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1.

Introdución 

Se o protagonista da política mundial en 

2017 foi Donald trump, en 2018 esta con-

dición correspondería ao presidente chinés 

Xi Jinping. Cun EUA observando un pro-

ceso de cuestionamento e eventual declive 

da súa hexemonía na política internacional, 

a China de Xi amosa unha condición diame-

tralmente diferente, embarcada nun proceso 

de reformas internas con notoria concentra-

ción de poder, baixo a perspectiva de impul-

sarse como a principal potencia global deste 

século XXI. 

Ambas figuras, Trump e Xi, son sinto-

máticas dos cambios estruturais que están 

acontecendo tanto na política como na eco-

nomía globais. Estes cambios vense clara-

mente condicionados pola tensión crecente 

derivada da reaparición de diversas tenden-

cias proteccionistas, contextualizadas no pul-

so entre as iniciativas inseridas no proceso de 

globalización. 

Un panorama que coloca ao proceso de 

mundialización iniciado décadas atrás ante 

fortes dilemas estruturais, derivados deste 

pulso hexemónico que, a nivel económico e 

xeopolítico, están sendo tramitados por con-

frontativas expresións de globalización ema-

nadas dende EUA e China.

Dúas globalizacións en disputa

Por irónico que pareza, o controverti-

do presidente estadounidense amosou unha 

perspectiva destinada a reverter levemente 

décadas de orientación económica “neolibe-

ral” do seu país, outrora adalide da globaliza-

ción e da mundialización. 

Así, Trump impulsa tacticamente unha 

tendencia proteccionista a nivel comercial, 

principalmente orientada a frear a irreversi-

ble potencialidade económica chinesa, que 

obsérvase completada por severas políticas 

anti-inmigración (Muro con México). 

Esta visión denota a preocupación de 

Washington pola eventual perda da súa ata 

agora incontestable hexemonía global. Esta 

percepción está visualizada nunha proposta 

electoral, “América First”, que historicamen-

te sempre estivo presente na visión xeopolíti-

ca do establishment de poder en Washington. 

En perspectiva global, a revitalización 

do “América First” con Trump na presiden-

cia constitúe a resposta de Washington ante 

o cuestionamento internacional da súa ata 

agora incontestable hexemonía mundial, cla-

ramente contrariada polo ascenso chinés.

Non obstante, a incerta aposta de Trump 

semella mais ben un reforzamento da políti-

ca elitista e incluso nepótica establecida na 

súa presidencia na Casa Branca. Resta por 

observar se esta opción de Trump pode con-

figurarse como unha alternativa que socave 

o tradicional bipartidismo estadounidense 

historicamente establecido entre demócratas 

e republicanos.

Polo contrario, e incluso a consecuencia 

desta perspectiva tramitada por Trump den-

de Washington, China baixo o liderado de Xi 

Jinping eríxese como un inesperado e firme 

defensor da mundialización, apostando por 

outra vía de globalización alternativa. 

Xi confecciona os cimentos dunha “nova 

China” que ansía o seu definitivo salto cara 
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a modernización e a hexemonía global. Toda 

vez, impulsa unha proposta de desenvolve-

mento, a Nova Ruta da Seda (“One Belt, One 

Road”, OBOR), que se afirma como unha 

aposta estratéxica visualizada de cara á se-

gunda metade do século XXI, e orientada a 

transformar os cimentos do sistema econó-

mico e político global da “posguerra fría”.

Esta aposta da China de Xi, tramitada a 

través da OBOR, revitaliza ó mesmo tempo o 

papel das infraestruturas e do sector público 

estatal como motor dun proxecto de desen-

volvemento de carácter global. Beijing impúl-

sase así como o epicentro de confección desta 

nova ecuación de poder para o século XXI, 

cunha visión xeopolítica que define o practi-

camente irreversible cambio do equilibrio de 

poder mundial de Occidente a Oriente, con 

China á cabeza.

Para isto, China impulsa instrumentos 

económicos e financeiros (petroyuan, Banco 

Asiático de Investimento en Infraestruturas, 

AIIB), que determinan unha alternativa de 

cambio estrutural dentro do sistema financei-

ro internacional herdeiro da Conferencia de 

Bretton Woods (1944), dos seus instrumen-

tos estratéxicos (FMI e Banco Mundial) e da 

preponderacia financiera global do dólar es-

tadounidense.

No contexto global, China, e en menor 

medida Rusia e India, comezan progresiva-

mente a ocupar certos espazos baleiros deixa-

dos pola outrora posición preponderante dun 

EUA que, con Trump na presidencia, aprecia 

serios dilemas xeopolíticos derivados desta 

hexemonía cuestionada. 

Por unha banda, Trump manifestou 

unha inesperada retirada táctica de posicións 

de Washington na escena internacional, ini-

ciativa aproveitada por outros actores (China 

e Rusia principalmente). Por outra, Washing-

ton revive as súas aspiracións hexemónicas 

en escenarios volátiles (Oriente Próximo) tal 

e como vense observando cos seus unilaterais 

e ilegais ataques militares en Siria (abril de 

2017 e 2018). 

A alianza estratéxica sino-rusa ten cada 

vez maior repercusión global, con intereses 

en espazos xeopolíticos concretos (Eurasia). 

Un factor chave neste sentido é a recente pos-

ta en marcha do petroyuan na Bolsa Ener-

xética Internacional de Xangai (xaneiro de 

2018), concibido por Beijing como instru-

mento financeiro de transacción entre econo-

mías petroleiras aliadas de China, como son 

os casos de Rusia, Irán e Venezuela. 

Toda vez, en China e Rusia existe un con-

senso político e social orientado a afianzar os 

seus respectivos liderados (Xi en China, Vla-

dimir putin en Rusia) como garantías de 

estabilidade e de concreción destes intereses 

mutuos. 

Un exemplo significativo desta perspec-

tiva de retraemento exterior de Washington 

durante 2017 foi Oriente Próximo. Neste sen-

tido, a incerta pax siria impulsada por Putin 

reafirma en qué medida os imperativos estra-

téxicos de Moscova, orientados a recuperar 

esferas de influencia dentro do contexto in-

ternacional, son directamente proporcionais 

á perda de influencia estadounidense. 

A consecuencia, Washington amosou 

unha resposta claramente reaccionaria, fo-

mentada na intención por derrubar a inci-

piente “Doutrina Obama” reafirmando alian-

zas tradicionais (Israel e Arabia Saudita) 

destinadas a conter a “inimigos perennes” 

(Irán) e a actores emerxentes na rexión (Ru-

sia, China, Turquía). A recente ofensiva mili-

tar turca (xaneiro 2018) na localidade siria de 
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Afrin igualmente verifica a tramitación destes 

intereses xeopolíticos rexionais.

Na contorna de Asia-Pacífico, Trump 

apostou por retirar a EUA da Asociación 

Transpacífico, iniciativa do seu antecesor 

Barack obama, aspecto que contribuíu a 

reforzar plenamente a posición de Beijing 

nesta rexión. Toda vez, Washington reafirma 

os seus imperativos estratéxicos cara aliados 

(Taiwán, Xapón, Corea do Sur) coa intención 

de tentar conter a crecente esfera de influen-

cia de Beijing en Asia-Pacífico

Paralelamente, o mandatario estadouni-

dense resucitou a polémica doutrina “neocon” 

en materia de seguridade nacional, un factor 

particularmente visible de cara á loita antite-

rrorista contra un xihadismo global que, vista 

a súa aparente retirada siria en 2017, anuncia 

unha etapa post-Estado Islámico. 

os dilemas europeos

Verificada a pulsación desta troika global 

entre Washington, Beijing e Moscova, Europa 

lástrase nos seus dilemas internos, tampou-

co distante do pulso entre proteccionismo e 

mundialización que está definindo o actual 

escenario internacional. 

Co Brexit e as tensións soberanistas (Ca-

taluña, Escocia) na recámara, a Unión Euro-

pea dilúese nun marco de polarización esta-

blecida entre europeístas e euroescépticos, un 

aspecto que seguirá presente nos próximos 

tempos, particularmente a través das respec-

tivas citas electorais. 

En perspectiva, resta igualmente ob-

servar a potencial influencia que poida ter a 

“Gran Coalición” que a chanceler Ánxela 

Merkel non só deseña dentro da política ale-

má (Martin Schulz e o SPD) senón a nivel 

europeo, revitalizando o tradicional eixe fran-

co-alemán no seo da Unión Europea, da man 

do presidente emmanuel Macron.

Síntomas dun mundo en transición

O contexto actual visualiza igualmente 

síntomas de cambios de ciclo político, espe-

cialmente observados en África e América La-

tina, que dan a entender a presumible finali-

zación da etapa da “postguerra fría” iniciada 

a partir de 1991 coa disolución da URSS.

Estos síntomas de transición política 

vense reflectidos, no ámbito africano, a tenor 

dos recentes cambios presidenciais en Gam-

bia, Angola, Zimbabwe e África do Sur. Toda 

vez, o incesante ciclo electoral latinoamerica-

no anuncia unha presumible reconfiguración 

hemisférica do seu campo de representación 

política e electoral, que terá particular inci-

dencia neste 2018 electoral en países como 

Colombia, Brasil e México.

O escenario internacional actual impli-

ca igualmente considerar os efectos que estes 

cambios, e as reconfiguracións da area política 

e social a nivel global, están manifestándose 

como síntomas de transformación sistémica. 

A ralentización hexemónica atlantista vi-

xente no mundo da “posguerra fría” iniciado 

trala disolución da URSS (1991) vese progre-

sivamente contestada polo emerxente ascenso 

de China e de Asia-Pacífico. Apréciase igual-

mente a asunción dunha variable xeopolítica 

que, en termos de sociedades cada vez mais 

globalizadas, cuestiona ás veces a vixencia do 

sistema westfaliano de balanza de poder e 

da perspectiva wallersteiniana do “sistema-

mundo” entre centro e periferia.
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Neste sentido, nos albores da segunda 

década do século XXI, os marcos de represen-

tación política tradicional vense claramente 

alterados a favor, nalgúns casos, de expre-

sións horizontais e transversais emerxentes, 

como son o ascenso global do feminismo e da 

conciencia ecoloxista. Noutros casos, de posi-

cións reaccionarias e populistas, que pulsan 

a tensión crecente entre unha globalización 

cuestionada e un nacionalismo proteccionista 

e ascenso. Non obstante, todas estas expre-

sións están basicamente motorizadas pola 

crise económica e financeira mundial que, en 

2018, cumprirá a súa primera década. 

Un contexto, o da crise, igualmente con-

trariado en canto ás expectativas (non exac-

tamente factibles) esgrimidas polos princi-

pais organismos internacionais sobre unha 

presunta recuperación económica progresiva. 

Toda vez, a tensión pola hexemonía global 

establecida entre Occidente (EUA) e Oriente 

(China, Rusia) condiciona igualmente este sú-

bito pulso manifestado pola reaparición das 

tendencias proteccionistas e as respectivas 

alternativas existentes entre as opcións mun-

dializadoras e globalizadoras.

Tensións e pulsos que igualmente pon en 

valoración diversos problemas e desafíos (de-

reitos humanos, proliferación nuclear, des-

igualdades socioeconómicas, Axenda 2030 

de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) 

que inevitablemente son ferramentas chave 

para o futuro e que, polo tanto, son necesarios 

acometer e resolver.

Roberto Mansilla Blanco
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2.

As chaves do 2017

2.1. “América First”: resucita o 
proteccionismo

O frenético primeiro ano da presidencia 

de Donald trump na Casa Branca eviden-

ciou as expectativas do novo goberno esta-

dounidense por asentar políticas proteccio-

nistas en liña co seu slogan “América First”. 

A axenda proteccionista de Trump confirmou 

igualmente un latente estado de polariza-

ción contra as tendencias globalizadoras e 

de mundialización, ironicamente impulsadas 

por Washington no mundo da “posguerra 

fría”. 

En calquera caso, cómpre ter en conta 

que, en realidade, EUA sempre antepuxeron 

os seus intereses a calquera outro. A consigna 

de Trump non é novidade na práctica exterior 

estadounidense en todos os eidos. En realida-

de, o que o presidente republicano quer dicir 

é “USA, the first”, a novidade é a adopción 

dun conxunto de medidas para preservar 

unha hexemonía global en perigo. 

Sepultar o legado do seu antecesor Ba-

rack obama foi tamén unha constante des-

tes novos tempos na Casa Branca con Trump 

ao fronte. Retomouse a perspectiva “neo-

conservadora” herdeira da Doutrina Bush, 

marcando un certo retorno do unilateralismo 

pero baixo novas perspectivas. Os EUA de 

Trump coquetea co illacionismo ao tempo 

que reclama dos seus aliados unha asunción 

de maiores compromisos e responsabilidades 

na defensa da orde liberal.

As políticas antiinmigración de Trump 

(Muro con México) e a súa ancoraxe econó-

mica reforzaron igualmente esas perspectivas 

proteccionistas nun contexto en que converte 

a China na líder dunhas tendencias globali-

zadoras e mundialistas de novo signo. Ao 

igual que frear os impactos dunha hipotéti-

ca globalización á chinesa, o “América First” 

imperante na Casa Branca de Trump revela 

igualmente outro enfoque unilateral e protec-

cionista, confirmado pola retirada de Wash-

ington de diversos acordos e consensos inter-

nacionais (TPP, UNESCO, Cambio Climático, 

TLC’s) que determinan un país mais illado 

internacionalmente. Non obstante, cada caso 

presenta circunstancias específicas e en mais 

de un non se dixo aínda a derradeira palabra 

quedando aberto a reconsideracións.

A polémica suscitada pola presunta tra-

ma rusa dentro da administración Trump 

provocou tamén fendas nas súas filas (caída 

de Steven Bannon como asesor presiden-

cial, presión xudicial contra o seu xenro e ase-

sor Jared Kushner). O presidente republi-

cano deixaba entrever unha clara intención 

de fortalecer unha nova estrutura plutócrata 

e elitista en Washington, en evidente contra-

dición coas súas promesas electorais de 2016. 

Todo isto provisto dun estilo groseiro e 

estridente, moi próximo a posicións demagó-

xicas, remarcadas cun racismo e unha misoxi-

nia que revela en que medida diversas carac-

terísticas da súa personalidade determinan 

moitas das súas decisións políticas. Notorios 

casos desta influencia foron o tratamento de 

Trump dos ataques dos supremacistas bran-

cos en Charlottesville, o indulto ao sheriff 

Joe Arpaio, preso pola detención ilegal de 
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inmigrantes hispanos, e a súa actitude frívola 

contra o feminismo, con particular incidencia 

no “escándalo Weinstein” de acoso sexual 

en Hollywood. 

Convencido en derrubar o legado de 

Obama, especialmente en política social (Me-

dicare, redución fiscal) e internacional (aper-

turas con Cuba e Irán), Trump retomou con 

vigor a axenda “neocon” reforzando alianzas 

tradicionais (Israel, Arabia Saudita, Exipto) e 

impulsando o rearme militar (Corea do Nor-

te, China) pero sen implicarse necesariamen-

te na recondución e reestruturación do siste-

ma internacional.

Entrampado nas repercusións que para 

a súa administración ten a intrigante trama 

rusa, as relacións de Trump con Moscova 

tampouco melloraron ostentiblemente; mais 

ben empeoraron. As relacións ruso-estadou-

nidenses están igualmente determinadas por 

factores xeopolíticos (OTAN, Ucraína, Siria) 

e de compromisos anteriores (sancións mu-

tuas contra diplomáticos e funcionarios de 

ambos gobernos). Trump tamén sementou 

discordia na relación transatlántica coa UE. 

