
cambio son débiles ou as
cotizacións caian non está
claro o final. Pero unha vez
acadado o mínimo as perdas
ao menos xa non medran e o
peor é o xa coñecido. Pero
para unha verdadeira medi-
ción da recuperación non
basta a estabilización dos
tipos de cambio ou de intere-
se. A xente non vive dos tipos
de cambio e de interese. Os
traballadores lles preocupan
os empregos e os salarios.
Aínda que a taxa de paro e os
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(*): No verán do 2003 puiden visitalos países do cono sur africano (Zimbawe, Botswana, Namibia, Swzalinda,
Mozambique e a República Surafricana) e así seren testiño directo de como as condicións de vida e seguridade
para a maioría dos cidadáns de Botswana son claramente mellores que nos países veciños, incluíndo a "primeira
potencia africana" (R.Surafricana) na que o nivel de desemprego é do 40%.
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salarios reais chegaran ós
seus peores rexistros, iso non
é suficiente para o traballador
que sigue no paro ou o que
viu caela súa renda nunha
cuarta parte. Non existe unha
xenuína recuperación deica
os traballadores recuperen os
seus postos de traballo e os
salarios sexan restaurados os
seus niveis previos a crise"
(J.E. Stiglitz). E non estamos
nesta situación: segundo o
derradeiro informe da OCDE
a taxa anual de crecemento
medio do conxunto de países
que a compoñen rolda o 2,5-
3% -con perspectivas futuras
similares aínda que hai quen
avisa, con razón, que se
están a dar sinais preocupan-
tes de desaceleración econó-
mica ("a estanflación" -estan-
camento con inflación- "da
década de 1.970, debida a
crise da oferta está en certa
maneira levantando nova-
mente a súa fea testa" (P. A.
Samuelson))-: un crecemento
ameazado polos grandes
desequilibrios comerciais de
EEUU e que non é quen de
rebaixa-los índices de desem-
prego que -segundo datos ofi-
ciais- móvese no conxunto
dos países da OCDE entre o
6 e o 6,5% da poboación acti-
va (na Unión Europea entre o
7 e o 8%: a incapacidade da
UE para medrar mais aló do
2-3% explica a súa incapaci-
dade para rebaixa-la cifra de
19 millóns de parados que
permanece practicamente
estable dende fai unha déca-
da). Nefeuto, non se recupe-

ran os niveis de emprego -e
de salarios- anteriores a
derradeira crise.

Un marco económico
mundial que segue ameaza-
do pola inestabilidade dos
mercados financeiros que
entorna as súas sombras
sobre os tipos de xuro e de
cambio coas xa coñecidas -e
neste artigo reflectidas- con-
secuencias (*) sobre a produ-
ción, o consumo e o comer-
cio...o emprego, os salarios,
as condicións de vida...... Un
marco económico mundial
que -digan o que digan os
"ideólogos do poder e as
finanzas"- non funciona e
"parte do problema radica nas
institucións económicas inter-
nacionais como o FMI, o BM
e a OMC que axudan a fixa-
las regras de xogo"
(J.E.Stiglitz).

Son necesarias reformas:
unha das mais urxentes é a
reforma do actual Sistema
Monetario Internacional e que
debe comezar polo Fondo
Monetario Internacional pola
súa condición de institución
básica do sistema e ideólogo
dunhas políticas económicas
cuxos efectos son de sobra
coñecidos e que vimos de
subliñar. "O axuste estrutural
é unha das principais formas
contemporáneas de control
económico exercido polos
estados do Centro contra os
países da Periferia. O impac-
to social do axuste estrutural,
aplicado simultaneamente en

mais de 100 países, e devas-
tador a tal punto que afecta os
medios de subsistencia de
cinco mil millóns de indivi-
duos" (E.Toussaint).

Pero, é posible unha refor-
ma do FMI?. Sinceramente, e
vistas as experiencias, coida-
mos que non. Hoxe en día o
FMI está en mans dos EEUU
-que forza a toma de deci-
sións no seu propio e exclusi-
vo beneficio- e dos grandes
grupos financeiros e indus-
triais -cuxos intereses non
coinciden cos da inmensa
maioría da poboación mun-
dial-. Por outra parte, e a nivel
burocrático, J.M.Stiglitz que o
coñece ben subliña que
"hoxe.... os fundamentalistas
do mercado dominan o FMI;
eles creen que, en xeral, o
mercado funciona ben e que
en xeral o Estado funciona
mal. O problema é evidente:
unha institución pública crea-
da para corrixir certos fallos
do mercado pero actualmente
manexada por economistas
que teñen moita confianza
nos mercados e pouca nas
institucións públicas. As inco-
herencias do FMI parecen
especialmente problemáticas
cando se enfocan dende a
perspectiva dos avances na
teoría económica nas derra-
deiras tres décadas..... en
que se desenrolou a teoría
estatal polos fallos do merca-
do, que intenta identificar por
que os mercados poden non
funcionar ben e por que as
accións publicas e colectivas
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(*): Mentres escribíamos este artigo estalou no noso pais o "escándalo" dos Forum Filatélico e Afinsa: unha vez
mais e van ..... ponse de manifesto, de forma dramática, a necesidade de regula-los mercados financeiros pois do
contrario a actual desregulación seguirá propiciando situacións de enorme gravidade para moitos-.....millóns de
cidadáns en todo o mundo. Nin os países da UE están a salvo.
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son necesarias" ... incoheren-
cia que acada a súa máxima
expresión cando se analizan
as posturas do FMI en rela-
ción ós mercados financeiros
onde ten intervencións masi-
vas. Como xustifican os fun-
damentalistas do mercado do
FMI este, e outros, tipos de
intervencións tan masivos
(p.e. Rusia, Indonesia...) nos
mercados de capitais?......
Velaí, unha mostra mais da
incoherencia do FMI.

Finalmente o FMI, ó día de
hoxe (2006) non parece
aprenderen ren das crises
anteriores nin dos estrepito-
sos fracasos das súas recei-
tas: o FMI segue (2006) man-
tendo as mesmas directrices
(liberalización, privatización,
estabilización) (*) e defendo
os mesmos intereses (os da
comunidade financeira inter-
nacional liderada polo

Departamento do Tesouro
dos EEUU: hai quen di que a
miúdo o FMI parece o "cobra-
dor do frac" daquela) polo que
volverá a incorrer nos "mes-
mos erros"(**) cando se pro-
duzan novas crises.

O mundo hoxe -este mundo
globalizado- necesita "institucións
multilaterais... e coa misión de
asegurala estabilidade monetaria
no plano internacional, o control
dos movementos de capitais,
ofrecer créditos a baixas taxas de
interese sen ligalos a unha condi-
cionalidade monetarista e neoli-
beral, devolver os países da peri-
feria o que lles foi roubado.... insti-
tucións no seo das cales os man-
datarios nacionais poidan debater
de forma pública das cuestións
centrais da humanidade...
Institucións nas que o peso do
PIB, e non a forza militar de
algúns países, e incluso un so
pais, sexan determinantes na

toma de decisións" (E.Toussaint).

"O futuro do FMI/BM é unha
cuestión central para os move-
mentos sociais.... O que está en
xogo é colosal. Os debates divi-
den tanto os que están no
poder como os movementos
que buscan alternativas. Para
rematar, convén determinar
que institucións internacionais
poden favorecela satisfacción
dos dereitos humanos funda-
mentais, en virtude da
Declaración Universal dos
Dereitos Humanos e do Pacto
sobre os Dereitos Económicos,
Sociais e Culturais" (ídem) 

Pero delo falaremos nou-
tra ocasión ...... se é posible
(***).

Manoel Barbeitos .
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(*): Na actualidade (2006) o goberno de Nicaragua está "negociando" o pago da súa débeda externa e a obten-
ción dun préstamo co FMI quen, segundo a información de que dispoñemos, mantén os postulados que xa coñe-
cemos e que se resumen nun: políticas de axuste. O FMI tenta de impoñerlle ás autoridades nicaraguenses un
Programa Económico e Financeiro a tres anos -Plan estratéxico de redución da pobreza- cuxos eixes centrais son:
reformas políticas profundas -que afectan a propia Constitución(!!!) e a leis de gran calado (Lei de Réxime
Orzamentario, Lei Xeral de Educación, Código Tributario,...)- que supoñen un ataque en todo regra o marco demo-
crático nicaragüanse (a Asemblea Nacional ten, cada vez mais, un papel secundario: de testaferra dos acordos
tomados entre o FMI e o Goberno) e son un intento de lexitimar no tempo as medidas adoptadas. Medidas dirixi-
das a "eliminar" calquera intervención pública -estatal e local- na economía nicaraguense e a implementar reformas
económicas na dirección xa coñecida (liberalización, privatización, estabilización): liberalización de prezos dos pro-
dutos básicos -combustibles....- e incremento nos prezos dos servizos públicos; austeridade orzamentaria -conxe-
lación dos salarios dos funcionarios, reforma da seguridade social, restrición do gasto en educación, saúde, viven-
da, saneamento e auga -; incremento das reservas -en dólares-; elevación dos tipos de interese e, por suposto, libe-
ralización do mercado de capitais..... son as principais medidas esixidas (CADTM, xullo 2006). Despois de expos-
to en páxinas anteriores sobran comentarios agás os de que se confirman as teses reflectidas sobre o FMI.
Seguiremos con atención a marcha da economía nicaragüense e as consecuencias sociais destas medidas se
levan adiante como é mais que probable

(**): En rigor habería que subliñar que non son "erros" senón estratexias ó servizo da comunidade financeira
internacional e que, iso si, prexudican gravemente non so os países mais probes senón a maioría dos países.

(***): A conxunción, na xuntura actual (2006), dunha serie de circunstancias favorables -suba dos prezos das
materias primas. os hidrocarburos e os produtos agrícolas; incremento das reservas en divisas e unhas taxas de
interese relativamente baixas- fai posible pensar que os países emerxentes (especialmente os BRIC: Brasil, Rusia,
India e China que farían que moitos dos países do terceiro mundo os seguiran) poden, si queren, mellorala súa
situación no taboleiro internacional e impoñer ós países do Norte condicións mais favorables os seus intereses
(mais xustas) en relación coa débeda externa, o mercado de capitais, o comercio dos produtos agrícolas... cam-
biando a situación mundial en beneficio dos seus cidadáns.
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A.D.: Neste mes de setem-
bro celebrouse en Singapur a
Asemblea Anual 2006 do FMI
na que están presentes os seus
países membros representados
cada un por un gobernador -
que case sempre resulta selo
ministro de economía e/ou
finanzas do pais en cuestión-.
Os principais medios de comu-
nicación recolleron -aínda que
de forma claramente insuficien-
te: a relevancia do FMI é mais e
mais cuestionada- este evento
facendo un especial fincapé
nunha suposta reforma do
"reparto de poder" ó interior do
FMI que, tamén supostamente,
pretende sacar a este organis-
mo do seu inmobilismo.

