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1. 

Presentación: 
Sociedade de risco 
global e nova 
normalidade

No 1986 o sociólogo alemán Ullrich Beck 

publicaba “A Sociedade do Risco: Cara unha 

nova modernidade” cuxa premisa básica si-

nalaba que a multiplicación das interdepen-

dencias no planeta, das económicas ás am-

bientais, alteraba todo. Produto da apertura 

do mercado global, as novas tecnoloxías da 

información e o alongamento das redes de 

conectividade física e dixital, de mercancías e 

persoas, o sociólogo alemán concluía a trans-

formación radical do mundo no que viviamos. 

A mensaxe de fondo era que a humanidade 

precisaría de mecanismos de gobernanza glo-

bal para facer fronte aos novos desafíos e que 

as solucións individuais xa non funcionarían.

Segundo Beck, a proliferación dos ris-

cos tiña que ver coa súa natureza pouco per-

ceptible: o risco propágase máis rapidamen-

te (dimensión temporal) e expándese máis 

amplamente (dimensión espacial) cando a 

súa invisibilidade é maior. A obra foi suce-

sivamente reformulada polo autor até a súa 

morte no 2015, que aínda en vida presenciou 

os ataques ás Torres Xemelgas, no 2001, e a 

crise financeira, que arrancou no 2008-2009, 

coma episodios ilustrativos das súas adver-

tencias. 

Cando a mediados de marzo de 2020 en 

Europa comezamos a confinarnos tomamos 

definitivamente consciencia de que ese mun-

do do risco global chegara a nós de maneira 

dramática. A viaxe acelerada do virus polos 

cinco continentes, o peche das fronteiras, o 

desabastecemento de material sanitario, a  

piratería entre estados ou a incapacidade de 

resposta coordinada activaron todas as alar-

mas. Xunto ao medo pola propagación do vi-

rus non agardado, comezouse a identificar a 

sensación de cambio de época, no contraste 

do caos europeo e americano fronte a eficacia 

asiática á hora de conter ao novo coronavirus.

Así as cousas cando popularizamos en-

tre nós a cuestionada expresión de nova nor-

malidade, soubemos que entrabamos nun 

tempo de incerteza radical e rebumbio inter-

nacional, enmarcando o calendario cara un 

futuro indefinido. Os acontecementos do ano 

2020, así coma o inicio dun 2021 atribulado, 

tanto co asalto ao Capitolio, as primeiras con-

secuencias do Brexit, as novas ondas e cepas 

da Covid-19 ou a dificultosa xestión da pro-

dución e administración universal das vaci-

nas; alertan da convivencia de crises e fendas 

da sociedade internacional da última década, 

axigantadas na combinación co risco extre-

mo que o novo escenario que a crise sanitaria 

destapou definitivamente. 

Deste xeito iniciamos o 2021 coa ilusión 

da vacinación universal e a fin da nova nor-

malidade nun horizonte aínda incerto, xunto 

ao inquietante stress dunha sociedade global 

que acumula fendas de conflito, especialmen-

te en materias económicas, ambientais e de 

seguridade (ás que se suman as identitarias, 

de todo signo, dentro de cada estado) e que 

aínda non sabe imaxinar mecanismos de go-

bernanza global que nos resgarden de poten-

ciais crises sanitarias análogas ás da Covid-19 

no futuro.
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O IAR 2020-2021

Na edición do IAR deste ano aspiramos 

a presentar de maneira panorámica as varia-

bles e as ideas forzas que construíron o 2020, 

así coma os acontecementos e as tendencias 

a observar durante o 2021, apuntando cara 

aquelas dinámicas que durante a última déca-

da modelaron a sociedade internacional e os 

novos elementos do moi especial ano pasado.

Nas Chaves e Perspectivas enfatizamos 

algúns dos debates que caracterizaron o 2020 

e que están a debullar o ano en curso. Non 

aspiramos a unha lectura totalizante da moi 

efervescente vida e riscos globais actuais, 

mais si a identificar as variables centrais e as 

potenciais vías de cooperación e conflito en-

tre potencias mundiais e rexionais. 