Distante do eixe franco-alemán, Trump se-

mella preferir un eixe “anglosaxón” con Gran 

Bretaña, consolidado tralo Brexit.

En 2018, Trump terá un test electoral 

chave: as eleccións do mid term de novem-

bro, cando será renovada a Cámara de Re-

presentantes e un terzo do Senado. Este test 

servirá para medir o estado de saúde política 

do seu proxecto político nun EUA atomizado, 

así como para albiscar as opcións presiden-

ciais 2020. 

Estas expectativas sobre se realmente 

existe unha consolidación política e electo-

ral do fenómeno Trump revelan igualmente 

en que medida asenta a polarización dunha 

sociedade lastrada pola crise institucional, 

aspecto que tivo o seu exemplo paradigmá-

tico no peche parcial da súa administración 

(xaneiro de 2018). 

A presidencia de Trump navega constan-

temente nas turbulentas augas da polémica 

retórica, mesturado cun surrealista pragma-

tismo de proteccionismo e liberalismo pre-

sente na súa diletante axenda pública.

2.2. o xihadismo despois do Daesh

O ano 2017 evidenciou a caída do Esta-

do Islámico (Daesh) do seu refuxio na porosa 

fronteira entre Siria e Iraq. Non obstante, os 

atentados terroristas xihadistas cometidos 

tanto polo Daesh como por organizacións 

como Al Qaeda, Boko Haram, Al Shaabab e 

o Talibán, entre outros, seguiron sendo cons-

tantes durante este ano, principalmente en 

Oriente Próximo, Asia Central, Corno de Áfri-

ca, África subsahariana, Europa e EUA. 

Este contexto suxire unha reflexión so-

bre cal será o futuro do xihadismo despois da 

hexemonía do Daesh e ante a ralentización 

de Al Qaeda. Dos 50 principais atentados 

terroristas cometidos durante 2017, un total 

de 24 levaron o selo do Daesh. Varios destes 

atentados foron cometidos baixo a estratexia 

do “ataque suicida” e pola figura do “lobo so-

litario”. Paralelamente, apréciase unha mar-

cada polarización e unha puxa interna entre 

diversas organizacións polo monopolio do 

xihadismo global.

Os trazos do post-conflito sirio termina-

ron asestando un duro golpe ás pretensións 

do Califato islamita do Daesh. A materializa-

ción da Pax Siria tralo cumio de Sochi (no-

vembro de 2017) confirmou igualmente a 
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perspectiva de concreción dun inédito eixe 

xeopolítico conformado por Rusia, Turquía, 

Irán e Qatar. Este eixe aspira a manter no 

poder ao réxime de Bashar al Asad en Da-

masco trazando novas fronteiras no marco da 

xeopolítica de Oriente Próximo. A ofensiva 

militar turca na localidade siria de Afrin (des-

de xaneiro de 2018) materializa os intereses 

xeopolíticos existentes tanto no postconflito 

sirio como na súa eventual disolución estatal.

Basicamente desaloxado do seu santua-

rio sirio-iraquí, o Daesh e o xihadismo bus-

can agora “resetearse”. A medio prazo, esta 

eventual nova estratexia xihadista pretende 

reorientarse cara a posible adaptación de 

esquemas de insurxencia dentro do incerto 

futuro sirio e iraquí, así como de expansión 

de redes e militantes cara outras áreas confli-

tivas como o Magreb, Sahel, sueste asiático, 

Cáucaso e Asia Central. 

Estes dous últimos escenarios (Cáucaso 

e Asia Central) constitúen un berce estratéxi-

co de militantes para o Daesh, así como con-

textos de confrontación contra inimigos xiha-

distas como Rusia e China. Esta circunstancia 

pode ter maior incidencia ante proxectos de 

integración rexionais como as Novas Ruta da 

Seda e a Unión Económica Euroasiática.

Este dilema de reconversión acrecénta-

se na medida en que o Daesh tenta recupe-

rar infrutuosamente a iniciativa no mundo 

xihadista. A súa expulsión de Raqqa (Siria) 

e Mosul (Iraq) decanta a insostibilidade do 

proxecto orixinal do Daesh e reflicte a perda 

masiva de capacidades materiais, técnicas e 

humanas.

Este novo contexto esixirá unha refor-

mulación das súas bases e principios e unha 

reconversión do seu proxecto orixinal expan-

sivo ante a asunción da derrota do seu breve 

pseudo Califato. A desbandada de gran parte 

das forzas do Daesh cara zonas desérticas, es-

pecialmente notoria trala entrada de tropas 

regulares leais ao réxime de al-Asad en varias 

cidades sirias, e a realización de “razzias” en 

territorios e poboacións xa controladas por 

outros actores, denotan un cambio estratéxi-

co nesta etapa “post-Daesh”.

Comeza así a imporse a táctica da “clan-

destinización” e das estratexias de insurxen-

cia combinadas coa capacidade de difusión e 

proxección global a través do ciberespazo.

A etapa “post-Daesh” traerá igualmente 

repercusións sobre o papel decrecente de an-

tigos benefactores desta organización, como 

son os casos de Arabia Saudita e Qatar. Riva-

lizados pola crise diplomática de mediados de 

2017, Riad e Doha transitan actualmente por 

eixes xeopolíticos de confrontación. No caso 

saudita, a favor de EUA, Israel, Exipto e hexe-

mónico dentro do Consello de Cooperación 

do Golfo. No caso qatarí, xunto a Rusia, Tur-

quía e Irán. Os conflitos rexionais (Siria, Iraq, 

Iemen, Golfo Pérsico, Mar Vermello) son os 

redutos desta confrontación xeopolítica.

A reconfiguración do “post-Daesh” e 

doutras redes xihadistas neste novo contex-

to define un escenario orientado a superar os 

erros cometidos na súa estratexia orixinal. 

Despois do Daesh, o xihadismo vese politica-

mente vulnerable e debilitado pero se cadra 

mais atomizado e perigoso. 

 2.3. Maduro segue á fronte

Xunto co seu homólogo sirio Bashar al 

Asad, o presidente venezolano Nicolás Ma-

duro foi o principal supervivente da política 

internacional durante 2017. Tras meses de 
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tensión derivadas do choque institucional de 

poderes (xudicial e lexislativo), da aparición 

de disidencias internas (ex Fiscal luísa or-

tega e doutros ex ministros), escenarios de 

violencia nas rúas (125 mortes entre abril e 

xuño) e dúas tentativas de insurrección mi-

litar e policial (xullo e agosto), Maduro e un 

“post-chavismo” cada vez mais metabolizado 

dentro dunha nova corrente política lograron 

recuperar a iniciativa política e electoral. 

En agosto de 2017, Maduro alcanzou a 

súa primeira vitoria política coa elección da 

Asemblea Nacional Constituínte (ANC) como 

nova arquitectura institucional. Aínda que 

descoñecida a súa lexitimidade por máis de 

40 países, a ANC permitiulle a Maduro neu-

tralizar e desprazar o peso do poder lexisla-

tivo a través dunha Asemblea Nacional en 

mans opositoras. 

Con esta bicefalia instalada, Maduro 

gañou os comicios rexionais (outubro 2017) 

alcanzado 18 das 23 gobernacións do país. 

O póker electoral completouse cos comicios 

municipais (decembro 2017), onde alcanzou 

305 das 335 alcaldías. 

O crítico e intenso 2017 amosou igual-

mente síntomas de reconfiguración que 

anuncian un novo statu quo político en Ve-

nezuela. Este aspecto pode ser mais visible de 

cara ás eleccións presidenciais previstas pola 

ANC para o 20 de maio de 2018. 

Maduro busca a reelección presidencial 

ata 2024 motivado pola desbandada política 

opositora, desmoralizada e dividida de feito. 

Isto quedou patente ante a certificación do 

fracaso da Mesa pola Unidade Democrática 

(MUD), a ruptura das negociacións de diálo-

go celebradas en Santo Domingo e a ilegali-

zación de formacións políticas da MUD por 

parte do Consello Nacional Electoral (CNE) 

ante as críticas opositoras pola falta de trans-

parencia electoral. Todos eles son factores 

que polarizan os dilemas sobre a participa-

ción opositora nestes comicios. 

O ano 2018 antícipase igualmente crítico 

para Maduro e para Venezuela. A sensación 

de colapso socioeconómico e financeiro ace-

lera unha crise humanitaria que provoca o 

éxodo constante de cidadáns, tanto a EUA e 

Europa como a países veciños como Colom-

bia, Brasil e Perú. 

Pola súa banda, EUA e a Unión Europea, 

así como o Grupo de Lima, avanzan nas san-

cións internacionais contra Maduro e funcio-

narios do seu goberno, descoñecendo a lexi-

timidade da ANC e da convocatoria electoral 

presidencial de maio próximo. A pesar diso, 

Maduro está logrando moderar esa presión 

internacional grazas ao preventivo apoio de 

factores internos (estamento militar, colec-

tivos populares, estrutura burocrática) e o 

apoio estratéxico exterior que lle outorgan 

Rusia, China e o eixe da ALBA (principal-

mente Bolivia, Cuba e Nicaragua). 

Consolidando á ANC como o instrumen-

to estratéxico e maquinaria política e legal 

para asentar o seu poder, Maduro agarda 

definir unha nova estrutura institucional ne-

tamente “madurista”. Este 2018 electoral se-

mella anunciar a definitiva transición “post-

chavista” a través da consolidación do seu 

sucesor grazas a un novo movemento políti-

co, “Somos Venezuela”. Deste xeito, Maduro 

agarda converter a esta formación na vangar-

da da corrente política hexemónica herdeira 

do “chavismo”, desprazando así ao ata agora 

preponderante Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV).

Pola súa banda, unha oposición dividida 

encoméndase á presión internacional como 
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mecanismo de transición “post-Maduro”. Un 

aspecto que poderá intensificarse neste 2018 

electoral tanto en Venezuela como en Améri-

ca Latina.

A xira hemisférica (febreiro de 2018) que 

levou a cabo Rex tillerson, ex secretario de 

Estado da administración Trump, por Mé-

xico, Arxentina, Perú e Colombia, confirma 

a decisión de Washington de exercer maior 

presión contra Maduro a través do illamento 

internacional, sen menoscabar a posibilidade 

dunha maior intervención exterior nos asun-

tos venezolanos. A substitución de Tillerson 

polo ex director da CIA, Mike pompeo 

(marzo de 2018), como novo secretario de 

Estado, acrecentará esa presión contra Ma-

duro por parte dos “falcóns” en Washington. 

A crise venezolana seguirá sendo un tema ca-

pital da política internacional de cara a este 

intenso 2018.

2.4. o xiísmo consolídase en China

A incorporación durante o XIX Congre-

so do Partido Comunista de China (PCCh) ce-

lebrado en outubro de 2017, do pensamento 

estratéxico do presidente chinés Xi Jinping 

como aportación teórica á construción do 

“socialismo con peculiaridades chinesas na 

nova época”, supón un momento histórico 

que, se ben anuncia o reforzamento do xiís-

mo como doutrina oficial e a consolidación 

do seu poder de cara ás transformacións que 

lle agardan á “nova China”, suscita igualmen-

te incertezas e non menos desafíos. 

Situado nun plano similar ao pensamen-

to do fundador da República Popular Chinesa 

(RPCh), Mao Zedong, o xiísmo evidencia 

igualmente un propósito de personalización 

e de centralización do poder en torno a unha 

figura (Xi Jinping) e unha institución (PCCh), 

poñendo fin ao ciclo “posmaoísta” iniciado en 

1976, trazado pola configuración dunha di-

rección colexiada en Beijing como epítome 

dun proceso de progresiva descentralización 

do poder.

A validez e consistencia do xiísmo é 

obxecto de amplo debate. En chave teórica, 

o xiísmo enumera as denominadas “14 perse-

verancias” que o definen: dirección absoluta 

do PCCh; consideración do pobo como suxei-

to central do proceso; afondamento integral 

da reforma; nova concepción do desenvolve-

mento; a condición soberana do pobo; o go-

berno segundo a lei; o mantemento dos valo-

res socialistas centrais; a garantía e mellora 

das condicións de vida do pobo; a civilización 

ecolóxica; a seguridade nacional; o imperio 

do PCCh por riba do Exército Popular de Li-

beración; a reunificación e o principio de “un 

país, dous sistemas”; e a esixencia de maior 

severidade e disciplina dentro do Partido. 

En suma, o xiísmo busca teorizar a pro-

posta estratéxica plasmada con anterioridade 

polo seu propulsor de culminación da moder-

nización chinesa e de retorno de China como 

epicentro do sistema internacional. Os prazos 

temporais para esta nova folla de ruta están 

así marcados en dous períodos (2020-2035 e 

2035-2050) que confluirían co centenario da 

fundación da Nova China (2049). 

O xiísmo, por tanto, define un marco teó-

rico que permita transitar unha ruta segura a 

fin de evitar o fracaso no momento mais cru-

cial da historia contemporánea chinesa. Este 

obxectivo de modernización aspira á consoli-

dación dun novo modelo económico e social 

baseado nun crecemento marcado pola inno-

vación, o impulso tecnolóxico e o respecto do 
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medio ambiente, a mellora da gobernanza a 

través da evolución cara a tradición legalis-

ta do Estado de Dereito e unha revitalización 

ideolóxica, a “sinización do marxismo”, que 

rescate e compatibilice o pensamento tradi-

cional chinés, o pensamento partidario e as 

novas respostas trazadas polo xiísmo. 

Na sesión de apertura do XIX Congreso 

do PCCh, Xi Jinping asegurou que China ató-

pase no inicio dun novo ciclo, crucial e deci-

sivo para alcanzar o seu obxectivo histórico 

de modernización, ansiado desde finais do 

século XIX. Para alcanzalo, este novo ciclo 

esixe afondar nas reformas dun sistema eco-

nómico desequilibrado que demanda axustes 

estruturais tendentes a alcanzar unha China 

“rica e poderosa”. 

Para alcanzalo, Xi Jinping asegurouse 

unha posición incontestable no seo do PCCh 

por unha dobre vía. En primeiro lugar, insti-

tucionalizando o xiísmo como guía ideolóxi-

ca para este “terceiro tempo” (tralos de Mao 

Zedong e Deng Xiaoping) que vivirá o país 

nos próximos anos. En segundo lugar, esta-

blecendo unha lealdade centralizada e incon-

testable que desactive as fidelidades clánicas. 

O horizonte da axenda chinesa actual 

está marcado por dúas datas referenciais: o 

2021, cando se celebre o centenario da fun-

dación do PCCh; e o 2049, o primeiro cente-

nario do triunfo da Revolución de Mao. Para 

levar a cabo a modernización necesaria, Xi 

reforzou o seu control sobre todos os aspec-

tos da política chinesa, desde os militares ata 

a sociedade civil. 

Non obstante, o xiísmo como novo re-

ferente teórico corre o risco de perpetuar un 

ascendente culto á personalidade, a constru-

ción dunha nova cultura político-organizativa 

lexitimada en torno á súa persoa e ao PCCh, 

solapando así as voces críticas e/ou disiden-

tes. O desafío trazado polo xiísmo como ex-

presión dominante e de autoridade indiscu-

tida no PCCh e na sociedade da “nova China” 

en desenvolvemento supón un serio revés ao 

modelo de liderado colectivo que preservou 

a unidade do Partido no período posmaoísta. 