Pois ben, na realidade a
modificación introducida nas
cuotas-partes dos países mem-
bros -e, xa que logo, nos derei-
tos de voto- non supón de seu
cambios significativos. Son

catro países, China, Corea do
Sur, México e Turquía os que
ven incrementados os seus
dereitos de voto: China pasa do
2,98% ó 3,72%, Corea do Sur
do 0,77 ó 1,35%, México do
1,21 ó 1,45% e Turquía do 0,45
o 0,55%. Estes cambios provo-
can pequenas erosións nos
porcentaxes en países do G7:
Estados Unidos pasa do 17,40
ó 17,10%, Xapón do 6,24 ó
6,13, Alemania do 6,09 ó 5,99,
Francia do 5,03% ó 4,94%,,
........, pero na realidade este
insignificante reaxuste non vai
ter efecto práctico algún: os
Estados Unidos seguen dispo-
ñendo da capacidade de blo-
quear calquera proxecto de
reforma -o FMI para a toma de
calquera decisión importante
segue a necesitar do 85% dos
votos do Buro Executivo algo
imposible de conseguir sen
contar cos USA- e os países
mais industrializados (10)

seguen controlando mais do
50% dos votos mentres os paí-
ses africanos (45) dispoñen de
pouco mais do 4% dos votos. A
necesaria democratización do
FMI queda, xa que logo, para
mellor ocasión: as pretendidas
"reformas" do Sr. Rato non dei-
xan de ser cosméticas.

En relación as súas estrate-
xias segue predominando o
"fundamenalismo do mercado":
inflación e déficit exterior conti-
núan a selas preocupacións do
FMI o tempo que segue presio-
nando a prol da liberalización
dos mercados financeiros
naqueles países reunentes -
como é o caso de China-. A
pobreza, o desemprego, a des-
igualdade na distribución da
renda. e a riqueza., a débeda
externa..... continúan a ser
ignoradas polo FMI/BM.
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Foi en Viena, durante
os pasados días 1,2
e 3 de novembro. As

ate entón maiores organizacións
sindicais internacionais, a
Confederación Internacional de
Organizacións Sindicais Libres
(CIOSL), e a Confederación
Mundial do Traballo (CMT), cele-
braban o congreso de fusión
para constituír a Confederación
Sindical Internacional (CSI).
Nacía a maior organización sin-
dical da historia, con 307 organi-
zacións afiliadas, representando
a 181 millóns de traballadores e
traballadoras, pertencentes a
156 países. O seu principal
obxectivo: unificar o movemento
sindical no mundo para defender
os dereitos dos traballadores
diante dos desafíos da globaliza-
ción.

Participaron neste congre-
so constituinte os sindicatos
españois UGT, CC.OO., USO
e ELA-STV. Cándido Méndez,
secretario xeral da UGT espa-
ñola e Presidente da
Confederación Europea de
Sindicatos (CES), na súa
intervención diante dos 1.700
delegados asistentes, sinalou
que "a nova organización e
un instrumento imprescindible
para afrontar o desafío da glo-
balización, porque queremos
que a nosa voz se escoite, e
as nosas demandas sexan
atendidas". O seu xuízo, os
eixes de  actuación da CSI
nos vindeiros anos deben ser:

1.- Defender o papel dos
Estados. " O Estado demo-
crático e imprescindible para
que a economía de mercado

non se converta nunha lei da
selva, e polo contrario, supo-
ña máis emprego e mellores
condicións sociais", sinalou
Méndez. O discurso mantido
polo neoliberalismo durante
anos 2ten logrado convencer
a moitos cidadáns de que na
sociedade do noso tempo o
grande problema e o Estado
e que, polo tanto, hai que
reducilo", un discurso cuxos
resultados aparecen agora en
moitos países "onde se pro-
duce un circulo de ferro:  os
partidos compiten electoral-
mente ofrecendo rebaixas de
impostos, a reducción dos
ingresos aumenta o déficit e
para evitalo recórtanse os
servicios e as prestacións
públicas", polo que considera
que a CSI "ten que defender
en tódolos foros os sistemas
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Nace a Confederación Sindical
Internacional (CSI)

Xesús Mosquera

"As limitacións e carencias do movemento sindical para facer fronte os problemas derivados da glo-
balización económica, son ate agora unha evidencia. A demanda dunha organización sindical interna-
cional, representativa e eficaz, viña sendo un clamor. Por eso a creación do CSI e un feito de enorme
importancia, insuficientemente resaltado polos medios de comunicación. Dende CLARIDADE sauda-
mos o seu nacemento polo que supón de esperanza para o avance do respecto os dereitos humanos
no mundo".
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públicos de protec-
ción social".

Para o secretario
xeral da UGT "a des-
regulacion e o des-
mantelamento do
Estado, en moitas
ocasións, deixou
inerme o poder públi-
co fronte os grupos
económicos" e por
eso "debemos
emprender unha loita
ideolóxica para res-
taurar os valores que
sempre ten defendido
o movemento obrei-
ro: a dignidade do tra-
ballo, a solidarieda-
de, a estabilidade no
emprego. Con dema-
siada frecuencia son
heroes mediatices do
noso tempo xestores
empresariais que non
destacan por crear postos de
traballo senón polo número
de despedimentos que reali-
zan", e fronte a eso "temos
que denunciar con enerxía os
que defenden a estabilidade
para si mesmos e la liberdade
de despido para o próximo; a
aqueles que teñen contratos
blindados e altas retribucións
a vez que demandan contra-
tos temporais e abaratamento
do despido". 

2.-Loitar por facer reali-
dade outra globalización.
Cándido Méndez afirmou que
"os dereitos humanos deben
formar parte inescusablemen-
te do comercio internacional:
ningún dirixente político vai
defender endexamais que
está a favor da explotación

dos nenos, do traballo escra-
vo ou da discriminación das
mulleres. ¿Con que argumen-
to pode opoñerse a que esa
prohibición figure nos estatu-
tos da Organización Mundial
de Comercio?".

Neste sentido, Méndez
defendeu unha das principais
resolucións programáticas
que logo aprobaría o
Congreso: A convocatoria
dunha Xornada de Acción
Mundial por unha nova globa-
lización, coa que se reclama-
rá entre outras cousas, o
cumprimento do programa de
traballo decente da OIT e os
obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio
aprobados polas Nacións
Unidas. Demandarase a

inmediata aplicación da reso-
lución da ONU para que os
países mais ricos destinen o
0'7% do PIB para a asistencia
o desenvolvemento, que se
emprendan  accións decisi-
vas, incluíndo a cancelación
da súa débeda, de maneira
prioritaria para os países
menos desenvolvidos que
respecten os dereitos huma-
nos, a asignación de recursos
para a inversión social e o
establecemento de mecanis-
mos xustos e transparentes
para a arbitraxe. O proceso
de reestructuración debe
incluír a investigación da
orixe das débedas publicas e
privadas para identificar as
respectivas responsabilida-
des de acredores e debedo-
res.
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3.- Esixir a eliminación
dos paraísos fiscais. A liber-
dade de transaccións e o
dereito de propiedade non
poden servir de xustificación
para a existencia de centros
de lavado de diñeiro ilícito
que serven de refuxio a terro-
ristas, tiranos e organizacións
criminais.

4.- Que a loita contra o
terrorismo se realice con-
forme o dereito internacio-
nal. "As Nacións Unidas e os
organismos internacionais
deben substituír o uso unila-
teral e indiscriminado da
forma o marxe dos principios
morais e xurídicos", manifes-
tou o secretario xeral ante o
plenario do Congreso, para
evitar situacións como o caos
e o desastre que provocou a
intervención norteamericana
en Irak.

O Congreso elixiu un
Consello de Goberno com-
posto por 70 membros, entre
os que se atopan Cándido
Méndez, e o secretario xeral
de Comisións Obreiras José
María Fidalgo. Foron creados
oito cargos adicionais máis
reservados os representantes
dos mozos e das mulleres.

O novo secretario xeral, o
inglés Guy Ryder, naceu o 3
de xaneiro de 1.956. E
Licenciado en Ciencias
Políticas e Sociais pola
Universidade de Cambridge.
Entre 1.981 e 1.985, foi
Asistente do Departamento
Internacional da central sindi-
cal británica Trade Unión
Congress. No período

1.985/88, foi Secretario da
Sección Industrial de
Federación Internacional de
Empregados e Técnicos
(FIET), con sede en Ginebra.
Entre 1.988 e 1998 foi
Director da Oficina de
Actividades para os
Traballadores, da OIT en
Ginebra. De 1.999 a 2001,
Director da Oficina da
Dirección Xeral da OIT en
Ginebra. Dende o 1 de
Febreiro de 2002, desempe-
ñaba a secretaría xeral da
Confederación Internacional
de Organizacións Sindicais
Libres (CIOSL).

Reaccións en Galicia
Requirida a opinión da

CIG sobre esta nova organi-
zación sindical internacional,
o seu secretario xeral, Xesús
Seixo, manifestou a CLARI-

DADE que solicitaran incor-
porarse a mesma e participar
no congreso constituinte, atri-
buíndo a un  veto de UGT e
CC.OO. a nivel estatal o non
poder facelo. 

O secretario xeral da UGT
de Galicia, José Antonio
Gómez, manifestou sen
embargo o respecto que do
mesmo xeito que sucede coa
Confederación Europea de
Sindicatos, a Confederación
Sindical Internacional (CIS),
integra unicamente a confe-
deracións sindicais de ameto
estatal, coa única excepción
de ELA-STV pola súa condi-
ción de organización cofunda-
dora da Confederación
Europea de Sindicatos (CES)
no ano 1.973. 

Para máis información visi-
tar a páxina Web da nova orga-
nización:  www.ituc-csi.org
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Xa transcorreron cinco anos
dende que o 15 de xuño de
2001 os sindicatos UGT e CIG
convocaran en Galicia unha
folga xeral que pretendía com-
bater a Reforma Laboral impos-
ta polo Goberno do PP, o Pacto
de Pensións e as reformas da
negociación colectiva anunci-
adas tamén polo Executivo
central. Naquela data os sindi-
catos UGT e CIG conseguiron
que máis do 90 por cento dos
traballadores galegos paraliza-
sen a súa actividade e que
preto de 100.000 persoas
saísen ás rúas das cidades
galegas en demanda de
emprego e pensións dignas.

Pola relevancia que este
feito histórico tivo para Galicia e
para que a sociedade teña con-
stancia do que aconteceu
naquela sinalada data, de cal
foi a conxuntura que levou aos
sindicatos UGT e CIG a chamar
a toda a sociedade galega á
folga xeral e como se desen-
volveu esta, a Fundación Luís
Tilve decidiu editar o libro "15 de
xuño de 2001. Folga xeral",
cuxo autor é o historiador do
movemento obreiro Emilio
Garrido Moreira, quen xa ten

outras moitas publicacións
sobre o tema.