Nas Análises por Áreas xeográficas ache-

gámonos acentuadamente a Alemaña, Rusia, 

Marrocos, China e, en xeral, Asia e as Amé-

ricas, que desde os albores da sacudida pan-

démica terán nos vindeiros meses escenarios 

moi específicos que cómpre observar con 

lentes preparados, sen descoñecer dinámicas 

pasadas e elementos da nova natureza que a 

crise da Covid-19 emerxeu.

Nas Áreas transversais achegámonos aos 

impactos da crise económica e de recursos 

enerxéticos que a epidemia trouxo da man, 

así coma á guerra tecnolóxica entre os Esta-

dos Unidos de América e a China, que definen 

tamén os riscos invisibles dos que falaba Beck. 

Tamén achegamos a lupa, a través dos nosos 

investigadores, aos impactos que a Covid-19 

tivo sobre feminismos, migracións e terroris-

mo, coma elementos definitorios de debates 

globais, interdependentes e interconectados, 

que seguirán a estar presentes no 2021.

Por último, pechamos o IAR coas Per-

sonaxes do ano, onde apostamos por distin-

guir aquelas figuras que, alén do rebumbio 

mediático permanente nos espazos reserva-

dos ao internacional nas nosas televisións, 

erixíronse en chaves das tendencias de fon-

do e dinámicas de maior ebulición durante 

a crise sanitaria. Mención illada merecerían 

Joe Biden e Kamala Harris que, tras vencer 

nas presidenciais de novembro de 2020 a 

Donald Trump, son depositarios das espe-

ranzas dunha nova harmonía na sociedade 

internacional, mais reservamos a análise da 

súa figura para o ano que vén no obxectivo 

de tomar distancia fronte ao perigoso wis-

hful thinking.

1.1. Equipo IAR 2020-2021

O equipo do IGADI Annual Report 2020-

2021 confórmase por especialistas galegos e 

internacionais, combinando a participación 

de analistas con traxectorias consolidadas e 

novos valores vinculados ao equipo humano 

do IGADI. 

O IGADI Annual Report, coma informe 

anual de relacións internacionais e política 

global, cumpre no 2021 o seu XIV aniversa-

rio, xa que se empezou a realizar en 2008.

Editores IAR 2020-2021:

Daniel González Palau  

é director do IGADI. 

 

Marola Novas Padín é vice-

directora do IGADI e analista 

do Observatorio de la Política 

China.
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David Alvarado é politólogo, 

consultor internacional, xorna-

lista e escritor. Membro da xunta 

directiva do IGADI. Entre outros, 

é autor de La yihad a nuestras puertas: La 

amenaza de Al Qaeda en el Magreb Islámico 

(Akal, 2010) e Rif. De Abdelkrim a los indigna-

dos de Alhucemas (Catarata, 2017).

Achegas por áreas xeográficas e 

transversais IAR 2020-2021:

Christoph Schreinmoser  

é licenciado en dereito pola Uni-

versidade de Passau en Alemaña 

(2014-2019), con especialización 

na área do dereito internacional público e da 

UE. Mestrado en seguridade, paz e conflitos 

internacionais na Universidade de Santiago 

de Compostela (2020). Doutorando na Uni-

versidade da Coruña, desenvolve a súa tese no 

ámbito do dereito internacional penal e derei-

to internacional do patrimonio cultural.

Miriam González Francisco 

é xornalista especializada en Ru-

sia e espazo postsoviético. Maxís-

ter en comunicación da defensa e 

dos conflitos armados na Universidade Com-

plutense de Madrid, máster en fenomenoloxía 

terrorista pola Universidade de Granada  e 

máster en estudos internacionais pola Univer-

sidade de Santiago de Compostela.

Wesley ST Guerra é coordena-

dor de pesquisa do CEDEPEM da 

Universidade Federal Fluminen-

se do Rio de Janeiro e doutorando 

em Sociologia e Mudanças da Sociedade Con-

temporânea, fundador e presidente do CE-

RES, Centro de Estudos das Relaçoes Interna-

cionais. Editor adjunto do Journal Of Politics 

Science da IAPSS - International Association 

for Political Science Students, corresponden-

te  na Europa do CEIRI, Centro de Estratégia, 

Inteligência e Relações Internacionais, e pro-

fessor de Paradiplomacia e Desenvolvimento 

local da ENFRI, Escola Nacional de Formação 

em Relações Internacionais do Brasil.