2.5. Relevo histórico en Angola 

A vitoria de João lourenço (63 anos) 

á fronte do gobernante Movemento Popular 

para a Liberación de Angola (MPLA) nos co-

micios lexislativos celebrados o 23 de agos-

to de 2017, alcanzando o 64,57% dos votos, 

supuxo un relevo histórico en Angola, tras 

38 anos de mandato do ex presidente José 

eduardo dos Santos (de 75 anos), actual-

mente en delicado estado de saúde.

Este relevo histórico en mans de Lou-

renço espertou inmediatas expectativas de 

reformas políticas e económicas nun país 

cunha estrutura de poder estreitamente vin-

culada á familia dos Santos e ás elites do 

MPLA desde a súa independencia en 1975. 

Angola, segundo produtor de petróleo 

en África (1,7 millóns de b/d), cuarto pro-

dutor mundial de diamantes e cuarta maior 

economía africana, é constantemente catalo-

gada pola organización Transparencia Inter-

nacional como un dos países mais corruptos 

a nivel mundial, ocupando o posto 164 entre 

175 países (2017). 

Tras unha prolongada guerra civil (1975-

2002), Angola experimentou igualmente 

unha excesiva dependencia petroleira (75% 

do PIB e 98% das exportacións), aspecto que 

permitiu o enriquecemento dunha elite eco-

nómica, política e burocrática vinculada á 
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familia dos Santos. Esta estrutura de poder 

permitiu unha simbiose entre Partido e Esta-

do en mans dun hexemónico MPLA que, con 

Lourenço na presidencia, segue a conservar a 

maioría parlamentaria. 

Neste sentido, o reto político de Lou-

renço está enfocado en xestionar as relacións 

con estas elites de poder e propiciar un pro-

ceso de maior descentralización e democrati-

zación de cara a futuros procesos electorais.

Este contexto de loita contra a corrup-

ción e as elites enquistadas nas estruturas de 

poder gravita directamente nas expectativas 

en torno á xestión de Lourenço. Velaí que 

unha das súas primeiras medidas foi precisa-

mente iniciar o proceso de desvinculación da 

familia dos Santos destes resortes de poder. 

Neste sentido, en novembro de 2017, foi des-

tituída Isabel dos Santos, filla do ex presi-

dente, e outros dos seus irmáns da condución 

da estatal petroleira Sonangol, da teleopera-

dora UNITEL e da canle pública de TV. 

A reforma económica é igualmente es-

tratéxica para Lourenço. Cunha inflación do 

30%, o novo goberno permitiu a flexibiliza-

ción do mercado cambiario a fin de propiciar 

maiores investimentos estranxeiros. 

Precisamente, a caída dos prezos petro-

leiros a partir de 2013 repercutiu nunha re-

dución dos ingresos estatais e no deterioro 

dos servizos básicos. A aposta pola educación 

(3,4% do PIB angolano) e da saúde (2,1% do 

PIB) son promesas de reformas impulsadas 

por Lourenço, así como a redución da exce-

siva dependencia do petróleo, o combate á 

pobreza e ás desigualdades socioeconómicas. 

Segundo o Índice de Desenvolvemento 

Humano da ONU, Angola ocupa a posición 

150 entre 188 países, cun amplo segmento da 

poboación que vive con menos dun dólar ao 

día. Para UNICEF, as taxas de mortalidade in-

fantil en Angola están entre as mais elevadas 

do mundo e a cobertura de educación prima-

ria non supera o 10% da poboación infantil.

Como complemento das reformas so-

cioeconómicas internas e a aposta por unha 

maior transversalidade do poder, Lourenço 

enfoca o seu interese nas relacións interna-

cionais de Angola. A tal efecto, anunciou que 

dará unha “especial importancia” ás relacións 

con China, EUA, Rusia, Brasil, India, Xapón, 

Alemaña, Francia e España. 

En perspectiva, a mellora das relacións 

coa ex metrópole, Portugal, un dos principais 

socios comerciais angolanos e principal des-

tino de investimentos exteriores de Angola. 

As relacións entre Luanda e Lisboa deteriora-

ronse trala acusación (febreiro de 2017) por 

parte da Fiscalía portuguesa contra o entón 

vicepresidente angolano Manuel Vicente, 

por delictos de presunta corrupción, bran-

queo de capitais e falsificación documental. 

Angola non foi o único cambio políti-

co experimentado recentemente en África. 

A caída en 2016 do presidente de Gambia, 

Yahya Jammeh (no poder desde 1994), 

de Robert Mugabe tras 37 anos no poder 

en Zimbabwe (novembro de 2017) e a recen-

te dimisión de Jacob Zuma da presidencia 

sudafricana (febreiro de 2018), son síntomas 

de que o continente africano está transitando 

cara unha nova etapa política.

Non obstante, estes cambios deben con-

temporizarse ante a evidencia dalgunhas au-

tocracias aínda en pe (paul Biya en Camerún 

desde 1975; Theodore Obiang en Guinea 

Ecuatorial desde 1979) mentres outros lí-

deres (Paul Kagame en Ruanda; Yoweri 

Museveni en Uganda) semellan igualmente 

buscar perpetuarse no poder.
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Estes trazos de transición política en An-

gola comezan a cobrar forma ante a recente 

decisión (marzo 2018) por parte dun órgano 

consultivo como o Consello da República, de 

realizar en 2020 as primeiras eleccións autár-

quicas no país africano. Un reto electoral que 

confirmará os alcances da transición política 

impulsada polo actual presidente Lourenço. 
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3. 

Perspectivas 2018

 3.1. transicións nun ano electoral 
en América latina

Os intensos ciclos electorais hemisféri-

cos retornan a América Latina en 2018. Neste 

calendario destacan os comicios lexislativos 

e presidenciais en Colombia (marzo e maio), 

as presidenciais en Venezuela (maio), México 

(xullo), Paraguai (abril), Costa Rica (febreiro) 

e Brasil (outubro), así como as lexislativas no 

Salvador e Haití (ambas en marzo). 

Tamén debe destacarse o recente refe-

rendo constitucional celebrado en Ecuador 

(4 de febreiro), que deparou unha estratéxi-

ca vitoria para o presidente lenín Moreno 

sobre o seu antecesor e agora principal rival 

político, o ex presidente Rafael Correa.

Neste contexto electoral tamén ten enor-

me transcendencia o relevo xeracional “post-

castrista”. Esta transición institucionalizada 

está garantida polo actual mandatario Raúl 

Castro, quen anunciou que deixará o po-

der o próximo 19 de abril, aínda que seguirá 

como primeiro secretario do Partido Comu-

nista de Cuba ata 2021. Cobra aquí relevan-

cia o nome do actual vicepresidente Miguel 

Mario Díaz-Canel Bermúdez (57 anos) 

como eventual sucesor.

Coa vitoria conservadora de Sebastián 

piñera nas presidencias chilenas (decembro 

2017), a intensa axenda electoral que agarda 

a América Latina en 2018 anuncia unha rees-

truturación sen cambios significativos no seu 

espazo de representación política, factor que 

condicionará o panorama político e electoral 

de cara á próxima década.

Cun xiro á dereita presentado desde o 

ciclo electoral 2015-2016, o actual período 

anuncia escenarios mais ben volátiles. Co-

lombia, México, Brasil e Venezuela asúmense 

como os contextos mais decisivos nesta pola-

rización “esquerda-dereita” que ven presen-

tando a rexión nestas dúas primeiras décadas 

do século.

En México, o progresista Andrés Ma-

nuel lópez obrador lidera as enquisas de 

intención de voto. En Brasil, e a pesares de 

liderar as enquisas, a incrimación xudicial e 

o posterior encarceramento (abril de 2018) 

do ex presidente lula da Silva polo caso 

Odebrecht deixan ao PT e á esquerda forte-

mente atomizadas. A dereita opta por candi-

daturas extremistas como a de Jair Bolso-

naro e outras de carácter liberal como João 

Doria.

Colombia trazará un escenario inédito 

cuns Acordos de Paz alcanzados en 2016 que 

permitiron á guerrilla das FARC presentar 

inicialmente unha candidatura presidencial 

finalmente retirada (marzo de 2018) a través 

da figura de Rodrigo Londoño, ex coman-

dante “Timoshenko. Pola contra, a esquer-

da centra as preferencias na candidatura de 

Gustavo petro cun electorado fortemente 

polarizado ante outras opcións progresistas 

(Sergio Fajardo), do establishment (Ger-

mán Vargas Lleras) e as conservadoras 

“uribistas” (Iván Duque), neste caso con 

claras opcións presidenciais.

Tanto as lexislativas (febreiro) como as 

presidenciais (maio) colombianas son tamén 

observadas como unha especie de referendo 
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post-conflito sobre a viabilidade destes acor-

dos de paz e, principalmente, sobre o novo rol 

que terá unha guerrilla militarmente desmo-

bilizada pero politicamente activa.

Venezuela seguirá a ser a incógnita, a pe-

sares de que o presidente Nicolás Maduro 

logrou superar pola vía electoral un 2017 su-

mamente crítico. A convocatoria a presiden-

ciais para finais de maio por parte da Asem-

blea Nacional Constituínte (ANC) polariza un 

escenario cada vez mais dependente da pre-

sión internacional, principalmente de EUA, a 

UE e o Grupo de Lima, que denuncian como 

ilegais estes comicios.

Por tanto, a eventualidade de cambios 

políticos neste novo ciclo electoral (triunfos 

progresistas en Colombia, México e Brasil) 

reverterían en réditos xeopolíticos favorables 

a Maduro a nivel hemisférico.

Estas variables tamén inciden na (re) 

composición política rexional. O retorno he-

misférico conservador vese consolidado con 

Mauricio Macri na Arxentina (que pode 

agardar fortes protestas durante 2018) e co 

chileno Piñera en Chile, toda vez o peruano 

pedro pablo Kuczynski dimitiu (21 de 

marzo) por mor de escándalos políticos rela-

cionados co caso Odebrecht. Con estes lide-

rados, a dereita hemisférica servirá de correa 

de presión ante calquera atisbo de retorno 

das esquerdas, acentuando o cada vez maior 

illamento hemisférico de cara ao incerto es-

cenario venezolano.

Velaí que a recomposición política mo-

tivada polo intenso 2018 electoral marcará a 

axenda hemisférica para os próximos anos. 

Pero esta recomposición debátese entre a 

persistencia de liderados impulsados por ex 

presidentes que volven ao poder (Piñera),  

doutros que agardan volver (Lula), daqueles 

que buscan afanosamente manterse no poder 

para salvagardar o proceso “revolucionario” 

(Maduro e evo Morales) e, finalmente, de 

sempiternos candidatos que ansían por fin al-

canzar a presidencia (López Obrador)

Por tanto, o trasfondo político e electoral 

que se observa en América Latina neste 2018 

apenas albisca cambios significativos, princi-

palmente no senso de manifestar o ascenso 

de liderados alternativos que modifiquen a 

actual oferta política. 

En termos xerais, non se observa unha 

renovación substancial de liderados que aten-

da, vía políticas públicas, as demandas de 

cambio en sociedades que, simultaneamente, 

si están presenciando transformacións rele-

vantes. Nalgúns casos, obsérvase mais ben 

unha tendencia reaccionaria cara o cambio 

político acaecido no ciclo electoral anterior.

Por tanto, este ciclo electoral 2018 non 

presenta alternativas significativas que per-

mitan alterar substancialmente o actual esta-

blishment e o statu quo político, tal e como 

si se observou coa intensa viraxe progresista 

presentada durante a década 1999-2010.

 3.2. As Rutas da Seda: globalización 
á chinesa

En 2018, o ambicioso proxecto impulsa-

do por Beijing denominado a “Iniciativa da 

Franxa e da Ruta” (“The Belt and Road Initia-

tive”) acelerará o seu curso a través dun ele-

vado plan de investimentos ferroviarios (New 

Eurasian Land Bridge, NELB) no cal, a través 

de rutas de máis de 12.000 quilómetros, per-

mitirá transportar máis de 4.000 trens con 

mercancías dende China ata os mercados eu-

ropeos.
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 Impulsada polo presidente chinés Xi 

Jinping desde 2013, a “Yi Dai Yi Lu” forma-

liza a aposta estratéxica de Beijing en aras de 

consolidar o seu peso emerxente no sistema 

internacional e de acentuar un cambio de pa-

radigma na arquitectura do poder global, con 

vistas á segunda metade do século XXI. 

Deste xeito, en tempos de revival dun 

proteccionismo preservador da actual hexe-

monía, principalmente dende algunhas eco-

nomías do Occidente desenvolvido, China 

semella apostar por unha globalización “con 

características chinesas”, propiciando o des-

envolvemento a través de fluxos de inves-

timentos en infraestruturas e cooperación 

económica, con sentido de pragmatismo 

combinado cun notable peso da planificación 

pública. A súa posición cada vez mais pre-

dominante no comercio mundial permítelle 

impulsar con firmeza estas iniciativas. China 

é actualmente a segunda maior economía do 

planeta e o principal exportador a nivel mun-

dial. Beijing tamén é o principal socio comer-

cial de máis de 120 países. 

Fronte ás demandas dunha liberaliza-

ción plena da súa economía, o xigante asiá-

tico mantén aínda un modelo claramente 

protector das súas propias capacidades em-

presariais, especialmente en sectores atra-

sados, consciente de que aínda non está en 

condicións de competir internacionalmente 

en réxime de igualdade e que unha apertura 

absoluta derivaría nunha simple deixación de 

capacidades fronte aos seus rivais occieden-

tais mais avanzados. Velaí a razón de fon-

do dos diferentes niveis de proteccionismo 

interno que tratan de preservar a súa sobe-

ranía, o seu modelo produtivo e evitar a re-

iteración de dependencias respecto ás redes 

occidentais. 

A magnitude desta “globalización á chi-

nesa” é incuestionable. A Ruta da Seda abarca 

aproximadamente 100 países e conta co apoio 

de diversas organizacións internacionais. Con 

investimentos valorados en US$ 50.000 mi-

llóns, combina diversos corredores terrestres 

e marítimos que unirían Asia Central, o Sues-

te Asiático, Asia Oriental, o Océano Índico, o 

Mar Arábico, o Golfo Pérsico, Oriente Medio, 

o Mar Vermello, o Mar Mediterráneo, Europa 

central, oriental e occidental, o Corno de Áfri-

ca e América Latina. 

Estas rutas comprenden aproximada-

mente un 70% da poboación mundial, un 75% 

das reservas enerxéticas existentes, contri-

buíndo así mesmo co 55% do PIB mundial. 

Estímase a finalización desta iniciativa en 

2049, coincidindo co centenario da proclama-

ción da República Popular Chinesa (RPCh).

Este proxecto revitaliza o crecente peso 

xeopolítico que está acadando o Sueste asiá-

tico e e Asia Oriental, con China como epi-

centro. Abarca igualmente a importancia 

estratéxica doutros espazos como o euroasiá-

tico, parcialmente afastados da atención in-

ternacional nos recentes anos. Este proxecto 

xeopolítico de conexión entre Oriente e Occi-

dente permitirá a China modificar substancial 

e progresivamente os parámetros e a arqui-

tectura do poder global neste século XXI.

Non obstante, a Nova Ruta da Seda ta-

mén implica desafíos xeopolíticos para Bei-

jing. As cada vez maiores medidas protec-

cionistas e “antidumping” impulsadas pola 

administración Trump definen un marco de 

conflito comercial que, de consumarse, pode 

afectar inevitablemente ás exportacións chi-

nesas. 