A presentación tivo lugar no
salón de actos da UGT de Vigo
e contou coa presenza e partic-
ipación do autor, do secretario
xeral de UGT, José Antonio
Gómez, do secretario xeral de
UGT-Vigo, Santos H.
Rodríguez e de Xesús
Mosquera, Presidente da
Fundación Luís Tilve. Este últi-
mo fixo fincapé nesta fecha,
que sacudiu a cultura sindical e
política imperante, e lembrou
que foi o primeiro aconte-
cemento público notable com-

partido por unha organización
socialista e outra nacionalista
dende os inicios da transición
democrática en Galicia.

Mosquera incidiu en que
este foi un acontecemento que
se circunscribiu a Galicia pero
que acabaría tendo unha ampla
repercusión na política sindical
do resto do Estado, favorecen-
do unha reacción unitaria dos
sindicatos fronte ás reformas
neoliberais do PP, posibilitando
a folga xeral que tivo lugar en
España xusto un ano despois,
no 2002. Galicia deu, entón,
unha lección de coraxe ao resto
do movemento sindical
español. Tamén resaltou que
esta foi unha folga útil porque
acadáronse os obxectivos pre-
tendidos. Conseguiron frearse
os deseños estratéxicos elabo-
rados polo PP en materia de
pensións, negociación colecti-
va, contratación e condicións
de traballo, aínda que algunhas
medidas continuaron vixentes e
están carrexando consecuen-
cias hoxe en día, sobre todo no
eido da precarización laboral.

Tralo Presidente da
Fundación interveu José
Antonio Gómez, que destacou
a situación que vivía Galicia
naquel momento e o esforzo
que fixeron tódolos trabal-
ladores galegos e a cidadanía
en xeral naquela data. Gómez
considerou que a situación
requiriu esta convocatoria, polo
que a crase traballadora, con-
cienciada, respondeu satisfac-
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Despois dde ccinco aanos, aa FFundación
Luís TTilve llembra aa FFolga XXeral ddo
15 dde xxuño ccoa eedición ddun llibro.

O 20 de xuño foi presentada en Vigo a obra de Emilio
Garrido Moreira: "15 de xuño de 2001. Folga xeral", edita-
da pola Fundación Luís Tilve.
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toriamente.

O secretario xeral de UGT-
Vigo, Santos H. Rodríguez,
amosou a súa dobre satisfac-
ción por esta presentación,
primeiro, pola importancia de
que se plasme este aconte-
cemento tan significativo para a
historia social, política e
económica de Galicia e, segun-
do, porque este acto se teña
feito en Vigo, onde tivo lugar a
manifestación central daquela
xornada e que foi escenario dos
principais acontecementos
sindicais ao longo dos últimos
anos da chamada "transición
democrática". 

Pola súa banda, o autor do

libro, Emilio Garrido, explicou
como foi elaborada a obra.
Asemade, resaltou que os
acontecementos do mundo
obreiro deben ser contados, xa
que reflicten o estado de saúde
da sociedade en xeral. Logo
fixo mención a como se deu a
coñecer a convocatoria desta
folga xeral, o Primeiro de Maio
en Vigo, no acto unitario de
UGT e CC.OO, que se desmar-
cou desta convocatoria.

Ao longo do libro, que conta
cunha presentación de Cándido
Méndez, outra de José Antonio
Gómez, no primeiro capítulo, e
con prólogo de Xesús
Mosquera, que era secretario
xeral da UGT de Galicia por

aquel entón, faixe unha contex-
tualización do momento que se
estaba a vivir, de como se
chegou á folga, que papel
xogou a sinatura do Pacto de
Pensións e o debate que se
abriu ao redor da unidade de
acción sindical; tómase o pulso
ao descontento social dos gale-
gos; como se anunciou a con-
vocatoria o Primeiro de Maio,
os acontecementos previos ao
15 de xuño; danse as pince-
ladas informativas do día da
folga, de como transcorreu esta
xornada en cada unha das
comarcas e sectores produ-
tivos; e faise unha valoración
por parte dos principais actores
da folga.
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O Acto estivo presidido por
tódolos membros do xurado:
Fernando González Laxe, presi-
dente do mesmo e catedrático da
Universidade de A Coruña; José
Antonio Gómez Gómez, secre-
tario xeral de UGT-Galicia;
Salvador Fernández Moreda,
presidente da Deputación
Provincial de A Coruña; Álvaro
Ansias Bacelar, director xeral de
Traballo da Xunta de Galicia;
Carmen Avendaño Otero, presi-

denta da Asociación "Érguete";
Rosalía Mera Goyenechea, pres-
identa da Fundación Paideia;
Tareixa Navaza González, xornal-
ista de TVE-Galicia; María Xosé
Rodríguez Galdo, catedrática da
Universidade de Santiago de
Compostela; María Dolores
Rodríguez Amoroso, presidenta
do Consello da Xuventude de
Galicia; e Roxelio Pérez Poza,
secretario da Fundación Luís
Tilve.

A celebración contou coa
presenza de diversas personal-
idades da vida política e social,
cos membros da Executiva da
Fundación e o seu Padroado,
con representantes dalgunhas
asociacións, así como de Cesar
Lombera Moret, artista de
recoñecido prestixio ("As
Marías" de Santiago, "A Tertulia
no café Moderno" de
Pontevedra, etc.), e autor da
escultura numerada que da
corpo ao premio, consistente
nunhas mans entrelazadas
realizadas en bronce fundido,
con acabado de pátina bruñida,
sobre unha base de granito
negro de Campolameiro, cunha
placa conmemorativa en prata.

Abriu o acto o Presidente da
Fundación, Xesús Mosquera,
mentres que a entrega dos pre-
mios e das distincións honorífi-
cas foi realizada polos distintos

A Fundación LLuís TTilve eentrega oos sseus
Premios 22006: ""Acción SSolidaria",
"Traballo ddigno" ee ""Defensa ddo mmedio
ambiente ee ddos bbens ccomúns"

O día 23 de xuño tivo lugar na Coruña, no salón de actos
da Fundación Paideia, a entrega dos Premios da
Fundación Luís Tilve do 2006, que contou coa colabora-
ción da Consellería de Traballo.
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membros do xurado, tras facer
unha introdución aos mesmos. 

Rosalía Mera fixo entrega
do premio "Acción Solidaria",
que este ano se entregou, "Ex
aequo", aos coruñeses Antonio
Vilar Perón e a Fernando
Andrés Wonemburger García,
que recibiu o galardón de mans
de Xesús Mosquera. Ao
primeiro polo salvamento dun
percebeiro cando se afogaba
no mar o 13 de febreiro do
2006, na zona coñecida como
As Amorosas, moi cerca do
"Acuarium Finisterrae" na costa
coruñesa, aínda que, como o
propio galardoado recoñeceu,
tivo a súa parte amarga, xa que
"al mismo tiempo que yo
rescataba al percebeiro, otros
dos hombres se ahogaban en
punta Langosteira, en las obras
del puerto exterior". Ao segundo
polo salvamento dun neno de
cinco anos, ao rescatalo dun

incendio orixinado nunha viven-
da do barrio coruñés de Os
Castros o 22 de decembro do
2005. Ambos casos merecen
ser destacados pola súa xen-
erosidade e valor, así como por
ser unhas condutas solidarias
de gran importancia como fac-
tor pedagóxico. Como dixo
Rosalía Mera, tras facer un dis-
curso sobre o valor que teñen
as persoas que arriscan a súa
propia vida por salvar as de out-
ros, estas accións supoñen "el
mayor acto de amor".

A Asociación Solidariedade
Internacional de Galicia foi
tamén merecedora dunha dis-
tinción honorífica pola súa
importante labor de coop-
eración e axuda cos máis des-
favorecidos por todo o mundo,
facendo dende campañas de
concienciación e de comercio
xusto en Galicia a promover
proxectos para mellorar as

condicións de vida en moitos
países do chamado "terceiro
mundo". Recolleu o premio a
Directora da Asociación, María
Paz Gutiérrez, quen dixo unhas
verbas de agradecemento e
constatou a importancia desas
labores humanitarias.

O Premio "Traballo Digno",
do que fixo entrega José
Antonio Gómez, correspon-
deulle ao Comité de Empresa
de Sargadelos, localizado en
Cervo (Lugo), polos acordos
conseguidos coa dirección
desta empresa, no relativo a
traballo fixo e medidas para a
conciliación da vida laboral e
familiar, así como por ter 127
persoas empregadas, das que
tan só dúas teñen contrato tem-
poral, de tal maneira que o
98,5% son contratos fixos.

Pola súa parte, a distinción
honorífica, outorgóuselle a
Gráficas Anduriña, Sociedade
Cooperativa de Poio
(Pontevedra), polo importante
esforzo realizado dende a súa
creación en 1.982, con sete
socios, ata hoxe en día, dando
ocupación a 62 traballadores,
con tecnoloxía punta e
expandindo o seu mercado a
Portugal e Asturias. Unha proba
da potencialidade do modelo
cooperativo de empresa, lam-
entablemente infrautilizado en
Galicia.

Finalmente se fixo entrega
do premio "Defensa do medio
ambiente e dos bens comúns",
entregado por Fernando
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González Laxe e outorgado ao
proxecto "Recuperación do
entorno arquitectónico e natural
do Santuario da Escravitude",
en Padrón (ACoruña), promovi-
do pola Fundación Paideia
Galicia, pola rehabilitación
arquitectónica e medioambien-
tal, transformando un entorno
desaproveitado e en
degradación nun espazo de
calidade que aumenta o atracti-

vo turístico da comarca do Sar,
contribuíndo a súa reactivación
económica e social.

Neste caso, a distinción hon-
orífica foi entregada por Tareixa
Navaza á Asociación Naturalista
do Baixo Miño (ANABAM), de A
Guarda (Pontevedra), pola inten-
sa e variada actividade de estudo,
defensa, protección, conser-
vación e divulgación do patrimo-

nio natural do Baixo Miño dende o
ano 1.985. Recolleu o premio
Olga Rodríguez Castro en repre-
sentación da asociación ecolox-
ista.

Xa están en marcha os
Premios do 2007, nos que se
espera unha maior partici-
pación e número de propostas,
dada a boa aceptación que
tiveron este ano.
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O 7 de xullo, no salón de
actos de UGT-Galicia tivo lugar
a presentación do número 1 da
nosa revista, que trataba, dado
o seu carácter monográfico, o
tema da memoria histórica, non
só por ser o 2006 o ano da
memoria, senón tamén porque
entre os fins fundacionais da
Fundación atópase o estudo e
a recuperación da historia do
movemento obreiro, actor prin-
cipal da II República, da Guerra
Civil e da posterior represión.