Lan Bo é profesor e vicedecano 

da Facultade de filoloxía hispá-

nica da Universidade Normal de 

Jiangsu (JSNU); investigador no 

Centro internacional para o estudo de Ibe-

roamérica (CICIIA) e no Instituto de inter-

cambio de persoas entre China e América La-

tina (IIPPCAL).

Javier López Prol é Schrödin-

ger fellow no Instituto alemán de 

investigación económica (DIW 

Berlin) e no Wegener Center for 

Climate and Global Change da Universidade 

de Graz, en Austria.

Alfredo Toro Hardy é 

diplomático retirado, autor e 

académico venezolano.

Luis Francisco é especialista 

en seguridade internacional e 

terrorismo xihadista.

María Xosé Porteiro é xor-

nalista, escritora e antiga dele-

gada da Xunta de Galicia en Ar-

xentina. É membro do Consello 

 Reitor do IGADI.
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1.2. 30 anos do IGADI no 2021

En 1991, o Instituto Galego de Análise e 

Documentación Internacional, IGADI (www.

igadi.gal), naceu como un proxecto indepen-

dente de partidos ou empresas, co propósito 

de construír un think tank para as relacións 

internacionais capaz de proxectar  a Galicia 

na sociedade global.

Entre os fitos desde a súa fundación, 

cómpre destacar que:

• O IGADI publica cunha periodicidade 

semestral a súa revista académica de re-

lacións internacionais e estudos globais, 

Tempo Exterior, cun consello de redac-

ción e consello científico ligado á univer-

sidade galega e internacional.

• O IGADI publica regularmente informes 

anuais, como o IGADI Annual Report, 

de relacións internacionais e xeopolítica 

global, e o seu anuario sobre a acción ex-

terior de Galicia, Nós No Mundo.

• O IGADI converteuse nos seus trinta 

anos de actividade nunha escola e can-

teira de analistas en xeopolítica e estudos 

globais de referencia, situándose entre os 

primeiros think tanks do estado español, 

segundo o ranking que elabora cada exer-

cicio a Universidade de Pennsylvania.

• O IGADI elaborou o primeiro Libro 

branco da acción exterior de Galicia no 

ano 2003, durante a presidencia de Ma-

nuel Fraga.

• O IGADI é unha entidade de recoñecido 

prestixio no ámbito dos estudos chineses, 

impulsor do Observatorio de la Política 

China. Xulio Ríos, fundador e presiden-

te de honra da entidade, gañou o premio 

Cátedra China en 2018 e o premio Casa 

Asia en 2020. 

• O IGADI deseñou e puxo en marcha en 

2009 o proxecto OGALUS (Observatorio 

Galego da Lusofonía) que, atendendo ás 

realidades, historia, sinerxías e intereses 

do país, atende de xeito permanente ao 

espazo internacional da lusofonía. 

• O IGADI forma parte, na súa calidade de 

entidade experta, do Consello galego de 

acción exterior da Xunta de Galicia desde 

a súa constitución en 2010.

• No marco da Estratexia galega de acción 

exterior (EGAEX) impulsada pola Xunta 

de Galicia, en funcionamento desde o 1 

de marzo de 2018, cítase expresamente 

ao IGADI como actor chave para a acción 

exterior de Galicia en Asia e China. Na 

EGAEX, no seu balance histórico, tamén 

se recoñece a participación do IGADI nos 

principais consensos arredor da traxec-

toria da acción exterior de Galicia.

• O IGADI elaborou durante o mandato 

municipal 2015-2019 os estudos para as 

Bases de acción exterior dos concellos de 

Santiago de Compostela, A Coruña, Pon-

tevedra e Lugo. O 21 de marzo de 2019 

o pleno do Concello da Coruña aprobou 

por unanimidade, co voto favorable de 

todos os grupos, a declaración institu-

cional “A Coruña no mundo global do 

século XXI” en apoio ao devandito docu-

mento.