O rexeite de Trump á Asociación Trans-

pacífico (TPP) do seu antecesor Obama cons-
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tituíu para Beijing unha oportunidade para 

afianzar as súas iniciativas. Non obstante, 

Washington retroalimenta as súas alianzas 

estratéxicas con socios rexionais (Xapón, Co-

rea do Sur, Filipinas, Australia) que contra-

rían claramente varios intereses estratéxicos 

chineses.

Así mesmo, a presenza chinesa en Amé-

rica Latina, con socios estratéxicos como Bra-

sil, Venezuela, México, Cuba e Arxentina, xa 

é vista claramente como unha “ameaza” he-

misférica para Washington, tal e como decla-

rou (febreiro 2018) o ex Secretario de Estado 

Rex tillerson durante a súa xira latinoame-

ricana.

Beijing tamén observa con atención a re-

cepción da súa iniciativa noutros escenarios 

estratéxicos, principalmente dentro do espa-

zo euroasiático, punto nodal da ruta terrestre. 

Esta perspectiva implica para Beijing compa-

tibilizar esta iniciativa con marcos de integra-

ción xa existentes (OCX, UEE, OTSC, OSCE), 

todo isto sen esquecer a persistencia de focos 

de inestabilidade e conflito (Afganistán, Iraq, 

Siria, integrismo islamita) e dos pulsos de in-

tereses existentes por parte de diversos acto-

res (Rusia, China, India, Paquistán, Turquía, 

Irán, Kazajstán, entre outros), ás veces com-

patibles e/ou contraditorios entre si.

Na ruta marítima, a mesma inclúe a 

potencias económicas emerxentes (China e 

India) que trazan directrices a través de or-

ganismos multilaterais (BRICS, IBSA). Igual-

mente forman parte actores emerxentes da 

economía global (Singapur, Malaisia e Indo-

nesia) con outros de cada vez maior interese 

económico e estratéxico (Vietnam, Exipto, 

Kenia).

A presenza de bases militares estadouni-

denses neste amplo radio marítimo, a persis-

tencia de conflitos políticos (Oriente Medio, 

Golfo Pérsico, Corno de África), de seguri-

dade (India, China, Paquistán), soberanistas 

(Taiwán) e limítrofes (diferendos no Mar do 

Sur de China) dan conta dos desafíos implíci-

tos e da importancia estratéxica que ten esta 

iniciativa.

O ano 2018 pode converterse igualmen-

te nun momento primordial para considerar 

a visión implícita que ten esta iniciativa para 

China. Se a mesma suporá unha iniciativa 

tendente a consolidar a crecente hexemo-

nía rexional e global chinesa ou se mais ben 

afianza a construción da multipolaridade. 

3.3. europa: entre a “Gran 
Coalición”, o Brexit e putin 

O acordo alcanzado (febreiro de 2018) 

pola conservadora chanceler alemá Ánxela 

Merkel e o socialista Martin Schulz para 

reeditar a “Gran Coalición” de 2005 pode re-

sultar sintomático do momento político que 

transita actualmente Europa. 

A Unión Europea mantense expectante, 

con certo halo de optimismo, nun 2018 no 

que agarda deixar progresivamente atrás a 

latente crise socioeconómica e outros focos 

críticos específicos (crise de refuxiados) defi-

cientemente abordados e que teñen significa-

tivo impacto político e electoral.

Precisamente, este ano será estratexica-

mente electoral no continente, un factor que 

incidirá na crecente polarización entre euro-

peístas e euroescépticos que fractura interna-

mente á UE. 

O ciclo de comicios presidenciais inicia-

do en xaneiro en República Checa e Finlandia 

continuou en febreiro en Chipre (incluíndo á 
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internacionalmente non recoñecida Repúbli-

ca Turca do Norte de Chipre) e finalizará en 

Irlanda (novembro). 

O calendario electoral presenta elec-

cións lexislativas en Italia (marzo), Hungría 

(reelección do nacionalista populista Viktor 

orban en abril), Eslovenia (xuño), Suecia 

(setembro) e Letonia (outubro); comicios 

municipais en Reino Unido (maio) e Polonia 

(novembro); rexionais (länder) en Alemaña 

(outubro). 

Finalmente, fóra das fronteiras da UE, 

están as eleccións presidenciais rusas (18 de 

marzo), coa reelección de Vladimir putin 

(76% dos votos) ata 2024.

Velaí que UE baralla a expectativa de que 

a “Gran Coalición” presente en Berlín poida 

igualmente trasladarse a Bruxelas. No esta-

blishment da UE precísase dun novo pacto 

político que renove o entusiasmo europeísta 

nunha cidadanía polarizada. Razón pola que 

Merkel intúe avanzar nese novo pacto co pre-

sidente francés emmanuel Macron, quen 

se erixe agora como un renovado líder que 

permita á UE reconducir un proxecto cues-

tionado pola crise. 

Esta reprodución da “Gran Coalición” 

vía Merkel, Schulz e Macron deberá igual-

mente reconducir avances no estancado 

proxecto de integración e de ampliación e 

ante as presións proteccionistas e euroescép-

ticas que ten rexistrado o avance do populis-

mo nacionalista, principalmente en Hungría 

e Polonia.

O Brexit anúnciase igualmente como un 

asunto estratéxico neste 2018. A certificación 

da definitiva saída británica da UE, prevista 

para o primeiro trimestre de 2019, implicará 

un ano de intensas negociacións de desco-

nexión entre Bruxelas e Londres, que reper-

cutirán nas xestións da primeira ministra 

británica theresa May. Este contexto pode 

igualmente incidir nos próximos comicios 

municipais británicos. 

Cun Brexit sen marcha atrás, a UE bus-

cará blindarse ante as presións autonomistas 

e secesionistas internas (Cataluña, Escocia, 

Flandres), aspecto que igualmente cuestiona 

a calidade democrática existente no establis-

hment europeísta. Non se prevén paralela-

mente ampliacións significativas (adiántanse 

negociacións con Bosnia-Herzegovina e Al-

bania), toda vez Bruxelas observa o notorio 

distanciamento por parte de históricos aspi-

rantes (Turquía), que apostan agora por no-

vos rumbos xeopolíticos (eixe euroasiático 

con Rusia, China, Irán)

A consistencia deste expectante “Gran 

Coalición” merkeliana con Schulz e Macron 

terá igualmente outro escenario estratéxico: 

Rusia. A consolidación de Putin no Kremlin 

é unha evidencia que Bruxelas observa como 

inevitable, e que terá particular influencia á 

hora de abordar unha crise bilateral instalada 

desde 2014, que obstaculiza calquera avance 

nos acordos estratéxicos UE-Rusia.

A normalización da relación bilateral 

con Moscova seguerá a ser unha asignatura 

pendente para a UE. A persistencia de crises 

latentes (Ucraína-Donbass, Crimea, expan-

sión da OTAN cara a periferia ex soviética), o 

retorno de Rusia como potencia xeopolítica 

global (Siria) e a evidencia dun pulso ruso-

occidental polo control de rutas enerxéticas 

no espazo euroasiático son factores que obs-

taculizan os canais de entendemento. Todo 

isto implica para a UE a necesidade de adop-

tar un novo enfoque, de carácter multilate-

ral, para encarar as delicadas relacións ruso-

europeas. 
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3.4. tensión nuclear e militarización 
en ascenso 

As crises nucleares en torno a Irán e Co-

rea do Norte, convenientemente axitadas pola 

administración Trump, son unha demostra-

ción palpable da enorme presión que mantén 

o complexo militar-industrial nos países oc-

cidentais á hora de abordar os enfoques sobre 

a seguridade global. Neste sentido, a tensión 

nuclear está lonxe de solucionarse a través de 

posicións multilaterais.

Pode por tanto intuírse que a renovación 

desta tensión con Pyongyang e Teherán por 

parte de Washington supoña o feito incon-

testable por parte da administración Trump 

por derrubar calquera atisbo aperturista es-

tablecido anteriormente pola administración 

Obama. Un enfoque que, consecuentemente, 

mantén un claro “dobre raseiro” en canto á 

existencia dun equilibrio de feito en canto á 

proliferación nuclear. 

Neste sentido, Washington evita repro-

ducir ese mesmo nivel de tensión e de san-

cións de cara a potencias nucleares oficial-

mente non declaradas como tal (Israel) así 

como outras que ansían achegarse a esa con-

dición (Arabia Saudita, Xapón). 

Co programa nuclear iraniano en mente 

e, no caso xaponés, co foco en Beijing, Trump 

resucitou durante 2017 aquelas alianzas tra-

dicionais de Washington con Tel Aviv (ou 

mais ben Xerusalén tralo anuncio do seu re-

coñecemento como capital histórica israelí), 

Riad e Tokio, todas elas notablemente distan-

ciadas da Casa Branca durante a era Obama. 

Por tanto, a política de Trump céntrase 

na perspectiva de cercar a Irán e Corea do 

Norte, así como de exercer presión cara Rusia 

e China, a través da renovación das alianzas 

con Israel, Arabia Saudita, Xapón e incluso 

Taiwán. 

Esta perspectiva resulta evidente ante a 

necesidade de Washington de obstaculizar as 

redes de conexión de Teherán con aliados es-

tablecidos ben sexa por mor do conflito sirio 

(Turquía e Qatar) como por aqueles con quen 

colaboraron durante os anos de sancións in-

ternacionais (Rusia e China). No caso norco-

reano, resulta para Washington necesario o 

reforzamento das alianzas con Xapón e Corea 

do Sur. 

A tensión nuclear seguirá sendo tan es-

tratéxica como inevitable na medida en que 

implique un reequilibrio a nivel global. Este 

aspecto resulta particularmente visible por 

parte daquelas potencias atómicas que, como 

India, Paquistán, Irán e Corea do Norte, an-

sían alterar este equilibrio a través da con-

dición de estatus de potencia nuclear, redu-

cindo así o predominio dos cinco grandes do 

Consello de Seguridade da ONU (EUA, Rusia, 

China, Gran Bretaña e Francia).

Estas perspectivas anuncian un revi-

val significativo no relativo á militarización, 

a súa influencia nas decisións políticas e do 

auxe da carreira de armamentos. O recente 

informe do Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) sobre a evolución 

do comercio de armas en 2016 informa dun-

ha impresionante suma de US$ 374,8 mil mi-

llóns, un aumento do 38% desde 2002. 

Segundo o SIPRI, o negocio dos arma-

mentos segue a preservar a EUA cun incon-

testable liderado (60% das vendas de arma-

mento) seguido de Rusia (23%). No terceiro 

lugar aparece un novo actor, Corea do Sur, un 

factor que axudaría igualmente a explicar a 

actual renovación da crise nuclear na penín-

sula coreana, coa mirada posta en Pyongyang. 
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Baixo este criterio, o predominio da vi-

sión da securitización da política exercerá 

unha enorme influencia na configuración do 

mapamundi global cando estamos a aden-

trarnos na terceira década do século XXI. 

Implicará por tanto unha evidente influencia 

dos “falcóns” existentes no complexo militar-

industrial nas decisións que adopten poten-

cias como EUA, Rusia e China xunto a outros 

actores que ansían pisar forte (Israel, Irán, 

Corea do Norte, India, Paquistán). 

O revival da militarización afectará 

igualmente aos niveis da axuda ao desen-

volvemento e a cooperación internacional. A 

efectos de comparación: a axuda pública dos 

países ricos aos países en vías de desenvol-

vemento alcanza uns US$ 140.000 millóns 

anuais, menos da metade da suma citada an-

teriormente polo SIPRI. 

Trump revitaliza así a perspectiva “neo-

con” plasmada con anterioridade durante as 

administracións Bush (2001-2009), e que 

desestima calquera iniciativa tendente á di-

plomacia e á cooperación ao desenvolvemen-

to. 

Nese sentido, no seu discurso sobre o 

Estado da Unión (xaneiro 2018), Trump re-

sucitou o tristemente célebre “eixe do mal” ao 

incluír a Rusia, China, Irán e Corea do Norte 

como inimigos dos “valores estadouniden-

ses”. Ameazas que foron simultaneamente 

enviadas a países “socialistas” (Cuba e Vene-

zuela) así como ao terrorismo xihadista.

Todo isto repercute na redución orza-

mentaria (28%) proposta por Trump ao Con-

greso estadounidense en materia de axuda ao 

desenvolvemento, que contrasta co aumento 

na partida para defensa e seguridade nacio-

nal (10%). 

 3.5. A economía mundial ante as 
expectativas post-crise

Segundo datos do Fondo Monetario In-

ternacional (FMI) publicados no seu informe 

sobre as perspectivas económicas mundiais 

(xaneiro 2018), a economía global creceu un 

3,7% no 2017. Segundo estas, Europa e, sobre 

todo Asia (con máis dun 30%), lideraron este 

crecemento. Para o FMI, a economía mundial 

está experimentando un repunte cíclico ini-

ciado a mediados de 2016, particularmente 

grazas á recuperación do crecemento das 120 

economías mundiais que xeran as tres cuar-

tas parte do PIB global.

O Banco Mundial mantén unha perspec-

tiva similar, considerando este crecemento 

da economía mundial nun 3,1% para 2018. 

Así, os países desenvolvidos rexistrarán índi-

ces de crecemento do 2% en 2018, mentres as 

economías emerxentes e os países en desen-

volvemento observarán taxas de crecemento 

estimadas nun 4,5% para este ano. 

A sensación de recuperación, de opti-

mismo e de aparente ingreso nunha etapa 

post-crise comeza a instalarse nos princi-

pais organismos económicos e financeiros 

internacionais. Neste sentido, continuando 

co FMI, prevese unha alza do 3,9% de crece-

mento económico mundial tanto para 2018 

como para 2019. 

Asia seguirá liderando este crecemento 

(6,5%) neste período, mentres Europa e as 

economías emerxentes roldarán o 5%. A re-

activación tamén se observará en América 

Latina (1,9% para 2018 e 2,6% para 2019), 

Oriente Medio e Magreb (3% en ambos anos) 

e África subsahariana (entre 2,5 e 3,3%), 

mentres Rusia e os países da Comunidade de 

Estados Independentes (CEI) rexistrarán un 
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promedio de 2% de crecemento para este pe-

ríodo. 

Alén destas expectativas optimistas es-

tán os contrastes dunha economía global que 

está a experimentar transformacióne e desa-

fíos inevitables. A vaga de proteccionismo e 

de nacionalismo populista instalado princi-

palmente en Occidente verificará unha remo-

delación na relación entre Estado e mercado, 

particularmente das grandes corporacións 

globais (Amazon, Facebook). Neste sentido, 

as políticas de regulación determinarán moi-

tas das decisións económicas por parte das 

grandes potencias. 

O ascenso de Asia, e particularmente de 

China e India, seguirá constituíndo un desa-

fío para a cada vez mais menguante hexemo-

nía atlantista occidental. Con todo, resta por 

ver en que medida a cooperación Sur-Sur, 

relevante durante a pasada década, logrará 

reconducirse a través de organismos (BRICS, 

IBSA) que poderían verse afectados polo 

asentamento de medidas proteccionistas por 

parte de EUA e os seus intereses xeopolíticos. 

A revolución da economía dixital seguirá 

sendo unha tendencia que modificará os pa-

tróns das relacións e decisións económicas. 

Xurden incertezas ante a aparición das crip-

tomoedas así como en relación á súa consis-

tencia como referentes no mercado moneta-

rio. A corrupción global será igualmente un 

problema visible que requerirá non só a aten-

ción senón a adopción de medidas punitivas, 

tendo en conta as constantes revelacións so-

bre os seus efectos (Papeis de Panamá, Wiki-

leaks, etc).