José Antonio Gómez, secre-
tario xeral de UGT-Galicia, felic-

itou á Fundación pola publi-
cación desta revista de reflex-
ión, análise e debate que nace
nun contexto moi significativo, o
ano 2006, ano da memoria
histórica, ano do XXX aniver-
sario do I Congreso de UGT,
ano da recuperación definitiva
do patrimonio histórico espolia-
do aos sindicatos na Guerra
Civil que sufriu este país, ano
do 75 aniversario da procla-
mación da II República e ano
do 70 aniversario do Estatuto
do 36.

O secretario xeral de UGT-

Galicia insistiu en que a memo-
ria e a historia non se poden
esquecer e amosou a súa pre-
ocupación ante a actitude e o
xeito de actuar dalgúns políti-
cos deste país, caendo en
declaracións e actos de
perigosa lembranza coa preten-
sión de quitarlle lexitimidade ao
actual Goberno, "unha oposi-
ción que en pequeno recorda
actitudes de épocas que xa
parecían pasadas".

Neste contexto de
crispación enmárcanse as
reformas estatutarias que,
contrariamente ao que inten-
tan facer ver algúns, non
rompen nada e si reforzan os
principios de igualdade e soli-
dariedade. No referente a este
proceso de reforma do
Estatuto aberto en Galicia,
José Antonio Gómez saudou a
ampla participación social que
está a rexistrarse e que debe
continuar. Considera que
Galicia é unha sociedade
moderna que non desexa
estridencias, polo que as
forzas políticas teñen a

A Fundación LLuís TTilve ppresentou een
Santiago aa ssúa rrevista: ""Claridade", qque
na ssúa pprimeira eedición eestá aadicada
monograficamente aa ""Recuperar aa
memoria hhistórica".

No acto de presentación da revista "Claridade" o secreta-
rio xeral de UGT-Galicia e o presidente da Fundación Luís
Tilve coinciden na importancia de recuperar a memoria
histórica para non caer nos erros do pasado.
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responsabilidade de non caer
na crispación durante o proce-
so e traballar polo consenso,
porque os cidadáns non
entenderían que Galicia
perdese o tren das reformas
estatutarias. En canto ás
demandas que UGT-Galicia lle
fai a este novo Estatuto, o seu
secretario xeral fixo fincapé na
necesidade de que o novo
texto teña un
recoñecemento
expreso para o
Diálogo e a
concer tac ión
social.

Pola súa
banda, Xesús
M o s q u e r a
manifestou que
a revista
" C l a r i d a d e "
busca ser un
instrumento útil
para ese sector
da cidadanía
próximo ao
mundo do tra-
ballo. "É un
soporte infor-
mativo que per-
sigue abrir horizontes, unha
publicación aberta a partici-
pación de todos".

En cada número tratarase
monograficamente un tema,
este estivo dedicado á memoria
histórica e o próximo ofrecerá
unha reflexión sobre "crece-
mento económico e dereitos".

Xesús Mosquera tamén
resaltou a importancia deste

ano 2006, "un ano especial
dende a perspectiva histórica,
hai 75 anos da proclamación
da República, 70 anos do ini-
cio da Guerra Civil e 60 da
morte de Largo Caballero. A
década dos anos 30 estivo
marcada por moitos aconte-
cementos que marcaron a
vida e a historia deste país.
Unha etapa que foi silenciada

historicamente e que chegou
o momento de recuperar".

O primeiro número da
revista "Claridade" é unha
recompilación de diversos arti-
gos, análises e colaboracións.
Destacan os artigos "O ano da
memoria histórica"; "O Estatuto
de Galicia 70 anos despois";
"Declaración de UGT con moti-
vo do 75 aniversario da procla-
mación da II República"; "O ollo

crítico: as causas da Guerra
Civil"; "Paso corto, vista longa";
"Asociacionismo obreiro e
patronal en Vigo durante a II
República"; "O traballo forzado
na expansión da minería do
volframio na Galicia de pos-
guerra"; "Ricardo Tena Sierra,
historia dun republicano"; "O
exilio galego nos campos de
refuxiados e concentración";

"Apunte sobre a represión fran-
quista na docencia"; "A forza
das siglas"; "Do sindicato verti-
cal ao sindicalismo democráti-
co"; "Carta a un obreiro"; e
"Largo Caballero e as súas
máximas do bo socialista".
Entre as sinaturas destes arti-
gos destacan a de varios histo-
riadores e catedráticos, a do
presidente da Fundación ou a
do secretario xeral de UGT-
Galicia.
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Mesa Redonda: "O
mundo do traballo en
Galicia durante a II
República".

A continuación deste acto
de presentación da revista
"Claridade" celebrouse unha
mesa redonda coa que daban
comezo as actividades que a
Fundación ten previstas facer
ao largo do outono con motivo
do "Ano da Memoria".

Na Mesa interviñeron Mª
Xosé Rodríguez Galdo, cate-
drática da Universidade de
Santiago de Compostela, que
falou do traballo dos políticos
represaliados nas minas de O
Fontao en Silleda; Ana Romero
Masiá, catedrática de Instituto
na área de Xeografía e Historia
en A Coruña, que tratou a
situación da muller na II
República; Guillerme Pérez
Agulla, licenciado en Historia e
Arquivística, que expuso as

causas que levaron a Guerra
Civil; e Víctor Santidrián Arias,
director do Arquivo Histórico da
Fundación 10 de Marzo, que
fixo un repaso do movemento
obreiro na época republicana.
O moderador da mesma foi o
secretario da Fundación Luís
Tilve, Roxelio Pérez Poza que
aproveitou para falar sobre a
labor dos novos docentes saí-
dos da República e a súa pos-
terior represión.
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Durante o mes de setem-
bro, a Fundación Luís Tilve, en
colaboración co movemento
pedagóxico "Escola Viva", o
sindicato docente FETE-UGT e
a Consellería de Presidencia,
administracións públicas e xus-
tiza, realizou un periplo polas
principais cidades galegas
relembrando e homenaxeando
aos mestres represaliados
durante o franquismo, á vez
que se trataba a educación na
etapa republicana.

Estas conferencias pre-
tenderon relembrar unha

docencia, dirixida dende a
"Institución Libre de
Enseñanza", na que a forma-
ción foi concibida como un ele-
mento determiñante e nece-
sario para o progreso social e
económico e para a transforma-
ción da realidade existente cara
unha sociedade nova e
democrática. Dende esa per-
spectiva a "Asociación General
de Maestros", adherida a UGT,
reclamaba, xa no seu regula-
mento de 1919, unha escola
pública obrigatoria e gratuíta,
un ensino laico e a difusión da
educación e a cultura entre as

clases populares.

O goberno republicano pux-
era grandes espectativas na
educación, como motor de
cambio. Para elo preparou a
13.000 docentes e creou 7.000
novas escolas, o que redundou
nun incremento de 350.000
alumnos no ensino primario.
Tamén foron fundadas miles de
bibliotecas, organizáronse
Misión Pedagóxicas, colonias
de verán, etc. Os dirixentes
republicanos eran conscientes
de que a cultura e a educación
resultaban imprescindibles para
conseguir un país moderno,
acabar coa miseria e vincular,
dunha vez por todas, a unha
poboación que ata o momento
estivera á marxe de tódolos cir-
cuítos formativos.

Froito desta conciencia, xor-
den asociacións de mestres e a
creación dun sindicato, en xuño
de 1931, que se convertería

"Escola RRepublicana, eescola vviva",
actos een llembranza ddos mmestres
represaliados

No marco da programación que a Fundación Luís Tilve
desenvolve en diferentes localidades galegas con motivo
do ano da memoria, esta decidiu dedicarlle unha especial
atención ao sector máis represaliado polo franquismo, o
da ensinanza, celebrando diversos actos en colaboración
co movemento pedagóxico "Escola Viva".  
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moi pronto no referente para
tódolos docentes demócratas e
progresistas, a "Federación
Nacional de Trabajadores de la
Enseñanza". En Galicia crear-
anse asociacións, como as
"Asociacións de Trabajadores
de la Enseñanza", e centros
pedagóxicos nas principais
cidades. Estas actuacións e
claro posicionamento dos
docentes serán o motivo de que
os sublevados dirixan cara eles
a máis brutal das represións,
sendo torturados, fusilados,
encarcerados e "depurados".
Máis de medio centenar de
mestres serían asasinados en
Galicia, entre eles cualificados
ensinantes como Víctor Fraiz,
Apolinar Torres, Eligio Núñez e
tantos outros, aos que se pre-
tende render homenaxe con
estes pequenos actos.   

Vilagarcía de Arousa.
9 de setembro do 2006

O primeiro destes home-
naxes tivo lugar no Auditorio
de Vilagarcía de Arousa o 9
de setembro, ás 12 horas, no
marco da escola de verán
organizada por "Escola Viva"
na cidade. Nel, falouse da
docencia na Segunda
República e recordouse,
especialmente, a aqueles
ensinantes que foron represa-
liados na área de influencia
de Vilagarcía tras o alzamen-
to militar.

O acto, ao que asistiron un bo

número de docentes, contou coa
presenza da Vicepresidenta do
Consello Escolar de Galicia, coa
edil de Educación e co Presidente
de "Escola Viva", Raúl Gómez
Farto, así como coa intervención
de Emilio Garrido Moreira, histori-
ador e investigador do movemen-
to obreiro, e Roxelio Pérez Poza,
licenciado en historia e secretario
da Fundación, os cales destac-
aron a labor docente na II
República e a posterior represión
que sufriron por implicarse nunha
educación que defendía os val-
ores democráticos e de igual-
dade. Segundo os datos aporta-
dos pola Fundación, foron 34 os
mestres "depurados" que sufriron
prisión, desterro ou separación do
servizo no entorno de Vilagarcía,
e dous os asasinados polo réxime
franquista: Segundo Abal Padín e
Víctor Trabazo Serapio, cuxo
único delito fora enarbolar a ban-
deira de FETE-UGT no Primeiro
de Maio de 1936.

Tamén estiveron presentes

varios familiares dos represalia-
dos, entre eles a filla de Elpidio
Villaverde, Alcalde vilagarcián
fusilado, que tomaron parte nun
interesante coloquio posterior.

Ourense.
14 de setembro do 2006

O xoves 14 de setembro, as
19 horas, na Facultade de
Humanidades de Ourense, cele-
brouse a segunda conferencia,
na que interviñeron: Roxelio
Pérez Poza, Licenciado en
Historia e secretario da
Fundación; Xosé Manuel Cid
Fernández, Decano da Facultade
de Ciencias da Educación de
Ourense; Julio Prada Rodríguez,
profesor de Historia e autor de
diversos estudos sobre a
República e o período que vai de
1936 a 1939; Gonzalo Iglesias,
Delegado de Educación de
Ourense; e Mariano García, sec-
retario xeral de FETE-UGT.
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Tamén se contou coa asistencia
de familiares dos represaliados.