Este contexto de moderado optimis-

mo vese contrariado polos tímidos avances 

en canto á consecución dos Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible (ODS) así como 

da diminución na fenda de desigualdade so-

cioeconómica a nivel mundial, contemplados 

no Plan Estratéxico 2018-2021 do Programa 

de Nacións Unidas para o Desenvolvemento 

(PNUD). A crise migratoria e os seus efec-

tos humanitarios seguirá a ter unha enorme 

incidencia nas decisións públicas por parte 

dos países desenvolvidos, cunhas medidas 

restritivas que incrementan o drama huma-

nitario.

Paralelamente, avanza dentro da socie-

dade civil unha conciencia global sobre a ne-

cesidade de adoptar medidas urxentes contra 

o cambio climático, a utilización dos recursos 

naturais e das materias primas e o impulso 

da Axenda 2030 das ODS. A pesar do clima 

optimista observado nos grandes organismos 

globais no relativo á presumible asunción 

dunha etapa post-crise, a economía global se-

gue manifestando déficits estruturais que su-

xiren a inevitabilidade das transformacións 

que se agardan para as próximas décadas.
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4.

Reflexións por áreas 
xeográficas

4.1. América latina: o caso 
odebrecht, corrupción sistémica e 
intereses xeopolíticos 
Yuri Fraccaroli

Inicialmente circunscritos a Brasil, os 

efectos políticos da operación “Lava Jato”, 

conxunto de operacións levado a cabo pola 

Policía Federal brasileira, cruzaron as fron-

teiras dese país e demostraron que a crecente 

influencia continental do xigante Odebrecht a 

nivel mundial estaba relacionada cun sofistica-

do sistema de pago de dádivas a políticos e di-

rixentes públicos de alto rango de polo menos 

9 países en América Latina: Arxentina, Colom-

bia, República Dominicana, Ecuador, Guate-

mala, México, Panamá, Perú e Venezuela.

A empresa, que actúa nos sectores de 

enxeñería, infraestrutura, industria, enerxía, 

transporte e medio ambiente, posuía un de-

partamento propio para a xestión de ditos pa-

gos, sendo responsable por esa contabilida-

de paralela e pola súa operacionalización en 

múltiples niveis. Bautizado como “Sector de 

Operacións Estruturadas”, ese departamento 

realizaba os pagos no continente principal-

mente por medio de contas abertas en nome 

de offshores que, segundo os indicios atopa-

dos e divulgados, operaban maioritariamente 

dende o Banco Privado de Andorra (BPA) e o 

Meinl Bank en Antiga e Barbuda. 

Segundo documentos publicados polo De-

partamento de Xustiza de EUA, o sistema foi 

iniciado en 2001 – aínda baixo a presidencia 

de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 

en Brasil, resultando en US$ 788 millóns pa-

gos en dádivas e subornos nese período. 

Eses indicios foron confirmados polos 

propios funcionarios da empresa en acordos 

de lenidade coa xustiza estadounidense e de 

delación premiada coa xustiza brasileira. No 

caso de Perú, por exemplo, o grupo Odebre-

cht recoñeceu o pago de US$ 29 millóns entre 

os anos 2005 e 2014, involucrando á propia 

figura do agora ex presidente pedro pablo 

Kuczynski, anteriormente ministro durante 

o goberno de Alejandro Toledo entre 2004 

e 2006. 

En decembro de 2017, Kuczynski salvou-

se por nove votos dun proceso de destitución 

ou impeachment pero, finalmente, os alcan-

ces do caso Odebrecht e a revelación dunha 

compra de votos que evitaran ese impeach-

ment levaron á dimisión presidencial o 21 de 

marzo de 2018.

Entre licitacións con irregularidades, 

financiamentos de campaña electoral e un 

custe case dúas veces superior ao inicial nas 

obras da Ruta Interoceánica, cabe destacar 

que os pagos ilegais – aínda en investigación- 

incluirían figuras de todos os espectros políti-

cos, como Keiko Fujimori e o ex presidente 

ollanta Humala.

En Arxentina estarían baixo sospeita os 

tempos do goberno de Cristina Fernández 

de Kirchner, con denuncias de dádivas que 

chegarían a US$ 35 millóns a funcionarios do 

goberno, actualmente en investigación. Sen 

embargo, cabe destacar que os involucrados 

van mais alá dos sectores kirchneristas, o que 

se percibe por exemplo mediante a presenza 



IGADI Annual Report 2017-2018  | 25

de macristas na listaxe de acusados: Gusta-

vo Arribas, xefe de intelixencia do actual 

presidente Mauricio Macri; e Ángelo Cal-

caterra, curmán do presidente e director 

dunha das empresas do grupo Macri.

En Ecuador, onde a xigante brasileira 

construíu o metro de Quito, o Ministerio Pú-

blico xa analiza probables subornos e pagos 

ilegais – cabe lembrar que o ex presidente 

Rafael Correa expulsou a Odebrecht en 

2008, motivado pola acusación de irregu-

laridades na construción da usina de San 

Francisco. En Colombia, o principal efecto 

foi a inmediata cancelación dos contratos 

nos cales foron identificados prácticas ile-

gais. En Panamá, o valor chegaría a US$ 59 

millóns. 

En América Latina, o coñecemento des-

te sistema desvela, por primeira vez a nivel 

continental dun xeito tan transparente, as co-

nexións entre líderes políticos, funcionarios 

do Estado e as grandes corporacións que ac-

túan en faraónicas obras. Sen embargo, cabe 

destacar que iso non significa un novo modus 

operandi de grandes grupos económicos na 

rexión. É, polo tanto, nese sentido que resul-

ta importante considerar a probable presen-

za de intereses xeopolíticos detrás de accións 

que amosan tan ben intencionadas, aínda 

que os seus centros de radiación estivesen in-

diferentes en décadas anteriores. 

Iso non semella poder estar relacionado 

co crecemento económico, político e de in-

fluencia dun grupo brasileiro a nivel rexional 

e mundial, así como tampouco relacionado ao 

éxito de gobernos populares na rexión que, 

aínda que mantiveran prácticas históricas de 

corrupción, impulsaron grandes avances so-

ciais, aplicaron importantes políticas de in-

tegración rexional e, no seu momento, repre-

sentaron posibilidades dun proxecto político 

latinoamericano. 

Se as accións de investigación e de repa-

ración deben claramente ser executadas nun 

reto de busca de xustiza, é necesario aterse 

aos grupos que gañan política e economica-

mente con esa nova situación. Que empresas 

pasarán a operar nas grandes obras do conti-

nente? Que grupos políticos pasan a catalizar 

a indignación popular e que tipo de propostas 

propagan? É nese sentido que cómpre mirar 

con coidado os novos liderados rexionais e os 

seus proxectos de precarización dos dereitos 

laborais, a privatización de recursos públicos 

(caso do Pressal brasileiro) e un maior aliña-

mento ás políticas do Norte. 

4.2. Israel/palestina:  
a asimetría de poder 
José Abu-Tarbush

“(…) Se a xustiza para a nosa xente non 

se pode lograr aquí, entón onde deberíamos 

acudir?” Estas palabras do presidente pales-

tino Mahmud Abbás, pronunciadas ante o 

Consello de Seguridade da ONU o pasado 20 

de febreiro, lembran o afamado “Diálogo de 

Melos” narrado por Tucídides na súa Histo-

ria da Guerra do Peloponeso, escrita no sé-

culo V a. C.

Esta pasaxe é unha referencia clásica do 

pensamento realista (ou realismo político) 

na disciplina das Relacións Internacionais. A 

súa tese é que o dereito e a xustiza na polí-

tica mundial só adquiren relevancia se están 

apoiadas pola forza, en caso contrario os for-

tes establecen as regras e os débiles non teñen 

mais opción que acatalas. Se ousaran opoñer-

se ou resistirse, a resposta que obterían sería 
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a represión violenta e incluso a guerra; e se 

ceden, o resultado sería un continuado some-

temento, de opresión e humillación. 

A asimetría de poder xera situacións des-

iguais no cumprimento e aplicación do Derei-

to Internacional. A teórica igualdade ante a lei 

de todos os actores internacionais non é mais 

que unha ilusión se non se acompaña de poder 

e influencia. Velaí que os mais febles tendan a 

aferrase ao dereito e as institucións interna-

cionais para tentar compensar a súa debilida-

de, mentres que os mais fortes soen sortear 

as súas resolucións cando non lles interesan 

ou son contrarias aos seus intereses, alianzas 

ou aliados. Pero tamén poden amosarse moi 

esixentes e rigoristas na súa aplicación cando 

coinciden cos seus intereses, advirten unha 

vantaxe estratéxica ou articúlanse en detri-

mento dos seus adversarios ou inimigos.

Unha pauta constante do movemento 

sionista dende os seus inicios e, por tanto, do 

Estado de Israel foi aliarse a unha potencia 

mundial que lle outorgara apoio e inmuni-

dade no medio internacional. A alianza esta-

blecida con Gran Bretaña durante a primeira 

metade do século XX propiciou o apoio im-

prescindible para materializar a empresa co-

lonial sionista en Palestina: dende a carta co-

lonial expresada na Declaración Balfour 

(1917) ata a política do Mandato británico en 

Palestina durante o período de entre guerras. 

Gran Bretaña non se retirou de Palestina 

(1948) sen antes haber asegurado a implan-

tación de Israel. Todo estivo deseñado para 

facilitar ese propósito.

Cos cambios operados na estrutura de 

poder do sistema internacional a raíz da Se-

gunda Guerra Mundial, a alianza con Gran 

Bretaña foi substituída pola de Estados Uni-

dos ao advertirse a súa preeminencia mun-

dial. Esta alianza estratéxica foise estreitando 

a medida que avanzaba a Guerra Fría, en par-

ticular a partir dos retrocesos de Washington 

en Indochina (guerra de Vietnam) e os avan-

ces de Tel Aviv en Oriente Próximo (guerra de 

1967). Dende entón, Estados Unidos outorga 

un apoio incondicional e cego a Israel en tó-

dolos ámbitos: político, diplomático, econó-

mico e militar. 

A estratexia palestina de internaciona-

lización busca compensar a súa debilidade 

fronte a Israel e equilibrar a mediación in-

ternacional fronte á parcialidade de Estados 

Unidos. Pese aos importantes avances logra-

dos (uns 138 Estados recoñecen o Estado pa-

lestino), dita estratexia pode tocar teito se non 

logra sumar o apoio efectivo de mais Estados, 

en particular dos membros da Unión Europea.

O recoñecemento unilateral da admi-

nistración de Donald trump de Xerusalén 

como a capital de Israel descualificou a Wash-

ington como mediador honesto; ademais de 

afastar aínda mais a resolución deste conflito 

colonial sobre a base dos dous Estados. Sen 

ningún contrapeso internacional que nivele 

esta asimetría de poder (por exemplo, que 

Europa pase das palabras aos feitos), haberá 

que darlle entón a razón aos realistas políti-

cos; e responder a Abbás que dende a debili-

dade a súa xente nunca gozará nin de xustiza 

nin de liberdade. 

4.3. Myanmar: camiño dun 
xenocidio dos rohingyas? 
Daniel Gomá

No último ano e medio, a escena nacio-

nal e internacional birmana estivo marcada 

polo conflito entre as autoridades birmanas 
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e a minoría rohingya. Esta comunidade, es-

tablecida no fronteirizo estado de Arakán, 

na zona occidental da República da Unión 

de Myanmar, ven sendo obxecto dunha forte 

discriminación desde fai décadas polos dife-

rentes gobernos birmanos, por mor da súa 

práctica relixiosa musulmá. Discriminados e 

empobrecidos, os rohingyas foron privados 

de todo dereito, incluído o da cidadanía, o 

que lles converteu nun pobo apátrida.

A violencia comunal cos budistas de 

Arakán foi frecuente desde os anos corenta 

do século pasado, pero agravouse na últi-

ma década e, en especial desde outubro de 

2016, co ataque contra un posto de policía 

da rexión por parte dun grupo armado deno-

minado Exército de Salvación Rohingya de 

Arakán (ARSA polas súas siglas en inglés), 

o que desencadeou unha violenta represión 

por parte das forzas armadas birmanas con-

tra os rohingyas. 

Pola súa banda, o ARSA consolidou a 

súa autoridade en diversos puntos do norte 

de Arakán e levou a cabo unha campaña de 

asasinatos de budistas e de rohingyas acu-

sados de colaborar co goberno de Naypyi-

daw, a capital birmana.

A raíz do conflito é a rivalidade entre 

budistas arakaneses e rohingyas e o núme-

ro cada vez maior destes últimos. Oficial-

mente, Arakán ten un 95% de budistas pero 

esta cifra agocha que os rohingyas non for-

man parte oficialmente do censo rexional. 

Calcúlase que entre os rohingyas do interior 

e os do exilio suman preto de dous millóns, 

o que significa que os rohingyas represen-

tan na práctica en torno ao 45% do total da 

poboación arakanesa. Mentres que o núme-

ro de budistas estancouse desde fai anos, a 

alta natalidade entre os rohingyas ameaza 

con alterar nun futuro non moi lonxe o equi-

librio demográfico, rompendo a histórica 

supremacía budista na rexión, para temor 

da comunidade budista local e do goberno 

birmano.

A violencia do ARSA serviu de escusa 

ao exército birmano para desencadear unha 

brutal campaña de castigo contra o conxun-

to dos rohingyas, no que se denominou 

como “operacións de limpeza” que tomaron 

un carácter etnicista e antimusulmá. Isto le-

vou á expulsión ou a fuxida de case 700.000 

rohingyas ao veciño Bangladesh ao longo da 

segunda metade de 2017, onde uníronse aos 

varios centos de miles de rohingyas refuxia-

dos nese país. Calcúlase que menos 400.000 

rohinhyas continúan vivindo actualmente 

en Arakán, unha terceira parte do total que 

residían nese estado en 2015.

A hostilidade crecente cara os mu-

sulmáns por parte da maioría budista no 

conxunto do país nos últimos anos semella 

ter contribuído á inacción do goberno bir-

mano, dirixido na práctica pola Conselleira 

de Estado Aung San Suu Kyi, co fin de 

evitar perder apoios entre a poboación. Isto 

deixou vía libre ao exército para practicar 

unha política de “terra queimada”, coa des-

trución de poboados rohingyas e a masacre 

de musulmáns no norte de Arakán. 

Isto valeulle ao goberno birmano as crí-

ticas da comunidade internacional e as de-

nuncias de representantes de Nacións Uni-

das e de diversos países como EUA de estar 

ante un exemplo claro de limpeza étnica. As 

presións internacionais semellan ter redu-

cido a virulencia da represión militar, pero 

ningún acordo foi tomado ata a actualidade 

para resolver a cuestión dos rohingyas e o 

retorno dos refuxiados.
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4.4. Magreb 2018: As primaveras 
árabes como souvenir 
David Alvarado

a) tunisia e a tentación autoritaria

Tunisia atravesa o maior episodio de 

contestación desde que a “revolución xazmín” 

derrocara a Zine el Abidín Ben Alí abrin-

do a porta a un proceso de democratización. 

Os obxectivos democráticos non se alcanza-

ron e, lastrada pola morosidade económica, a 

situación non deixa de empeorar. 