Na súa intervención,
Roxelio Pérez Poza, destacou
a importante actividade que tivo
durante a República a
"Asociación de Trabajadores de
la Enseñanza en Ourense"
(ATEO), vinculada a FETE, e
que foi a que maiormente sufriu
a posterior represión, co asasi-
nato de case tódolos seus
membros. Pola súa parte, Xosé
Manuel Cid e Julio Prada, cen-
tráronse nos seus relatorios no
referente a represión sufrida
polos docentes na provincia.

Segundo os datos da
Fundación foron "depurados" 212
mestres na provincia de Ourense,
mentres que outros correron peor
sorte, como os asasinados: Eligio
Núñez Muñoz, Jacinto Santiago
García, Amadeo López Bello,
Antonio Caneda Rodríguez,
Deogracias Carballo, Eduardo
Villot Canal, Manuel Gómez del

Valle, Rafael Alonso Rodríguez,
Félix Salgado del Moral, Roberto
Blanco Torres ou Eulogio Blanco.
Algúns, como Armando Fernán-
dez Mazas ou Adolfo R. Ansias,
lograron fuxir ou ocultarse, salvan-
do as súas vidas, pero cun alto
custe, como no caso do segundo
deles, cuxo medo chegou a telo
agochado tras unha dobre parede
durante 28 anos.

Lugo.
15 de setembro do 2006

O venres 15 de setembro,
as 19 horas, no Instituto "Nosa
Señora dos Ollos Grandes" de
Lugo, tivo lugar o terceiro acto
de homenaxe ao mestres
represaliados, que neste caso
serviu de cerre para a Escola
de Verán organizada na cidade
por "Escola Viva". Os relatores
do mesmo foron Roxelio Pérez
Poza e Eugenio Otero Hurtaza,
catedrático da Facultade de

Ciencias da Educación de Lugo
e autor de diversos estudos
sobre as Misións Pedagóxicas,
que centrou a súa charla nestas
e no sistema educativo da II
República.

O acto tamén contou coa
intervención de Dolores Vieiro,
Concelleira de Educación; José
Rábade Arias, Delegado de
Educación; José Luís Rodríguez
Trigo, secretario xeral de FETE-
UGTde Lugo; María Xesús Souto
Blanco, da "Asociación para a
Dignificación das Vítimas do
Fascismo", que leu un poema; e
con moitos familiares dos repre-
saliados, que contaron as súas
vivencias e recordos, ás veces
entre lágrimas, agradecendo a
labor histórica dos investigadores
na recuperación da memoria
destes mestres, que segundo
eles chega tarde para moitos
achegados, xa falecidos, pero
que supón unha necesidade case
que psicolóxica, permitíndolles
falar duns feitos tanto tempo silen-
ciados, así como reclamar a
busca dos desaparecidos, cuxos
corpos están enterrados en fosas
comúns de localización descoñe-
cida.

Finalmente e ao igual que en
tódolos actos, leuse o listado dos
nomes dos represaliados, neste
caso na provincia de Lugo, dos
cales foron asasinados: Ángel
Fraga Oroso, José Ramos,
Antonio Lafuente Giménez,
Arximiro Rico Trabada, David
Labrador Zuil, Benito Colín Veiga,
Marcelino Fernández Prada, José
Correa Miranda, José Costa
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Pardo, José Galera Moreno ou
Antonio Palmeiro. 

Ferrol.
22 de setembro do 2006

O seguinte acto celebrouse
o venres 22 de setembro, ás 19
horas, no IES Marqués de
Suances de
Ferrol e con-
tou coa partici-
pación de
Roxelio Pérez
P o z a ,
Eugenio Otero
Hurtaza, que
unha vez máis
r e n d e r o n
h o m e n a x e
aos mestres
republicanos
e falaron da
labor educati-
va da II
República.

O acto con-
tou, ademais,
coa presenza e intervención de
Francisco Giner e Ángel Mato, fillo
e neto, respectivamente, de
Ángel Mato Peña, Presidente de
FETE en 1934 e mestre ferrolán
asasinado. Outros dos mestres
asasinados e recordados no acto
foron: Juan R. García Niebla, que
tamén contou coa presenza dun
familiar na charla, Pedro Almazán
Ramos, Manuel Barros
Fernández, Leonardo Martínez
Novo, José Ramón Fernández
Barral, Eugenio Meizoso Núñez,
Manuel López González, José

Ambrós Gordillo, José Novás
Soto, Rufino Redondo Senra,
Enrique Alonso Teijeiro, Vicencio
Prieto Ramos, Alonso Alonso
Alonso, Juan Iturralde y Cabeza
de Vaca, Rafael Fernández
Casas, Darío Frena, Gervasio
Pulido Bueno, Ángel Roldós
Gelpi, Manuel Santeiro Bóo,
Matías Usero-Rey Torrente e
María Vázquez Suárez.

A Coruña.
29 de setembro do 2006

O último acto tivo lugar o 29
de setembro, ás 19 horas, no
salón de actos da Casa do Mar de
A Coruña, coa intervención de
Xesús Mosquera Sueiro,
Presidente da Fundación Luís
Tilve, Roxelio Pérez Poza e Emilio
Garrido Moreira, que continuaron
dando a coñecer os avances
educativos da II República e a

labor correspondente aos
mestres galegos, cuxa conse-
cuencia foi a depuración ou morte
de todos eles.

Os mestres asasinados en A
Coruña e arredores foron, segun-
do os datos que manexa a
Fundación Luís Tilve: Eugenio
Carré Naya, Mercedes Romero
Abella, Luís Barrio Rey, Rafael

Fe rnández
C a s a s ,
F r a n c i s c o
G ó m e z
B l a n c o ,
Joaquín Martín
M a r t í n e z ,
R a m ó n
M a s e d a
R e i n a n t e ,
J a c i n t o
Méndez, Luís
Pérez Amil,
R u f i n o
R e d o n d o
Senra e María
V á z q u e z
Suárez.

En próxi-
mas fechas, a Fundación Luís
Tilve ten pensado facer outro
acto de homenaxe aos mestres
de Caldas de Reis e arredores
que destacaron polo seu com-
promiso e actividade pedagóxi-
ca e por cuxa dedicación profe-
sional e do impulso dado á
escola pública foron persegui-
dos e represaliados. Acto que,
organizado para o 21 de setem-
bro, tivo que ser aprazado por
causa do temporal e desastres
meteorolóxicos que sufriu a
cidade por aquelas datas.
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A Fundación Luís Tilve, xunto
a Fundación 10 de Marzo, a
Fundación Cultura de Paz,
Escola Viva, AS-PG, Nova Escola
Galega e FESGA, co apoio de
FETE-UGT, CCOO, CIG-Ensino
e STEG, decidiron realizar uns
actos para homenaxear aos
docentes que foron asasinados
ou represaliados polo réxime fran-
quista, como un recoñecemento a
eles e ás súas familias. O feito de
facelo conxuntamente partiu da
idea de darlle aos actos a intensi-
dade e a forza que merecían,
ademais de verse representados
desta maneira os herdeiros
daquela tradición educativa a
través dos sindicatos da ensinan-
za. Para elo se contou coa colab-
oración das Consellerías de
Cultura, Educación e Presidencia,
do Concello de Santiago, da
Universidade de Santiago de
Compostela e do MUPEGA. 

Para unha mellor coordi-
nación, a nivel práctico, repartiuse
a organización directa dos actos,
colaborando tódalas entidades en
canto á difusión, sendo o primeiro
en Santiago de Compostela, no
Museo pedagóxico de Galicia, o
21 de xuño do 2006, correndo a
súa organización a cargo da

Fundación Cultura de Paz e o
MUPEGA. O segundo, a cargo
de CCOO e a Fundación 10 de
Marzo, celebrouse en Vigo. 

Pontevedra.
26 de setembro do 2006

O terceiro acto tivo lugar o 26
de setembro, as 19 horas, no
paraninfo do IES Valle Inclán de
Pontevedra, e a súa organización
correu a cargo da Fundación Luís
Tilve e Escola Viva, co apoio da
FETE-UGT.

O evento, ao que acudiron
151 persoas, contou coa partici-
pación institucional da Conselleira
de Educación e Ordenación
Universitaria, Laura Sánchez
Piñón; co Director Xeral de
Creación e Difusión Cultural, Luís
Bará; e co Alcalde de Pontevedra,
Miguel Anxo Fernández Lores. 

Presentou o acto o secretario
da Fundación Luís Tilve, Roxelio
Pérez Poza, tralo que falou a
Conselleira, quen considerou o
homenaxe "un acto de xustiza".
Logo falou o Director Xeral, Luís
Bará, o cal lembrou que estes

esforzos para promover a memo-
ria histórica eran "un traballo para
o futuro, porque estas ideas aínda
están vixentes hoxe en día". Por
último interveu o Alcalde de
Pontevedra, quen dixo que "a
escola é un elemento básico do
ser humano para a liberación" e
que o franquismo sabíao, razón
pola cal represaliou aos mestres.
Despois tomou a palabra Roxelio
Pérez, neto dun inspector de edu-
cación represaliado polos fran-
quistas, o cal, pola súa parte,
recordou como os profesores de
Pontevedra se puxeron ao fronte
do movemento republicano e
crearon un "sistema educativo
que empezaba a ser punteiro,
cando foi frustrado polo levanta-
mento".

Ao final da súa disertación,
Roxelio Pérez leu o listado dos
docentes asasinados en
Pontevedra e arredores: Benigno
Rey Pavón, Germán Adrio Mañá,
Paulo Novás Souto, José Meis
Martínez, Gumersindo Gastia-
soro, Eduardo Muiños Búa,
Alfonso Rodríguez Méndez,
Manuel Pedreira e Víctor
Sánchez Mártil. Outros 1.478
mestres foron "depurados" e 420
suspendidos dos seus cargos na
provincia de Pontevedra.

Unha vez rematada esta
primeira parte do homenaxe, Raúl
Gómez Farto, presidente do
movemento pedagóxico "Escola
Viva", presentou a proxección do
documental: "Crónicas de pizarra
e xiz", realizada polo director Xan
Carlos Pérez Leira, na que se rec-
olle a represión levada a cabo
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O ""Ano dda MMemoria". RRepública ee
movemento oobreiro.

Ao longo do ano a Fundación Luís Tilve participou nos
numerosos actos que se veñen celebrando como conse-
cuencia do "Ano da memoria", tanto a nivel particular
como colaborando con outras entidades. 
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arredor das escolas galegas
dende o alzamento, a través do
relato de profesores e alumnos
que viviron estes tráxicos momen-
tos nas súas propias carnes,
como contou o propio director.

Rematado o documental deu
comezo a charla de Anxo Serafín
Porto Ucha, profesor da Facultade
de Ciencias da Educación da USC
e autor de numerosos estudos
históricos sobre a docencia en
relación á "Institución Libre de
Enseñanza", aos estudos de max-
isterio e á actividade do profesora-
do. Recentemente publicou:
"Historias de vida. O maxisterio
pontevedrés na II República,
Guerra Civil e Franquismo", temáti-
ca na que se centrou o relatorio.

Por último falou Herminio
Barreiro, mestre de András, no
Concello de Vilanova de Arousa,
afiliado por aquel entón a ATE-
FETE, que colaborou na campaña
a favor dos mestres represaliados
do ano 1934 e na homenaxe a
Marcelino Domingo, o que lle levou

a ter que esconderse cando se
produciu o levantamento militar,
sendo apresado, tras estar unha
tempada incorporado a filas, e
enviado ás cárceres de Vigo e
Pontevedra, ata 1942. Non recu-
peraría o seu traballo de mestre
ata o curso 1974-75, pouco antes
da súa xubilación en 1977.

Lugo. 25 de outubro.
Este acto tivo lugar no IES A

Nosa Señora dos Ollos Grandes
de Lugo, coa intervención do
Secretario da Fundación Luís
Tilve, Roxelio Pérez Poza; o
escritor e investigador da historia
do movemento obreiro en Galicia,
Emilio Garrido Moreira; e o
Secretario Xeral da Unión
Comarcal de UGT de Lugo,
Enrique Chaín Fernández. O
Concelleiro de Economía,
Francisco Fernández Liñares, foi
o encargado de pechar o acto en
nome do Alcalde, cunhas pal-

abras sobre a permanencia  do
espírito republicano e da vixencia
dos valores de xustiza social e
defensa das liberdades cidadáns.

Todos eles destacaron o pro-
greso social e a modernización da
vida pública que se acadou neses
anos de esperanza, e que foron
debidas á xeración de loitadores
represaliados pola guerra e á pos-
terior ditadura franquista, a cal
supuxo o sacrificio de todas as
liberdades e dos dereitos
democráticos.

"Muller e República:
Os dereitos da muller
desde a República"

Continuando coa labor de
divulgación histórica, centrada
este ano na República, a
Fundación Luís Tilve, en colabo-
ración cos Centros Socioculturais
de Santiago de Compostela,
quixo render un especial home-
naxe ás mulleres republicanas,
aproveitando a celebración do día
mundial contra a "violencia de
xénero". De esta maneira
buscábase resarcir á gran esque-
cida da historia: a muller, que
xogou un papel fundamental na
República, ocupando por primeira
vez o lugar que por xustiza corre-
spondíalle na vida pública e políti-
ca, con figuras tan destacadas
como Clara Campoamor, Victoria
Kent, Dolores Ibárruri ("la pasion-
aria") ou a socialista (gran esque-
cida), Margarita Nelken.

Da importancia de este
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momento histórico para o colecti-
vo feminino, no que alcanzaba,
por fin, o dereito ao voto, non hai
mellor exemplo que o das pal-
abras dunha das primeiras dep-
utadas, Clara Campoamor, princi-
pal defensora do voto feminino,
que na revista "Mundo femenino"
e como portavoz da "Asociación
de Mujeres Españolas", dicía en
outubro de 1931: "La República,
mujeres españolas nos ha eleva-
do a la categoría excelsa de ciu-
dadanas reconociéndonos la
plenitud de derechos igual que al
hombre. Las mujeres españolas
le debemos un culto perpetuo de
gratitud, y a su engrandecimiento,
que es el de la patria, debemos
consagrar nuestros más nobles
valores espirituales".

A muller foi ademais a gran

sufridora da Guerra Civil e da repre-
sión, unha dor ensombrecida polo
feito de ser homes a maioría dos
asasinados e participantes da con-
tenda fratricida, homes que tiñan a
desgraza de morrer, pero peor era
ter que vivir toda unha existencia
coa morte dos seres queridos, co
desprezo dos cidadáns, con perse-
cucións, en silencio; esa si foi unha
tortura atroz, unha verdadeira
carga. Moitas mulleres tiveron que
facerse cargo duns fillos sen pais,
tiveron que sufrir afrontas diarias
durante anos; a algunhas
rasurábaselles o pelo, e incluso se
lle deixaba un mechón do que
prendían logo unha bandeira tricol-
or que as violentadas tiñan que
pasear polo pobo. Pero tamén
houbo mulleres encarceradas,
combatentes (Rosario dinamitera),
asasinadas, que dende a

Fundación non queremos esque-
cer.

A charla tivo lugar no Centro
Sociocultural de Fontiñas, o 22 de
novembro, ás 19:30 horas, e con-
tou coa intervención de Ana
Romero Masiá, Catedrática de
Xeografía e Historia e autora de
diversos estudos sobre a etapa
republicana; e Guillerme Pérez
Agulla, Licenciado en Historia e
Director do arquivo da Fundación.
Ao final produciuse un coloquio
cos asistentes.

Para a Fundación supuña
ademais a posibilidade de
poder colaborar na importante
labor educativa e social que
están levando a cabo os
Centros Socioculturais de
Santiago de Compostela.
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Posteriormente celebrouse na
Galería Sargadelos un coloquio
no que participaron Xesús
Mosquera Sueiro, Presidente da
Fundación Luís Tilve; Fermín
Avellaneda, presidente da
"Asociación Monfortina de
Amigos do Ferrocarril"; Emilio

Fernández, secretario xeral do
sindicato nacional ferroviario de
UGT; Ángel Rodríguez, respons-
able do sindicato de transportes
de UGT na comarca de Lemos; e
familiares dos represaliados,
entre eles os parentes dos social-
istas e sindicalistas Constanino

González (sindicalista fusilado),
Juan Tizón Herreros (alcalde exil-
iado), Eladio Martín (concelleiro e
factor fusilado) ou Miguel Chapel
Salgueiro (concelleiro e maquin-
ista exiliado). Tamén estiveron
presentes Severino Rodríguez,
alcalde de Monforte; José Tome,
primeiro tenente de alcalde e por-
tavoz municipal do PSdeG-
PSOE; e outros cargos institu-
cionais.

José Tome afirmou que era
unha cuestión de xustiza recordar
"aos loitadores pola liberdade, a
solidariedade e a democracia", e
agradecerlles unha entrega que a
moitos lles custou a vida ou o
exilio. "Ademais temos unha
débeda moral coas súas familias,

Homenaxe aaos rrepresaliados ddo
ferrocarril. MMonforte, 225 dde nnovembro. 

O sábado día 25, celebrouse en Monforte unha homenaxe aos
traballadores do ferrocarril represaliados polo franquismo, orga-
nizada por UGT-Lemos e a Fundación Luís Tilve, a iniciativa da
primeira. Evento solemne que quedou reflexado nunha placa ins-
talada na glorieta Pablo Iglesias, na que se pode ler a lenda: "En
memoria dos ferroviarios que loitaron pola liberdade e pola
democracia".

2007_clar_1.qxp  11/1/2007  13:20  PÆgina 138



que en ocasións tiveron que
soportar o desprezo social naque-
la época, tan dura e tan diferente
á de hoxe".

Ángel Rodríguez sinalou que
non foi posible encontrar en
Monforte a familiares directos dos
ferroviarios que máis padeceron a
persecución, debido a dispersión
provocada pola propia guerra e á
redución que experimentou nas
últimas décadas a poboación
monfortina empregada nos ferro-
carrís. De tal maneira que os par-
entes que asistiron o fixeron
dende lugares como Vigo, A
Coruña ou Madrid. 

O máis emotivo da xornada
foron as vivencias contadas polos
familiares, como a de Constantino
González fillo, narrou que era "hijo
de un fusilado. En 1941 mataron a
mi padre y condenaron a mi madre
a doce años de cárcel. Yo tenía 16
años". Aínda fai uns anos que
Constantino atopou ao seu pai,
enterrado nunha fosa común
cerca de Toledo. Dende entón trata
de exhumar o corpo "para poder
enterrarlo en el cementerio de
Pereiró, en Vigo, con su esposa".

Isabel Tizón, filla do alcalde
socialista, que morreu no exilio
cando ela contaba só 4 anos,
agradeceu o acto por que o
mesmo permitíralle saber "o
querido que él llegó a ser aquí en
Monforte".

Pola súa parte, o fillo de
Miguel Chapel, recordou as
noites que pasou en vela na casa
dos seus avós, rodeada pola
Garda Civil na procura do seu pai.
Mentres que o neto de Eladio
Martín non puido coñecer ao seu
avó, fusilado por organizar a folga
coa que os ferroviarios fixeron
fronte ao golpe de estado. 

A homenaxe non estivo dedi-
cada unicamente aos que mor-
reron violentamente ou tiveron que
exiliarse, senón tamén a tódolos
traballadores do ferrocarril da zona
que loitaron pola democracia, así
como a todos os que padeceron,
dunha u outra forma, a represión.

Fermín Avellaneda, investi-
gador da historia ferroviaria, indi-
cou, a este respecto, que non é
posible saber cantas persoas
sufriron as represalias na zona, xa
que a mesma exercíase moitas
veces sobre xente que non tiña
ideoloxía algunha, soamente por
vinganzas persoais.
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O acto ao que asistiu case un
centenar de persoas, consistiu
nunha ofrenda floral no monolito
que o político ten no Cantón de
Molíns, na que interviñeron o can-
didato socialista á alcaldía de
Ferrol, Vicente Irisarri; o Secretario
da Fundación Luís Tilve, Jesús
Mosquera; e o Secretario de
Organización do PSOE local,
Ángel Mato, que estiveron

Homenaxe aa PPablo IIglesias.
Ferrol 99 dde ddecembro ddo 22006

A Fundación Luís Tilve tamén participou na homenaxe
que a agrupación local do PSdeG-PSOE e a sección
comarcal del sindicato UGT de Ferrol brindaron ao ferro-
lán Pablo Iglesias, fundador de ámbalas dúas organiza-
cións, no 81 aniversario do seu falecemento.
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arroupados por diversas personal-
idades do socialismo e o sindicalis-
mo ferrolán, tales como el ex
alcalde Manuel Couce Pereiro, el
secretario comarcal de la UGT,
Juan Luís Dopico, ou a deputada
Beatriz Sestayo entre outros.

Vicente Irisarri dixo que os
principios do socialismo son os
valores, tales como a honesti-
dade, o compromiso, a igual-
dade, a solidariedade e a xusti-
za; reivindicou o compromiso da
xuventude "para que se adueñe

de su futuro"; e recordou os
retos "indispensables" para este
século, baseados na herdanza
dun mundo non só máis soli-
dario e comprometido, senón
que tamén sexa o resultado do
compromiso das xeracións pre-
sentes co medio ambiente.
Namentres, Ángel Mato desta-
cou a necesidade de continuar
cos ideais patentes dende fai
cen anos.

Pola súa parte, Mosquera
destacou a labor dos gobernos
socialistas, especialmente no
que se refire aos compromisos
coa paz, recordou a retirada
das tropas de Iraq, a nego-
ciación na busca do fin da vio-
lencia etarra, ou os avances en
dereitos humanos rexistrados
no país.
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AFundación Luís Tilve, no seu
interese por achegar aos
cidadáns todas aquelas temáticas
de importancia para a sociedade,
considerou fundamental, en con-
sonancia cos seus estatutos, fort-
alecer a defensa do Medio
Ambiente e os bens comúns,
colaborando na concienciación
dos cidadáns, neste caso a través
de cursos, encamiñados a abrir
novas saídas a unha terra tan
verde e rica como a galega.