Un informe do Observatorio Social Tu-

nisiano da conta de máis de 11.000 move-

mentos de protesta en 2017, destacando a 

axitación en barrios populares capitalinos 

e en rexións como Kairuán, Gafa, Kaserín e 

Sidi Busid, onde o martirio de Mohamed 

Buasisi, vendedor ambulante vítima de abu-

sos policiais, desencadeou a revolución a fi-

nais de 2010. 

Omnipresente nas proclamas, ostensible 

en espazos públicos ao longo da xeografía tu-

nisiana, #Fech_Nestanew (a que agardamos) 

tense feito viral no ciberespazo, denotando o 

malestar e desesperación de amplas capas de 

poboación. 

Reclámase a abrogación da Lei de Finan-

zas 2018 que recolle as esixencias do Fondo 

Monetario Internacional (FMI), medida que 

ameaza con depauperar a xa de por si delica-

da situación social marcada por unha elevada 

inflación (6,5%), agravada pola depreciación 

do dinar (40%), e unha taxa de desemprego 

superior ao 30% entre novos licenciados e 

próximo ao 40% en zonas do interior. 

O FMI supeditou o desbloqueo de novas 

partidas á aplicación de medidas para paliar 

o déficit e limitar o gasto, e o Executivo dis-

ponse a depreciar a moeda, aumentar os im-

postos, privatizar sociedades de propiedade 

estatal, conxelar salarios, xubilar a 60.000 

funcionarios e limitar a compensación de 

produtos de primeira necesidade. Cunha dé-

beda superior ao 70% do PIB, dependentes 

da axuda financeira externa, para as autori-

dades só a austeridade pode limitar o ende-

bedamento e evitar a bancarrota. 

A gobernanza, errática, está hipotecada 

polas endémicas fricións, e contradicións, no 

seo da coalición gobernamental, cuxos prin-

cipais compoñentes son Nida Tunis (Cha-

mamento de Tunicia), o partido liberal do 

octoxenario presidente Beji Caid Essebsi 

(BCE); e o islamita Ennahda (Renacemen-

to), que se mantén como primeira forza. “A 

realpolitik, a inercia administrativa e o ma-

rasmo económico transformaron as espe-

ranzas en desilusión e resignación”, estima 

Michaël Ayari, coautor dun informe do In-

ternational Crisis Group (ICG) que denuncia 

a “deriva autoritaria” do país. 

Nun contexto acuciantemente adverso, 

diante da ausencia de solucións a curto pra-

zo a clase política vese tentada por unha fuga 

cara o pasado, alimentada polos nostálxicos 

do antigo réxime. Para algúns, retomar a sen-

da do hiperpresidencialismo, dun poder forte 

e homoxéneo ideoloxicamente, é imperativo 

para afrontar os desafíos do momento, tanto 

económicos como en materia de seguridade e 

loita contra o terrorismo. 

b) equilibrismos alxerinos

Vítima dun accidente bascular cerebral 

en 2013, o xefe de Estado alxerino, Abdela-

ziz Bouteflika, de 80 anos de idade, atópase 

nunca cadeira de rodas, lastrado para exercer 

unha actividade normal. As raras imaxes di-

fundidas pola canle pública amosan un presi-

dente inerte, incapaz de falar e interactuar co 
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dirixente internacional de turno que cumpre 

co trámite da visita ao Pazo de El Mouradia. 

É a través do seu “conselleiro especial”, 

Said Bouteflika, o menor dos seus irmáns, 

que o presidente comunica co exterior. Said 

xestiona a axenda presidencial, filtra as men-

saxes, transmite instrucións a uns e a outros, 

téndose convertido, ademais, no interlocutor 

entre clans do réxime e mesmo con responsa-

bles estranxeiros, erixíndose de facto no líder 

do país e encabezando as quinielas para subs-

tituír ao seu propio irmán nun “escenario á 

cubana”. 

De non callar esta opción, Said sería o úni-

co en situación de arbitrar unha sucesión pac-

tada que garanta un equilibrio entre os dife-

rentes clans e a perennidade das súas vantaxes 

trala marcha de Bouteflika entre nomes como 

os de Chakib Khelil, Ahmed ouyahia, 

Abdelaziz Belkhadem, Abdelmalek Se-

llal ou o xefe de Estado Maior, o xeneral Ah-

med Gaïd Salah, en quen algúns ven o equi-

valente do mariscal Al Sissi en Exipto. 

A pesares do seu decrépito estado de 

saúde, Bouteflika continúa controlando a 

marcha do país, asentando o seu ascendente 

sobre os principais resortes do poder. Desde 

o seu regreso á política en 1999, quen fora 

ministro de Asuntos Exteriores do xeneral 

Houari Boumediène, tildado de “home 

providencial”, non cesou de consolidar a súa 

posición, desfacéndose de quen lle facía som-

bra, chegando a desmantelar mesmo o DRS, 

o todopoderoso servizo de intelixencia, ou 

modificando as regras do xogo a través dunha 

reforma constitucional para suprimir a limi-

tación de mandatos e reconcentrar os pode-

res en mans da xefatura do Estado. 

En outubro de 2016, Amar Saïdani, 

secretario xeral do outrora partido único, a 

Fronte de Liberación Nacional (FLN), era 

remprazado por un próximo de Bouteflika, 

Djamel Ould Abbed. Así as cousas, a hi-

pótese da candidatura de Bouteflika para un 

quinto mandato debe ser tomada moi en se-

rio.

As lexislativas do 4 de maio de 2017 

deixaron en evidencia que o FLN é o único 

partido que reina en Alxeria desde a inde-

pendencia, amoldándose a novas realidades 

pero sen ceder un ápice do seu poder. O es-

crutinio amosou un réxime incapaz de reno-

varse, en mans dos mesmos clans que se su-

ceden á fronte dos gobernos e nos principais 

sectores económicos do país. Un bloque in-

mobilista, autista, indiferente ás auténticas 

necesidades e expectativas da poboación e 

que, como amosou a abstención do 64,63% 

dos inscritos nas últimas lexislativas, se ten 

quedado só. 

O statu quo político equivale a inmobi-

lismo no económico, pospoñéndose por ené-

sima vez as reformas que o país precisa en 

aras da diversificación económica. Alxeria 

vive dos hidrocarburos, que supoñen a meta-

de do PIB e representan o 98% das exporta-

cións. O afundimento do curso do petróleo en 

2014 fixo diminuír os ingresos do país á me-

tade, pasando de 60 mil millóns de dólares a 

apenas 20 mil millóns en 2017, acrecentando 

o déficit comercial. 

Para garanter a paz social, todo o esen-

cial en Alxeria está subvencionado. O Estado 

inviste máis dun 13% do seu PIB en axudas 

sociais, vivíndose a día de hoxe moi por riba 

das posibilidades reais. O peso da burocracia, 

a frilosidade dos bancos, as incoherencias 

fiscais, os sectores informais e, sobre todo, a 

amplitude da corrupción, rematan por minar 

calquera iniciativa empresarial. Ata cando?
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c) A fin da historia, versión  

             marroquí

Durante os últimos meses, os marroquís 

deben orientarse cara as redes sociais para ter 

novas do seu rei, en permanente viaxe no es-

tranxeiro. A tradicional, e mínima, comunica-

ción oficial foi substituída por unha “política 

de selfies” na que podemos ver ao monarca 

Mohamed VI acompañado de concidadáns 

residentes fóra do Reino ou a carón de intelec-

tuais e artistas a quen se lle atribúe unha cerca 

proximidade e complicidade co monarca. 

Foi así como os marroquís descubriron, 

non sen sorpresa, que o seu xefe de Estado foi 

operado dunha doenza cardíaca en París, o 

pasado 26 de febreiro, e, de paso, ausente da 

foto de familia a súa dona, lala Salma, da 

existencia dunha crise no matrimonio real. 

Esta situación faise extensiva a outros eidos 

da política e, nomeadamente, ás súas grandes 

orientacións políticas e estratéxicas. Foi así 

como, diante da sorpresa xeralizada, a elite 

partisana do país descubriu a decisión sobe-

rana de integrar a Comunidade de Estados de 

África do Oeste en detrimento da Unión do 

Magreb Árabe. Os medios de comunicación e 

políticos nin pestanexan, o debate é cada vez 

máis ausente e impóñense, cada vez máis, os 

“intereses supremos da nación”, encarnados 

estes no propio Mohamed VI.

O rei exhíbese como un mediador ecuá-

nime do xogo político, non como parte im-

plicada, obviando calquera responsabilidade 

persoal ou do seu entramado. Os culpables 

dos déficits e carencias socioeconómicas, na 

orixe dunha multiplicación das reivindica-

cións, desde Alhucemas até Jerada pasando 

polo Sueste ou as periferias das grandes ur-

bes do país, son os representantes electos, 

políticos e partidos, estimando que son estes 

quen deberían render contas das súas ac-

cións, asumindo as correspondentes respon-

sabilidades. 

Precisamente, unha das virtudes do mo-

vemento contestatario no Rif, o “Hirak”, foi a 

de destapar ao “rei opositor”, que se enfronta 

ao seu propio Goberno e aos representantes 

electos, de quen din están movidos polos seus 

propios intereses (sic), desmarcándose do 

fracaso colectivo diante da falta de resultados 

das políticas públicas despregadas durante os 

últimos anos. 

Brandindo a Constitución de 2011, Mo-

hamed VI preséntase como árbitro impar-

cial do xogo político, non como artífice ou 

cómplice na toma de decisións. Aprobada no 

calor das “primaveras árabes”, a carta mag-

na de 2011 é interpretada por Palacio ao seu 

antollo, maximizando as prerrogativas do rei, 

facendo prevalecer a debilidade do Goberno 

e dos pusilánimes funcionarios, socavando 

aínda máis a xa de por si acusada credibilida-

de de partidos e elites. 

As reformas institucionais non conleva-

ron cambios substantivos na distribución de 

roles no campo político. En aras da estabili-

dade, da ameaza terrorista, do advenemento 

de pretendidas forzas escuras chamadas a 

islamizar o país para salvagardar a integri-

dade territorial ou mesmo garanter o desen-

volvemento e a prosperidade, evitando que o 

Reino caía no abismo, o rei e o seu sistema 

preséntanse como a única alternativa. 

A ausencia de crítica, de debate, a com-

pracencia dos medios de comunicación e 

a desafección política xeral, no medio dun 

contexto económico incerto, cunhas taxas de 

crecemento insuficientes para paliar as acu-

ciantes desigualdades e co modelo económi-

co en cuestión, tivo o seu colofón na imposi-
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ción dun presidente do Goberno que, se ben 

pertence ao partido gañador nas lexislativas, 

o Partido para a Xustiza e o Desenvolvemen-

to, non era o candidato privilexiado pola 

formación islamita, situándose este á fronte 

dunha coalición gobernamental multiforme, 

de orientación eminentemente tecnocrática e 

desprovista de calquera senso político. 

A fin da historia na súa versión marro-

quí, dun proceso de transición que comeza e 

remata a instancias dun mesmo actor, cunha 

centralidade que non se ten visto eclipsada 

nin pola usura do tempo nin polas circuns-

tancias. 

4.5. euA: política local, caos 
internacional 
Jared D. Larson

A pesares do alcance internacional de 

EUA, segundo o ex presidente da Cámara de 

Representantes, o demócrata tip o’neill, 

“toda política é local”. En círculos académi-

cos afírmase que o desempeño de calquera 

administración presidencial é unha reflexión 

da personalidade do presidente mesmo, nes-

te caso unha das máis caóticas e inestables na 

historia estadounidense. 

Durante os primeiros 14 meses do pri-

meiro e probablemente único mandato de 

Donald trump, ambas observacións aplí-

canse á súa política exterior e explican os 

cambios olímpicos con respecto á de todos os 

presidentes da “posguerra fría”.

O exemplo mais claro dunha viraxe caó-

tica con motivo local é a decisión de mudar 

a embaixada de EUA de Tel Aviv a Xerusa-

lén. É un desaire a todos os presidentes desde 

Harry S. truman, incluíndo tamén a Ba-

rack obama, pero a animosidade entre este 

último e o novo mellor amigo de Trump, o 

primeiro ministro israelí Benjamín Netan-

yahu, era palpable. 

Esa decisión débese a dous núcleos du-

ros do Partido Republicano: o neo-conserva-

dor e o evanxélico. Trump necesítaos e coida 

do seu apoio. Outros que merecen mención 

especial inclúen o abandono do Acordo de 

París e o Acordo Transpacífico de Coopera-

ción Económica, así como o cuestionamento 

constante do acordo nuclear con Irán. É in-

dubidable que, polo menos en parte, o motivo 

dos tres últimos (Acordos de París, Transpa-

cífico e nuclear con Irán) sexa un intento de 

borrar o legado de Obama, algo que tamén 

comprace aos partidarios de Trump.

Entre outros exemplos subliñamos a 

nova tensión completamente innecesaria en-

tre Washington e Europa, a OTAN e os seus 

veciños norteamericanos, debida a unha 

mestura da ignorancia dos datos e dos feitos, 

unha sobredose de autoestima e/ou un sen-

timento histriónico de persecución. Se pola 

boca morre o peixe, os dedos de Trump tal 

vez catalizarán a súa caída. O pasado mes de 

novembro retuiteou uns vídeos xenófobos 

da líder de “Britain First”, un movemento 

anti-islámico británico (ignorancia e perse-

cución). Os retuits provocaron unha crítica 

aberta por parte da primeira ministra britá-

nica theresa May. 

O pasado verán, Trump afeou aos esta-

dos membros da OTAN por non pagar a súa 

parte (ignorancia e autoestima). Fai moi pou-

co, Trump admitiu ter inventado cifras - nun-

ha reunión co primeiro ministro canadense 

Justin trudeau- sobre un déficit comercial 

imaxinario con Canadá (ignorancia e perse-

cución). O tema do seu proposto muro na 
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fronteira con México en parte provocou que 

a embaixadora estadounidense no Distrito 

Federal dimitira (autoestima e persecución). 

Pero en cada caso, Trump compraceu caoti-

camente algún interese local mentres dana as 

relacións e a imaxe internacional do país.

O caos orixínase no Despacho Oval, o 

cal converteuse na porta xiratoria. A actual 

administración viviu máis cambios de per-

soal que calquera outra na historia do país. 

Trump despediu por tuit ao ex petroleiro Rex 

tillerson, como Secretario de Estado (mar-

zo de 2018). O seu substituto, o entón direc-

tor da CIA e partidario anticipado de Trump, 

Mike pompeo. 

Trump tamén destituíu (23 de marzo de 

2018) a H. R. McMaster, como Conselleiro 

de Seguridade Nacional, para substituílo por 

John Bolton, outro “falcón”. Existen rumo-

res de substitución de John Kelly, o Xefe de 

Estado Maior. Tanto McMaster como Kelly 

son xenerais do Exército e os “adultos” con 

responsabilidades principais para mitigaren 

os caprichos do presidente. 

Pola súa banda, Gary Cohn, o princi-

pal conselleiro económico de Trump, retirou-

se hai pouco en protesta pola imposición de 

tarifas ás importacións de aceiro e aluminio. 

Ao igual que o nomeamento de Pompeo, os 

outros substitutos reflectirán aínda mais os 

intereses e a personalidade do presidente.

Durante os próximos tres anos non agar-

demos unha volta á normalidade en Wash-

ington. Sete anos, se Rusia repite o seu éxito 

electoral de 2016 nas presidenciais estadou-

nidenses de 2020. Pero á súa vez, a esperan-

za ven da mesma inestabilidade e infamia 

do presidente. As recentes derrotas nas elec-

cións especiais para o senado en Alabama e o 

distrito congresional décimoitavo de Penns-

ylvania, ámbolos dous que o Partido Republi-

cano non tiña por que perder e os candidatos 

demócratas “roubaron”, indican que unha 

vaga demócrata é de agardar de cara ás elec-

cións do Congreso previstas para novembro 

de 2018.

Pero cómpre ter en conta que Trump é 

síntoma do problema político en EUA, non a 

enfermidade mesma. Ironicamente, o “fenó-

meno Trump” é consecuencia da ira conser-

vadora que xurdiu contra os Clinton nos anos 

1990. Con Trump, o establishment republica-

no perdeu o control tanto do partido como da 

elaboración da política exterior, dado quen 

ocupa a Casa Branca e os poderes do presi-

dente nos asuntos internacionais.
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5.

Reflexións transversais

 5.1. 2017: Radiografía dun ano en 
feminino, con voz e sen medo 
Marola Padín Novás

O 2017 foi un ano de marchas, progresos 

e tamén medos. O feminismo non é un con-

cepto novo pero seguen a ser moitos os que 

intentan engadirlle continuas connotacións 

negativas, con ánimo de sementar a dúbida 

e o descrédito, probablemente por medo. 

Existe unha reticencia ao cambio, un muro 

obtuso contra a reivindicación lexítima das 

mulleres sobre o espazo, o corpo, o traballo 

digno e o salario, entre outros aspectos. Es-

tas loitas están a cuestionar as relacións de 

poder en todos os ámbitos, polo que todos 

os sectores vense involucrados e, por ende, 

afectados. Son cuestións que nos unen a to-

das en todas as partes do mundo. Peticións 

xerais, universais e de urxente cumprimento 

se todos queremos unha sociedade propia do 

século XXI. 

Nos primeiros meses de 2017 e nas prin-

cipais cidades de EUA organizáronse mar-

chas por mor do descrédito e a indignación 

que supuxeron as continuas mensaxes que o 

presidente electo Donald trump alentaba 

nas redes sociais. Nin o contido nin a forma 

deixaban entrever responsabilidade: 140 ca-

racteres bastan para ter unha resposta uná-

nime nas rúas. Esta, denominada “A marcha 

das Mulleres”, engadía reivindicacións múl-

tiples: dereitos dos homosexuais, defensa 

dos emigrantes, control das armas, cambio 

climático entre outras. Non eran reivindica-

cións delas, senón de todos.

O debate público do que acontece nas vi-

das privadas de moitas mulleres da pe á loita 

polo quebrantamento do silencio imposto, 

pola demanda de medidas efectivas, reais e 

non só declaracións políticas de última hora. 

A inacción merma a dignidade das mesmas, 

no eido privado e no público. Hai mulleres en 

todo o mundo que foron vítimas de ataques 

sexuais ou acoso. No ano 2017 empregaron as 

redes sociais co hashtag #MeToo para facer-

se escoitar. A unión fai a forza.

Na outra beira do globo, en Xapón, no 

país do sol nacente, a sociedade aínda extre-

madamente patriarcal enmudece as reclamas 

das vítimas de acoso sexual. Nembargan-

tes, existen voces dende a sociedade que fa-

lan alto. Shiori Ito, xornalista xaponesa da 

axencia Reuters, acusou de violación a nori-

yuki Yamaguchi, célebre xornalista. Sobre-

seíuse o caso pero non se esqueceu. O libro da 

autora da conta diso. O silencio rachou.

Neste ano a forma máis visible das pro-

testas son as levadas a cabo polas activistas 

de Femen, unha organización cuxas accións 

reivindicativas contra a agresión rusa en 

Ucraína, as mensaxes de Silvio Berlusconi 

apoiando as manifestacións contra a violen-

cia machista en España, etc, son motivo de 

críticas pola forma das súas reclamas, unha 

muller co torso nu e unha mensaxe escrita 

nel, algo nada doutro mundo. Non son cues-

tionadas as súas demandas.

En América Latina contan con avances 

e retrocesos. O endurecemento da lexislación 

sobre o aborto ensombreceu os primeiros. 

Segundo a Organización Mundial da Saúde 
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(OMS), os países de América Latina e do Ca-

ribe que prohiben o aborto en calquera caso 

son: O Salvador, Nicaragua, Honduras, Suri-

nam, Haití e República Dominicana.

Un erro nos retrocesos atopados é dar 

por feito que os logros unha vez acadados es-

tán asegurados. A realidade amosa o contra-

rio. As metas alcanzadas deben de coidarse, 

mellorarse, ensinarse porque é moi doado re-

troceder pero iso non está na axenda. 

A partir de xuño de 2018 as mulleres 

sauditas poderán conducir un vehículo e, ase-

made, unha porción da súa liberdade. Nal-

gúns países africanos, as mulleres comezan 

a ter conciencia das lesións producidas pola 

ablación. Algo se move. E que non pare!

5.2. A busca do recoñecemento 
e da estabilidade: reflexións 
sobre os “Estados-fracasados”, 
“fráxiles”, “de feito” e os “Buffer-
States” 
Roberto Mansilla Blanco

Aínda que escasamente visibilizado nos 

medios de comunicación, unicamente cando 

o seu potencial de conflito resulta inminen-

te, o tema da integridade e do recoñecemen-

to de determinadas entidades estatais ou 

“para-estatais”, así como daqueles pobos sen 

representación estatal, segue a estar presen-

te como un problema sen resolución efectiva 

dentro da axenda política internacional. 

A diversidade destas entidades, moitas 

delas non recoñecidas polos organismos in-

ternacionais aínda que si por algúns Estados 

membros do sistema internacional, tradú-

cese na maioría dos casos en evidentes pro-

blemas non só no relativo á xurisprudencia e 

legalidade senón tamén para a seguridade e a 

estabilidade internacional. 

En perspectiva, o quid da cuestión está 

non só en verificar o seu recoñecemento ofi-

cial ou a potencialidade de conflito que podan 

atender algunhas destas entidades senón ta-

mén a viabilidade mesma da súa integridade 

e lexitimidade estatal ou “para-estatal”, así 

como a súa capacidade de supervivencia den-

tro do sistema internacional. 

Noutros casos, como os dos denomina-

dos “Estados pequenos” (San Marino, Va-

ticano, Nauru, etc), a súa integridade e es-

tabilidade semella garantida polo consenso 

establecido a nivel internacional en torno ao 

seu recoñecemento estatal.

Entre os casos de maior diversidade e 

complexidade, así como daqueles con capa-

cidade de conflito, tamén determinados por 

intereses xeopolíticos de grandes potencias, 

atopamos diferentes categorías. Polo xeral, as 

mesmas amosan características bastante he-

teroxéneas, tendo en conta que varios casos 

destas entidades poden ser simultaneamente 

incluídos en diferentes categorías.

Por citar algúns exemplos, están os de-

nominados “Estados fráxiles” (como son os 

casos, entre outros, de Libia, Guinea Bissau e 

Iemen), os Estados de feito (como a Repúbli-

ca Turca do Norte de Chipre, Transnistria e 

Taiwán), os “Estados-fracasados” (Somalia) e 

finalmente os denominados “Buffer-States”, 

historicamente identificados como “Estados-

tapón”. 

Neste último renglón conviven casos de 

países legalmente recoñecidos, como Nepal, 

Mongolia, Afganistán, Andorra e Paraguai, 

así como aqueles que non teñen recoñece-

mento nin legalidade internacional pero que 

poden reactivar as súas demandas autono-
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mistas con capacidade de xeración conflitiva, 

como son os casos das repúblicas secesionis-

tas do Donbass no Leste ucraíno.

Segundo a Organización de Nacións e 

de Pobos Non Representandos (UNPO polas 

súas siglas en inglés) existen aproximada-

mente unhas 45 entidades ou pobos a nivel 

mundial que non posúen recoñecemento ofi-

cial. Inclúense aquí pobos e entidades como 

os tártaros de Crimea, os uigures (China) ou 

Banda Aceh (Indonesia) e entidades estatais 

de feito, como Somalilandia. 

Para o Department for International 

Development, entidade británica que elabo-

ra anualmente unha lista dos denominados 

“Estados fráxiles” a nivel mundial, estas enti-

dades acollen “o 16% da poboación mundial”. 

O potencial de crise humanitaria destas enti-

dades é evidente: acollen un 35% dos pobres 

do mundo, un 44% dos casos de mortalidade 

materna, un 46% dos nenos non escolariza-

dos, e un 51% dos nenos que morren antes de 

cumpriren os cinco anos de idade. 

Outro casos son os Estados insulares, 

recoñecidos legalmente pero afectados por 

problemas globais como o cambio climático. 

Neste sentido, a Alianza de Pequenos Estados 

Insulares (AOSIS polas súas siglas en inglés), 

entidade que agrupa a máis de 40 países in-

sulares en terras baixas (como Haití, Timor 

Leste, Cuba, Samoa ou Maldivas) amosa 

unha inquebrantable unidade ante a ameaza 

que representa o cambio climático no relativo 

á subida do nivel do mar. 

Así, esta alianza expresa unha enorme 

sensibilidade política no propósito de pre-

mer a nivel global pola aprobación do Pro-

tocolo de Kioto e a consecución da Axenda 

2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento 

Sostible. 

Outra categoría son os denominados 

“Estados de feito”. Desde 2011, o IGADI re-

flexiona sobre unha realidade atípica no sis-

tema internacional, a través da elaboración 

do Informe Mundial de Estados de Feito 

(IMEF). En perspectiva demográfica global, a 

problemática dos Estados de feito abarcaría 

aproximadamente a 50 millóns de persoas, 

cun potencial caudal de conflitividade que 

ameaza a estabilidade e a integridade dos 

mesmos. En moitos dos seus casos, a única 

forma de resolución das súas respectivas con-

troversias supón precisamente o mantemen-

to do seu actual statu quo.

Intégranse aquí aquelas entidades po-

líticas que, tendo proclamado a súa inde-

pendencia (recoñecida ou non por algún 

outro Estado), non forman parte do sistema 

de Nacións Unidas, a pesar de conservar os 

elementos necesarios para ser recoñecidos 

internacionalmente como Estados de derei-

to: lexitimidade gobernamental sobre unha 

determinada poboación e territorio, institu-

cionalidade e prestación de servizos públicos, 

entre outros. 

Son estes os casos de Abxasia, Cosova, 

Nagorno Karabaj, Osetia do Sur, Palestina, 

Puntlandia, República Moldava Pridnestro-

viana de Transnistria, República Turca do 

Norte de Chipre, Sáhara Occidental, Soma-

lilandia e Taiwán. Estaría por observar se o 

Curdistán iraquí entraría nesta lista, en caso 

de eventualmente acontecer a medio prazo a 

súa declaración oficial de independencia tra-

lo referendo realizado o 25 de setembro de 

2017, no que o 92,73% aprobou a declaración 

de independencia. 

A actitude da comunidade internacio-

nal ante esta problemática tan diversa suxire 

controvertidas percepcións, moitas veces de-
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terminadas polos seus respectivos intereses 

xeopolíticos e polas inevitables “dobres varas 

de medir”. En todo caso, estas actitudes moi-

tas veces dificultan unha resolución efectiva 

na maioría dos casos. En tempos de globaliza-

ción e de dilemas sobre a vixencia de concep-

tos como o de Estado e nación, a loita destas 

entidades polo seu recoñecemento e a súa es-

tabilidade segue a evidenciar casos de irreso-

lución e de preocupante tensión a nivel global.

5.3. “Cyberwar”, “fake news”: a 
acelerada batalla dixital 
Roberto Montoya

Ao longo da historia, moitos dos avances 

científicos e tecnolóxicos foron aproveitados 

por grandes potencias -cando non promovi-

dos por elas- para fins de seguridade e obxec-

tivos bélicos. 

Se na Iª Guerra Mundial os gases tóxicos, 

as ametralladoras, os canóns, os primeiros 

tanques e os aeroplanos e dirixibles marcaron 

a diferenza entre os distintos contendentes, 

na IIª Guerra Mundial a aviación, os cazas, os 

bombardeiros e a bomba atómica ou os sub-

marinos marcaron un antes e un despois na 

historia das guerras contemporáneas.

Os imperios e logo os gobernos e exér-

citos das principais potencias mundiais reco-

rreron sempre a enxeñeiros, físicos, químicos 

e outros especialistas para crear as armas de 

destrución mais masivas posible, e moitos se-

guen teorizando cinicamente que o seu poder 

intimidatorio é a maior garantía para manter 

a paz.

Nas últimas décadas á xa “tradicional” 

carreira de armamentos convencional e nu-

clear engadíronse outras paralelas: a da robo-

tización da guerra; a “cyberwar”, ou cibergue-

rra, e o control masivo das comunicacións. 

Os orzamentos de defensa das principais 

potencias inclúen xa eses novos rubros. Ése 

consciente de que un ataque cibernético in-

esperado e masivo contra un país pode supo-

ñer hoxe en día a anulación de radares, dos 

mandos dos seus avións, dos ordenadores 

de toda a súa Administración e de todas as 

empresas, bancos e fábricas; de aeroportos, 

barcos e portos; da súa electricidade, das súas 

comunicacións e, en suma, o gran apagón, a 

parálise e o caos. 

A revolución dixital tivo tamén o seu co-

rrelato nas áreas da espionaxe e a información.

Pouco tempo despois de que Wikileaks 

revelara a través dos seus hackers centos de 

miles de comprometedores documentos cla-

sificados do Pentágono e do Departamento de 

Estado, edward Snowden demostraba con 

probas documentais como a National Securi-

ty Agency (NSA), a poderosa axencia de segu-

ridade de EUA, coa complicidade de Google, 

Amazon, Apple ou Facebook accedían aos co-

rreos electrónicos, whatsapp e outras contas 

de millóns de usuarios en todo o mundo.

Aínda que destapouse fai tan poucos 

anos, semella esquecerse agora cando senos 

alarma intencionadamente coas “fake news”.

Se nos di que Rusia, Venezuela -faltaba 

mais-, ou Corea do Norte, usan “bots” e outros 

automatismos para difundiren nas redes ma-

sivamente “bulos” que inflúan en resultados 

electorais en EUA, Cataluña, no referendo do 

“Brexit” ou nas eleccións alemás ou italianas. 

As investigacións en EUA e na UE non 

puideron confirmar que algunha campaña de 

falsas noticias houbera alterado eses resul-

tados electorais. Sen embargo, poderosos -e 

dos mais intoxicantes- medios de comunica-
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ción no Estado español, preocupados porque 

a horizontalidade e pluralidade das redes so-

ciais rompan o seu negocio e o pensamento 

único, insisten. 

E o goberno... da lei mordaza, faise eco 

gustosamente, mentres Google, Amazon, 

Apple ou Facebook eríxense en xuíces para 

decidir que poden dicir os seus usuarios e que 

non, cal “neoinquisidores” deste século XXI 

dixital. 

5.4. Políticas contra as drogas e 
Dereitos Humanos en 2017 
Alexandre Rey Parrado

O ano 2017 pecharíase coa consolidación 

dunha perigosa tendencia no marco da loita 

contra o narcotráfico. A aposta pola milita-

rización, securitización e políticas de “man 

dura” están a supor un forte retroceso en 

áreas rexionais especialmente atinxidas como 

o Sueste Asiático e América Central. Os in-

formes de abusos e vulneracións de Dereitos 

Humanos (DD.HH) mantéñense como unha 

constante, con especial preocupación os rela-

tivos ás execucións extraxudiciais, torturas e 

desaparicións forzadas. 