O primeiro dos cursos versou
sobre a Enerxía Solar en Galicia.
As novas fontes de enerxía, o
quentamento global do planeta,
etc. son temas presentes nas
nosas vidas e de rabiosa actuali-
dade. É por iso que a Fundación
quixo por o seu gran de área e
intentar, ou polo menos acercar a
xente, estas novas fontes de
enerxía, quizais un pouco
descoñecidas. Por todos é sabido
que os combustibles conven-

cionais non só carrexan
numerosos riscos medio ambien-
tais, senon que incluso, pode
tamén xerar problemas de gob-
ernabilidade dentro dos Estados e
distorsionar as relacións interna-
cionais. Por todo iso, a Fundación
cre necesario levar a cabo
actuacións de divulgación das
actuais fontes de enerxía renov-
ables das que dispomos, e como
queda dito ese foi o propósito de
dito curso.

Este tivo lugar os días 25, 26,
27 de Outubro na Escola
Universitaria de Enxeñería
Forestal en Pontevedra. Contou
coa participación de D. Luís Ortiz
Torres, Director da Escola
Universitaria de Enxeñería

Cursos ssobre oo MMedio AAmbiente

A Fundación Luís Tilve, xunto coa colaboración do Foro
Cuña Novás e de Escola Viva, organiza unha serie de cur-
sos sobre cuestións medio ambientais
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Técnica Forestal da Universidade
de Vigo e Catedrático de
Enxeñería Agroforestal; do Dr. D.
Jorge Morán González, Director
do departamento de Enxeñería
Mecánica, Máquinas e Motores

da Universidade de Vigo, e da
Dra. Dna. Elena Albo López, pro-
fesora de Enxeñería Eléctrica da
Universidade de Vigo.

A asistencia foi moi alta, o

que confirmou o acerto en
canto a temática, e a importan-
cia que para a xente ten no
momento actual a busca de
novas enerxías.

O segundo dos cursos sobre
medio ambiente, no que tivo o
pracer de colaborar a Fundación
Luís Tilve xunto con Escola Viva,
tratou sobre a Xestión dos
Residuos en Galicia.

O curso tivo lugar os días 8,
9, e 10 de Novembro do 2006,
na Facultade de Bioloxía de
Santiago de Compostela, e
contou tamén coa colaboración
da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento
Sostible,da FCC, S.A. (CM
Barbanza) e da propia
Facultade de Bioloxía de
Santiago de Compostela.
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Este acto conmemorativo xur-
diu gracias a organización de
diversas institucións e fundacións:
Amnistía Internacional,  Coordina-
dora de Creentes Galegos,
Coordinadora Galega de ONG
para o Desenvolvemento, Encru-
cillada, Foro da Inmigración,

Fundación 10 de Marzo,
Fundación Luís Tilve, Fesga,
Galicia Acolle, Irimia, Seminario
Galego de Educación para a Paz
e Xustiza e Sociedade.

Contando tamén coa colab-
oración da Xunta de Galicia,

Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar, Dirección Xeral de
Xuventude e Solidariedade; o
Concello de Santiago e a
Fundación Caixa Galicia.

O martes 12 de decembro tivo
lugar o acto inaugural ás 19:30h,
escomenzando cun monólogo
respecto a situación actual dos
dereitos humanos. Analizando
posteriormente, o señor Cándido
Pazó, o retroceso actual que
estase sufrindo, a nivel mundial,
respecto aos dereitos inalienables
que toda persoa ten. Dando paso
á lectura da "Declaración
Universal dos Dereitos
Humanos", sendo lido cada artigo
por unha persoa distinta: dende

Actos cconmemorativos dda
Declaración UUniversal ddos DDereitos
Humanos

A Fundación Luís Tilve tamén estivo presente nestes
actos da declaración universal dos dereitos humanos,
que foron celebrados os días 12, 13 e 14 de decembro de
2006, no salón de actos do IES Rosalía de Castro de
Santiago de Compostela.
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profesores do dito instituto, ata
alumnos, periodistas, represen-
tantes das diversas fundacións…
Á Fundación Luís Tilve tocoulle ler
o artigo 23, que é precisamente
onde se fai reseña ao dereito que
ten toda persona de sindicarse
libremente. Pechando finalmente
o acto, o cantautor Emilio Rúa,
cunha canción.

O mércores 13 de
decembro, tamén no Salón de
Actos, realizouse a proxección
da película de ficción documen-
tal "Camino a Guantánamo".
Unha crítica dura e real, respec-
to ao retroceso sobre os dere-
itos máis fundamentais que ten
unha persona. 

O xoves 14 de decem-
bro, pecháronse estes actos
coa intervención dos protago-
nistas da película "Camino a
Guantánamo": Ruhal Ahmed e
Shafiq Rasul. Relatando as
humillacións e torturas que sufr-
iron durante os dous anos e
medio que estiveron en
Guantánamo. 

Guillerme Pérez Agulla
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Consideracións Xerais
Os premios serán tres,

denominados "TRABALLO
DIGNO", "ACCION SOLI-
DARIA" e "DEFENSA DO
MEDIO AMBIENTE E DOS
BENS COMUNS". Irán desti-
nados a persoas, asociacións
ou entidades que merezan
ver destacado o seu traballo e
premiada a súa labor, como
exemplo e factor de estímulo
positivo diante da comu-
nidade galega, en relación
os valores que se pretende
impulsar.

O Xurado, esta  presi-
dido por Fernando
González Laxe,
Catedrático da
Universidade de A Coruña
e Presidente de Honor da
Fundación, e integrado por:
Salvador Fernández Moreda,
Presidente da Deputación
Provincial de A Coruña;
Álvaro Ansias Bacelar,
Director Xeral de
Promoción do Emprego
na  Consellería de
Traballo da Xunta de Galicia ;
Carmen Avendaño Otero,

Presidenta de Érguete;
Rosalía Mera Goyenechea,
Presidenta da Fundación
Paideia; Tareixa Navaza
González, periodista da TVE
en Galicia; María Xosé
Rodríguez Galdo, Catedrática
da Universidade de Santiago;
María Dolores Rodríguez
Amoroso, Presidenta do
Consello da Xuventude de

Galicia; José
Antonio Gómez
Gómez, secre-
tario xeral da

UGT de
Galicia;

Roxelio Pérez Poza, secre-
tario da Fundación Luís Tilve.

Contidos:
1.- PREMIO "TRABALLO

DIGNO".

Distinguirá e premiará
aqueles actos e real-
izacións que constitúan
unha referencia do que
debe ser un traballo digno
para todos, sen diferencias
de sexo, raza, nacionali-
dade, relixión, ou ideas
políticas.

Neste senso cabe referirse a:

- Cuestións destacadas,
conseguidas e consignadas en
convenios colectivos ou pactos
de empresa          

- Iniciativas de for-
mación profesional que
en calquera das súas
modalidades (regrada,

ocupacional, continua,
etc.) destaquen como contribu-
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PREMIOS LUIS TILVE 2007

A Fundación convoca os PREMIOS LUIS TILVE 2007, conforme as consideracións xerais, conti-
dos e bases que se indican a continuación:
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ción a un traballo de calidade
para persoas e colectivos, e
axuden de xeito singular a
creación ou mantemento de
postos de traballo, ou a unha
significativa mellora das condi-
cións de traballo.

- Iniciativas sindicais e
empresariais que teñan servi-
do para mellorar de xeito
salientable a prevencións de
accidentes, así como as
medidas de seguridade e
hixiene no traballo.

- Actuacións, acordos e
iniciativas para suprimir ou
reducir substancialmente a
contratación en precario e a
eventualidade.

- Persoas que a través da
súa actividade profesional
teñan contribuído de xeito
destacado o fomento do
emprego e dun traballo digno
tanto no ámbito da industria,
do agro ou da pesca, como
no campo da docencia ou
doutras actividades profe-
sionais a través de artigos e
traballos nos medios de
comunicación, libros, repor-
taxes, ensaios ou doutros
medios.

- Iniciativas que a través
do traballo axuden a unha
mellor integración social de
persoas ou colectivos.

- Iniciativas que teñan con-
tribuído de xeito notable á
integración dos traballadores
e traballadoras inmigrantes e
ao recoñecemento e respecto
dos seus dereitos.

- Iniciativas que creen
emprego, particularmente a
través de cooperativas e
pequenas e medianas empre-
sas, respectuosas co medio
ambiente.

2.- PREMIO "ACCIÓN
SOLIDARIA":

A Unión e a solidariedade
son valores históricos do
movemento sindical, que as
sociedades democráticas
teñen asumido como propios
e que a Fundación Luís Tilve
quere impulsar como un ben
común fronte o individualis-
mo, as actitudes discrimina-
torias, clasistas ou xenó-
fobas.

As accións solidarias
son característica dos gru-
pos humanos que avanzan
a progresan. A auténtica
solidariedade alimenta a
convivencia xusta, o
respecto político e a paz. E
Fundamental, con esta ori-
entación, compartila loita
contra as inxustizas, as
adversidades e as catástro-
fes, así como as súas
causas.

Dende esta perspectiva
distinguirse e premiarase cal-
quera iniciativa que contribúa
ó avance dos obxectivos
mencionados. Singularmente
e a modo de exemplo:

- As accións solidarias con
traballadores e traballadoras
en dificultades, con motivo de

folgas, peches de empresas,
despedimentos, sancións
inxustas, etc.

- Accións concretas i efi-
caces de solidariedade inter-
nacional.

- Campañas e actividades
concretas para combater as
causas da pobreza, das
enfermidades, da explotación
dos seres humanos, da guer-
ra, etc.

- Accións concretas de sol-
idariedade coas víctimas de
accións terroristas, dic-
taduras, mafias, abusos de
todo tipo.

- Accións eficaces de soli-
dariedade coas víctimas de
catástrofes, accidentes ou
situacións de necesidade.

Aos efectos anteriores
consideraranse accións soli-
darias, ademais de actos ou
xestos concretos, a publi-
cación de manifestos,
declaracións, artigos de
prensa, programas nos
medios de comunicación,
organización de actividades
públicas de carácter cidadán,
estudios, libros, etc.

3.- PREMIO "DEFENSA
DO MEDIO AMBIENTE E DOS
BENS COMÚNS":

A esixencia dunha activi-
dade económica, producti-
va e industrial, respectuosa
co medio ambiente, e algo
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que se fai mais patente e
xeneralizado cada día, tanto
por parte dos traballadores
e traballadoras como da
cidadanía en xeral. E tamén
unha demanda cara o
inmediato futuro. Neste
senso o crecemento
económico sostible é un
referente estratéxico funda-
mental.

O falar de medio ambiente
queremos referirnos a ese
ben común, ben de todos,
que non se debe converter en
monopolio privado ou nego-
cio de ninguén, como é a
propia terra que habitamos:
os ríos, a auga, o mar, o aire
que respiramos, os bosques,
a biodiversidade, os coñece-
mentos humanos, a lingua e
a cultura compartidas, as ter-
ras comunais, etc.

Tamén e importantísimo e
necesario defender outros
bens comúns, bens de todos,
que tampouco poden conver-
terse en particular negocio, e
menos aínda monopolio.
Referímonos a servicios
públicos como a saúde, a
educación, a seguridade
social, os programas de asis-
tencia social, a depuración e
subministro de auga potable,
a información, a seguridade
colectiva, os ferrocarrís, os
servicios postais, as cadeas,
o transporte aéreo, os muse-
os, as institucións culturais,
os dereitos humanos, a aten-
ción os maiores e os nenos,
etc.

Trátase igualmente de pre-
miar aquelas iniciativas concre-

tas encamiñadas a frear a ofen-
siva privatizadora dos bens
públicos, que conduce a unha
sociedade máis empobrecida,
dualizada,  coas liberdades
mermadas, e a propia demo-
cracia limitada e empequeneci-
da, ameazando ó estado
moderno de impotencia para
facer fronte os problemas
actuais.

As posibilidades de
accións concretas e iniciati-
vas a destacar e premiar son
moi amplas, e comprenden
dende traballos periodísticos
ate estudios rigorosos, trabal-
los de profesionais, de alum-
nos, actividades culturais e
de divulgación, así como
tamén accións cívicas, incluí-
das mobilizacións e mani-
festacións sociais diversas,
sempre pacíficas.

Bases:
1.- Poderán optar ós premios

tódalas seccións sindicais, sindi-
catos comarcais, unións e fed-
eracións das organizacións sindi-
cais democráticas con presencia
en Galicia. Igualmente tódalas
persoas a título individual, así
como calquera asociación ou
entidade legalmente establecida
na nosa comunidade.

2.- As propostas presen-
taranse por escrito, dirixidas a
"Premios Luís Tilve 2007",
Avda. de San Lázaro, 81
baixo.- 15891 Santiago d
Compostela, facendo constar:

- Nome, enderezo e telé-
fono da persoa ou entidade

propoñente, ou, no seu caso,
nome e datos de identifi-
cación da persoa ou entidade
proposta.

- Premio o que se opta ou
o que se postula.

- Informe dos feitos que
motivan a proposta. (Ditos
feitos non poderán ser anteri-
ores o 1 de Setembro do ano
2005).

3.- A data límite para a pre-
sentación de propostas será o
día 17 de maio do ano 2007.

4.- Os premios consistirán
nunha figura en bronce de
dúas mans entrelazadas,
obra exclusiva do artista
César Lombera.

5.- A entrega dos premios
realizarase nun acto público
que terá lugar en Vigo, o 22
de Xuño do 2007.

6.- O Xurado poderá outor-
gar distincións honoríficas a
aquelas propostas que con-
sidere merecedoras das mes-
mas.
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Vicenç Navarro,
catedrático  de
Ciencias Políticas

da Universidade Pompeu
Fabra, con ampla experiencia
docente universitaria -dou
clases nas universidades
mais prestixiosas de Suecia,
Gran Bretaña e os Estados
Unidos: Estocolmo, Londres,
Oxford, Cambridge......- e
tamén política -foi asesor do
Partido Demócrata  dos
Estados Unidos- ven de publi-
car un excelente ensaio titula-
do "El subdesarrollo social en
España" (Editorial Anagrama,
Barcelona 2006) no que
busca de amosar os grandes
déficits do Estado de benes-
tar en España -reflectidos nos
baixos índices de gasto públi-
co en sanidade, educación,
pensións, servizos asisten-
cias, formación e emprego....-
que nos colocaron no furgón
de cola da Unión Europea -
antes da entrada dos novos
membros-.

Segundo o autor este
"enorme retraso español no
Estado de benestar" resposta
a varias causas que se poden
resumir nunha soia: "o esca-

so poder que as clases popu-
lares tiveron na historia de
España" e/ou, como contra-
partida, o poder de clase (o
30-35% da poboación de
renda superior ten unha enor-
me influencia nas políticas
sociais e fiscais do pais) e o
poder de xénero (as mulleres
teñen pouco poder en
España): "O 30-35% da pobo-
ación de renda maior -o que
se chamaba burguesía,
pequena burguesía e clases
medias de renda superior- ten
un enorme poder económico,
social, mediático e político,
moito maior que o que teñen
as clases populares, o que
explica o baixo gasto público
social e a polarización do
noso Estado do benestar,
onde os sectores podentes
utilizan os servizos privados -
envían os seus fillos ás esco-
las privadas e utilizan a medi-
cina privada ou reciben un
trato preferencial na pública-
e as clases populares utilizan
os servizos públicos. A este
poder de clase hai que enga-
dir o poder de xénero, de tal
xeito que o gran retraso dos
servizos de axuda as familias
-como as escolas de infancia
e os servizos domiciliarios as
persoas con discapacidades-
derívase do escaso poder
que a muller ten no noso
pais".

Vicenç Navarro analiza ó
longo deste libro os distintos
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piares do Estado de benestar,
as causas históricas do sub-
desenvolvemento social en
España, as liñas mestras da
ideoloxía neoliberal que fun-
damenta esta situación -"un
proxecto neoliberal, ideoloxía
e práctica dos establishments
financeiros e das entidades
empresariais transnacionais
que o través dos Estados,
están configurando un tipo de
integración europea e un tipo
de globalización que están
deteriorando a calidade de
vida das clases populares
tanto nos países desenrola-
dos -incluída a Unión
Europea- como os subdesen-
volvidos"- e, asemade, algun-
has das propostas da social-
democracia española e euro-

pea que o autor considera
"erróneas e insuficientes para
resolvelo enorme déficit
social en España".

Finalmente V. Navarro,
como moitos outros españois,
deposita unha certa esperan-
za no futuro -"con algunhas
notas preocupantes"-  social
de España como resultas dos
cambios políticos habidos nos
derradeiros anos.

En definitiva "El subdesa-
rrollo social en España" é un
texto cuxa lectura recomen-
damos tanto polo rigor dos
seus análises e propostas
como polo seu carácter indu-
bidablemente clarificador e,
tamén, polémico
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Premio Nobel de
Economía en
2001, Joseph E.

Stiglitz, e actualmente cate-
drático de economía na
Universidade de Columbia
tras unha intensa carreira
académica como profesor en
prestixiosas universidades,
como Yale, Oxford e Stanford.
Ademais, ten sido asesor
económico do goberno de Bill
Clinton e economista xefe e
vicepresidente sénior do
Banco Mundial. Autor do best
seller internacional "El

Malestar de la Globalización"
(Taurus, 2002), tamén publi-
cou entre outros "Los felices
noventa (Taurus, 2003).

A partir de súa experiencia
académica, de fondo interés
polas nacións en vías de
dsenvolvemento e do tempo
dedicado a traballar sobre o
terreo en ducias de países de
todo o mundo, Stglitz infórma-
nos e ofrece solucións as
cuestións máis urxentes da
actual controversia sobre a
globalización. Con especial
atención as políticas que se
amosaron eficaces, presenta
unha nova liña de pensamen-

COMO HHACER QQUE FFUNCIONE LLA
GLOBALIZACION

Joseph E. Stiglitz
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to sobre o alivio da débeda, a
deslocalización, as multina-
cionais, a planificación dos
recursos naturais e o desen-
volvemento sostible.

Bo comunicador, provoca-
dor e perspicaz, este libro
aporta un novo impulso o
debate sobre como reparar a
economía global. Nestes
momentos, o debate pasou do
recoñecemento xeral de que
non todo vai ben coa globaliza-
ción e de que hai unha base
real para o malestar, a unha
análise mais profunda que
relaciona políticas específicas
con errores concretos. Os
experto e os políticos coinci-

den nas áreas nas que deben
producirse cambios, e o libro
de Stglitz ocúpase da cuestión
máis espiñosa: ¿como face-
mos que funcione a globaliza-
ción? ¿Qué cambios serían
necesarios para que a globali-
zación cumprira coas súas
expectativas, ou cando menos,
achegarse a elas?.

Estamos diante do traballo
dun experto que analiza o
problema, elabora a súa críti-
ca, e formula alternativas,
dende dentro, e dicir dende a
propia lóxica do sistema no
que desempeñou responsabi-
lidades executivas do máis
alto nivel.

Este non é un libro
contra os alimen-
tos tranxénicos,

senón unha reflexión sobre a
conveniencia, ou non, de
adoptar unha tecnoloxía agra-
ria que preséntase como a
solución para paliar a fame no
mundo pero que, en realida-
de, está propiciada por dúas
multinacionais cuxo obxectivo
é xerar para  os seus accio-
nistas. A polémica sobre os
transxénicos traspasou o
ámbito dos laboratorios para
instalarse no centro dun

debate social da maior trans-
cendencia: cómo nos alimen-
taremos no futuro. A comezos
do século XXI persiste a
fame, e isto, o máis grave fra-
caso do sistema, é evitable. A
produción de alimentos é sufi-
ciente para alimentar á pobo-
ación mundial actual e, dada
a redución das taxas de cre-
cemento, tamén á futura. Sen
embargo, os países ricos
teñen limitado a súas produ-
cións para evitar excedentes
e reducir subvencións, polo
que as causas do problema
hai que busca-las noutro
lugar, no na capacidade pro-
dutiva: os pobres pasan fame
porque non teñen diñeiro para
comprar comida, non porque
non haxa. Esta obra analiza
os problemas que plantexa a
tecnoloxía transxénica e a

El hhambre een eel mmundo yy llos
alimentos ttransgénicos

Antón Novás 
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súa aplicación na agricultura,
así como os múltiples intere-
ses en xogo; aclara que
beneficios reporta (e a quen)
esta nova revolución agraria e
describe os posibles escena-
rios alimentarios mundiais
sen cultivos transxénicos nun
futuro previsible e posible.
Como afirma o autor, para
erradicar o problema da fame
no mundo son necesarias
políticas públicas, suficiencia
presupostaría, cooperación
(máis que competencia) e
unha opinión pública mellor
informada que demande solu-
cións. 

Antón Novas, licenciado
en Ciencias Económicas pola
Universidade de Santiago de
Compostela, foi sociólogo do
Instituto Nacional de Reforma

e Desenvolvemento Agrario.
Director Provincial do
Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación en
Ourense. Subdirector Xeral
do ICONA. Director do CENE-
AM. En 1992 participou como
comisario do Pavillón da
Natureza na  Exposición
Universal de Sevilla e. en
1995, foi nomeado Agregado
de Agricultura da Oficina de
Agricultura da Embaixada de
España en Washington e
representante español no
Comité de Excedentes da
FAO.
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