Diversas organizacións non gobernamen-

tais, entre as que destacan Amnistía Interna-

cional (AI), The Transnational Institute (TNI) 

e a Oficina en Washington para Asuntos Lati-

noamericanos (WOLA), así como organismos 

supranacionais como a Oficina das Nacións 

Unidas contra o Crime e as Drogas (UNODC) 

e a Corte Interamericana de Dereitos Huma-

nos, sinalan nos seus últimos informes a súa 

preocupación pola tendencia imperante. 

Preocupante tamén resulta o aumento da 

represión e o intento de silenciar a defensores 

e activistas en materia de DD.HH, enmarcado 

na denuncia dos abusos inherentes ás citadas 

políticas antidrogas. Neste 2017 produciuse 

un repunte notorio das ameazas e ataques 

contra a integridade deste colectivo, así como 

de periodistas especializados. Unha virulencia 

que ten a súa tradución máis dramática nas 

crecentes desaparicións e execucións acaeci-

das en Filipinas (como foi o caso do xornalista 

Alex Balcoba) ou no Triángulo Norte Centro-

americano. 

Por ámbito rexional, a zona que maiores 

focos parece atraer é sen dúbida o Sudeste 

Asiático, principalmente polo papel prota-

gonista de Filipinas. Dende a implantación 

da “guerra contra as drogas” do Presidente 

Rodrigo Duterte, foron asasinadas máis 

de 7.000 persoas, entre accións das forzas e 

corpos de seguridade do Estado e grupos pa-

ramilitares e milicias afíns. Produciuse “de 

feito” unha legalización das execucións baixo 

o marco da loita contra o narcotráfico que, 

sen embargo, concentráronse nos espectros 

sociais máis baixos (consumidores marxinais 

e pequenos distribuidores). 

Un marco legal permisivo que serviu ta-

mén como sustento para o desenvolvemento 

de políticas represivas contra elementos incó-

modos para o Estado e forzas de seguridade. 

Actores armados non estatais e milicias ataca-

ron e mataron de forma sistemática periodis-

tas, defensores de dereitos humanos e rivais 

políticos con total impunidade, ante un clima 

de silencio e temor por parte da poboación. 

Complementan o catálogo de abusos as 

desaparicións periódicas, os numerosos in-

formes de torturas nos cuarteis policiais e 

penitenciarías do país, a falta de garantías 

xudiciais e as precarias condicións e masifi-

cación do sistema penitenciario. No marco da 
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tortura, o Comité da ONU contra a Tortura 

esixiu a Filipinas (maio de 2017) a clausura 

dos centros de detención clandestinos.

Menos atención recibiron, pero non por 

ser menos dramáticas, as situacións de Cam-

boxa e Tailandia, onde a violencia estatal pa-

rece eclipsada polo escenario filipino. A cam-

paña contras as drogas do primeiro ministro 

camboxano Hun Sen (xaneiro de 2017) tra-

duciuse en detencións masivas e arbitrarias 

de consumidores de baixo nivel, masificación 

dos centros penitenciarios e proliferación de 

contaxios por VIH, ante a falta de recursos e 

atención médica. 

En Tailandia, a militarización do Estado 

trouxo consigo a aplicación dunha lexislación 

permisiva coa detención e reclusión arbitra-

ria (orde 3/2015) que, enmarcada na intran-

sixencia do Estado coas drogas, tradúcese en 

torturas sistémicas, abusos e desaparicións, 

especialmente en comunidades vulnerables. 

No escenario latinoamericano cobran 

especial relevancia novamente México e O 

Salvador. Nun ano que se consolidou coma o 

máis violento da historia contemporánea de 

México (29.168 homicidios), os informes de 

torturas, desaparicións forzadas, execucións 

extraxudiciais e impunidade por parte de 

axentes estatais multiplicáronse notoriamen-

te. Ducias de foxas comúns foron descubertas 

ao longo do ano, ás que a Comisión Nacional 

de Dereitos Humanos atribúe unha parte sig-

nificativa á man das autoridades locais. Do 

mesmo xeito, existe un alto número de des-

aparicións forzadas vinculadas coa implica-

ción do Estado (segundo Amnistía Interna-

cional), pechando o ano cun global de 29.917 

persoas en paradoiro descoñecido.

No caso do Salvador, a militarización 

da loita contra as pandillas e o denomina-

do “narcomenudeo” (tráfico de baixa escala) 

converxeu en detencións arbitrarias, torturas 

estendidas e saturación do precario sistema 

de penitenciarías. A todo isto cómpre sumar 

a proliferación de “escuadróns da morte”, 

vinculados a membros de forzas de seguri-

dade, que levan a cabo execucións extraxudi-

ciais ante a inacción ou tolerancia tácita do 

Estado (WOLA). 

O breve repaso dos exemplos máis sig-

nificativos non é senón a punta dun iceberg 

moito maior. Esta perigosa tendencia parece 

estenderse por numerosos estados e rexións, 

ante a incapacidade das organizacións supra-

nacionais e dos estamentos xudiciais para po-

ñer coto a unhas estratexias altamente com-

probadas como fallidas e que supoñen unha 

vulneración dos principais tratados en mate-

ria de dereito internacional e DD.HH. 

5.5. Sobrevivirá a globalización? 
Alfredo Toro Hardy

A visión estratéxica resulta fundamental 

para países e empresas. Esta, sen embargo, 

non resulta posible en canto se refire ao fu-

turo da globalización. Dúas poderosas forzas 

de natureza contraposta actúan sobre esta, 

facéndose imposible determinar cal delas 

prevalecerá. Unha delas a reforza, mentres a 

outra a debilita e ameaza a súa supervivencia. 

A favor da globalización xoga a convic-

ción de que este fenómeno ten aínda un papel 

moi importante que xogar. Isto asóciase coas 

chamadas cadeas de subministro, as cadeas 

globais de valor e coa denominada Nova Di-

visión Internacional do Traballo. Entre quen 

apoian o reimpulso da globalización atopa-

mos ás do Leste de Asia e a India, grandes 
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beneficiarios dos procesos antes referidos. 

Neste grupo atopamos tamén as cidades glo-

bais e a quen controla as rutas marítimas in-

ternacionais, así como as nacións en vías de 

desenvolvemento que derivaron ou derivan 

importantes vantaxes do superciclo dos com-

modities e da nova industrialización. 

En adición, este bando inclúe ao comple-

xo marco institucional que xira ao redor do 

comercio internacional, así como aos intere-

ses económicos vinculados a este. En termos 

xeográficos, o Leste de Asia, con China á ca-

beza, encarna a maior forza expansiva do co-

mercio internacional. 

En contra da globalización non só xoga 

a convicción de que esta ten xerado o despra-

zamento económico dun inxente número de 

traballadores no mundo desenvolvido, senón 

tamén os saltos tecnolóxicos que apuntan á 

obsolecencia dos procesos de externalización 

de manufacturas e de servizos. Isto último 

conduciría á produción, próximo do punto de 

consumo, non só de manufacturas senón ta-

mén de enerxía, alimentos e novos materiais 

chamados a substituír aos recursos naturais 

tradicionais. Mais aínda, faría innecesario ex-

ternalizar servizos ao outro punto do planeta, 

cando a tecnoloxía dixital podería prestalos 

en casa a custes máis rendibles. 

Así as cousas, produciríase unha con-

verxencia fáctica entre as forzas políticas do 

mundo desenvolvido que rexeitan os custes 

sociais da globalización e a chamada Cuarta 

Revolución Industrial. O que esta última es-

tea chamada a agudizar os problemas sociais 

formulados non impide que ambos fenóme-

nos socaven a viabilidade da globalización. 

O rexeite da globalización identifícase 

coa Administración trump, co Brexit e cos 

poderosos movementos que dende a esquer-

da e a extrema dereita europea e estadouni-

dense opoñense aos seus custes sociais. Isto 

ten conducido ao fortalecemento dos extre-

mos políticos, ao populismo, ao regreso do 

proteccionismo, ao avance do euroescepticis-

mo, ao altermundismo, ao debilitamento do 

centro e dos partidos tradicionais, á radicali-

zación dos partidos conservadores, ás dificul-

tades para obter maiorías parlamentarias que 

garantan a conformación de gobernos e cara 

alianzas disímiles que afectan a gobernabili-

dade. O fenómeno das migracións contribuíu 

tamén a afianzar a fortaleza da pequena aldea 

fronte á aldea global. 

A Cuarta Revolución Industrial re-

presenta, sen embargo, a maior ameaza á 

globalización. Esta vai camiño de xerar un 

desacoplamento entre nacións con sistemas 

tecnolóxicos avanzados e economías atrasa-

das. 

Aínda que a natureza e fortaleza de am-

bos bandos resulte clara, o éxito de calque-

ra destes resulta aínda hipotético. En ambos 

evidéncianse contradicións que poderían 

frustrar os seus obxectivos. Exemplo emble-

mático disto brindaríao China, maior soporte 

á expansión da globalización. A política de 

“agarrar coas dúas mans” definida en tem-

pos de Deng Xiaoping, contén obxectivos 

contrapostos ao servizo da globalización e do 

nacionalismo. Así as cousas, a confrontación 

entre a aldea global e a pequena aldea resulta 

aínda demasiado fluída e atópase sometida a 

inconsecuencias estratéxicas.

Baixo tales circunstancias, calquera for-

ma de visión estratéxica resulta imposible e 

para Estados e empresas non queda outra op-

ción que a de apostar pola ambivalencia. 
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 5. 

Personaxes de 2017

emmanuel Macron (40 anos) 
 

 

 O presidente máis novo da República 

francesa desde o 14 de maio de 2017, Macron 

tenta erixirse como o símbolo dun relevo xe-

racional tanto na política francesa como eu-

ropea que busca simultaneamente reconducir 

o proxecto europeísta nun momento de crise 

de identidade e de dilemas políticos. En 2016 

creou o movemento En Marche!, “Asocia-

ción pola Renovación da Vida Política”, coa 

finalidade de apostar por unha alternativa 

centrista e horizontal orientada a reformular 

a política francesa con paralelo impacto de 

cara ao concerto europeo. Esta pretensión foi 

observada con optimismo, particularmente 

por parte da chanceler alemá Ánxela Mer-

kel e da tecnocracia imperante en Bruxelas. 

Macron e Merkel coinciden no obxectivo de 

repotenciar o eixe franco-alemán dentro da 

UE, razón pola que as expectativas son moi 

relativamente elevadas a propósito dos pasos 

que dea o novo presidente francés ao respec-

to. Con todo o seu talante reformista, Macron 

ten amosado unha marcada orientación con-

servadora nas súas decisións gobernamen-

tais, principalmente en materia de inmigra-

ción e social. 

Aung San Suu Kyi (72 anos)  
 

A Premio Nobel da Paz (1991) e actual-

mente conselleira de Estado e lideresa de fac-

to de Myanmar (Birmania) estivo no centro 

da atención durante este 2017 pola súa inca-

pacidade para afrontar a crise humanitaria 

da minoría musulmá rohingya, claramente 

marxinada e estigmatizada dentro da socie-

dade birmana. Esta crise, que en compare-

cencias públicas incluso chegou a ser negada 

pola propia San Suu Kyi, foi considerada pola 

ONU como unha “limpeza étnica”, provo-

cando un masivo éxodo de membros desta 

minoría a países veciños como Bangladesh. 

O cuestionamento mundial ante a indiferen-

za palpable de San Suu Kyi sobre esta crise 

evidenciou as limitacións do seu mandato, 

particularmente ante a preponderancia do 

estamento militar, auténtico poder de feito 
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en Myanmar. As voces críticas a nivel mun-

dial contra Suu Kyi demandaron incluso a re-

tirada do seu Premio Nobel, eclipsando a súa 

antano imaxe icónica como líder democrática 

e defensora dos dereitos humanos, hoxe no-

tablemente cuestionada. 

João lourenço (63 anos) 

O histórico relevo político en Angola ex-

presado na súa vitoria presidencial en agosto 

de 2017 converteu a João Lourenço nun dos 

personaxes do ano, tras poñer fin a 38 anos 

de mandato do agora ex presidente José 

eduardo dos Santos. Se ben esta vitoria 

garantiu igualmente a hexemonía política e 

electoral do gobernante Movemento Popular 

para a Liberación de Angola (MPLA), Lou-

renço deberá agora liderar unha transición 

política determinada pola ominipresente 

presenza da familia dos Santos nas mais ele-

vadas estruturas de poder angolano. Os seus 

primeiros pasos no goberno verificaron a súa 

intención de afastar do poder á “dinastía dos 

Santos” coa clara intención de avanzar nunha 

transición democrática non menos incerta. 

Os retos económicos e de combate á pobre-

za e as desigualdades asúmense igualmente 

como prioritarios para a xestión presidencial 

de Lourenço. 

Ahed tamimi (17 anos) 

 A detención da adolescente palestina 

Ahed Tamimi por parte das forzas policiais 

israelíes (decembro de 2017), así como a súa 

posterior condena a oito meses de prisión 

(febreiro de 2018) converteuna nun símbolo 

global dunha causa, a palestina, fortemente 

silenciada pola atención mundial nos últimos 

tempos. Ao revitalizar a resistencia e os dere-

itos dos palestinos ante a cruenta ocupación 

israelí, Tamimi simboliza ao mesmo tempo a 

loita feminista e dos dereitos dos menores de 

idade en contextos de explotación e de mar-

xinalidade. Tamimi podería igualmente re-

presentar unha especie de relevo xeracional 

nos territorios ocupados de Cisxordania, nun 

momento de atomización e de febleza dos 

movementos políticos palestinos. A cruenta 

represión israelí (16 mortos e máis de 1.400 

feridos) contra os palestinos de Gaza na de-

nominada Marcha polo Retorno (marzo de 

2018) realza con maior nitidez a renovación 

da loita palestina impulsada por Tamimi des-

de decembro pasado. 
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Rafael Correa (54 anos) 

O final do ciclo presidencial de Rafael 

Correa en Ecuador (2007-2017) e o traspaso 

de poder ao seu sucesor e ex vicepresidente 

lenín Moreno (febreiro de 2017) derivou 

nunha inesperada confrontación política den-

tro do gobernante Alianza País, propiciando 

unha profunda crise orientada a desmontar, 

a marchas forzadas, o legado da Revolución 

Cidadá impulsada por Correa desde a súa 

presidencia. O “divorcio” entre Correa e Le-

nín Moreno debe igualmente observarse en 

perspectiva dos cambios políticos acaecidos 

recentemente en América Latina, particular-

mente ante a reacción “neo-conservadora” 

imperante nos últimos procesos electorais. A 

aposta liberal de Moreno contrasta claramen-

te cos postulados establecidos polo progresis-

mo social e político identificado no legado do 

seu antecesor Correa, un aspecto que dirime 

igualmente en que medida esta reacción está 

alcanzando réditos políticos en América Lati-

na. Está por ver se este “divorcio” terá reper-

cusións colaterais en casos de política inter-

nacional, como é a do director de Wikileaks, 

Julian Assange, refuxiado desde 2012 na 

embaixada ecuatoria de Londres, así como no 

decaído “eixe ALBA”, do que Ecuador é mem-

bro desde 2009. Neste sentido, o Ecuador de 

Moreno pode manifestar unha posible creba 

dunha ALBA da que só persisten como mem-

bros chave unha Venezuela política, econó-

mica e socialmente atribulada, a Bolivia de 

evo Morales que buscará outra reelección 

presidencial en 2019, a Nicaragua de Daniel 

Ortega e unha Cuba post-castrista en fase de 

transición institucionalizada.
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