• O IGADI executou o proxecto “O Xaco-

beo 2021 e a Ruta da Seda: Camiños para 

o diálogo Oriente-Occidente” entre o 1 

de outubro de 2019 e o 30 de outubro de 

2020, froito da convocatoria de proxec-

tos da Xunta de Galicia “O teu Xacobeo”. 

A iniciativa representou de facto un fito 

na historia das relacións entre Galicia, 

España e China. 
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• O IGADI realizou, o 17 de decembro de 

2020, un encontro global online con 

investigadores de até 17 países para re-

flexionar e abordar o estado do mundo 

trala pandemia da Covid-19, e todo co 

ánimo de impulsar unha maior coope-

ración internacional e tradución cultu-

ral fronte aos riscos globais no marco 

do impulso do ideario fundacional das 

Nacións Unidas, principio estatutario da 

asociación.

O IGADI é unha plataforma privilexiada 

por investigadores de todo o mundo, pola súa 

difusión e impacto, para vehicular análises e 

opinións sobre a actualidade internacional, 

arredor daquelas cuestións que determinan o 

devir e perspectivas en Galicia e no mundo. A 

través do seu portal (www.igadi.gal), de me-

dios de comunicación e centros de investiga-

ción asociados ao longo do planeta, o IGADI 

auspicia cada ano a publicación de centos de 

artigos.

Durante o 2020 o IGADI renovou a súa 

xunta directiva, consolidando o relevo xera-

cional da entidade, cun espírito baseado no 

mantemento dos principios fundacionais e co 

ánimo de consolidar o proxecto sólido a me-

dio e longo prazo. 

O 10 de setembro do 2021 o IGADI cum-

prirá 30 anos.

http://www.igadi.gal
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2. 

As Chaves de 2020

2.1. Covid-19 e desmundialización

A Covid-19 marcou o ano 2020. A severi-

dade e rapidez coa que afectou a todos os paí-

ses do mundo tivo unha amplitude inédita, do 

mesmo xeito que as medidas implementadas 

para facerlle fronte. A pandemia é á vez unha 

crise de saúde pública e un fenómeno políti-

co de primeira orde a escala mundial. O virus 

presumiblemente saído de Wuhan revolveu 

o planeta e deveu caducas as previsións, in-

fectando ás diferentes áreas xeográficas e 

afectando a todos os sectores, sen excepción. 

Porén, a pandemia non inventou nada, 

senón que exerceu de catalizador, re-

velando e acelerando tendencias xa en 

liza, observables en maior ou menor 

medida durante os últimos anos. Neste 

senso, a Covid-19 relanzou o debate so-

bre a mundialización, unha contesta-

ción sobre o fenómeno que non é nova 

e se deixa ouvir tras cada crise interna-

cional. Dunha banda, algúns sosteñen que a 

pandemia terá pouco efecto e que, en canto 

se estabilice, voltaremos á unha forma de big 

business as usual. Doutra, afírmase que nos 

diriximos inexorablemente cara unha autén-

tica desmundialización.

Unha tal eventualidade era impensable 

na década dos noventa, xa que a mundializa-

ción era percibida coma un fenómeno irrever-

sible e globalmente benéfico. A emerxencia 

do movemento altermundialista no cambio 

de milenio e o auxe de correntes populistas 

de todo signo contribúen a cuestionar o “con-

senso permisivo” ao encontro do fenómeno 

en países desenvolvidos, nomeadamente esa 

visión idealizada que identifica o proceso 

coma factor de prosperidade e paz comparti-

da. Os atentados do 11 de setembro de 2001 

e a crise financeira de 2008-2009 constitúen 

etapas esenciais. Nesta altura xa, a desmun-

dialización é percibida por dirixentes como o 

primeiro ministro británico Gordon Brown 

como unha ameaza a conxurar. O dobre cho-

que de 2016, co referendo do Brexit en xuño 

e despois, en novembro, a elección de Donald 

Trump, conforta as probabilidades dun certo 

proceso de desmundialización.

É a partir de entón a antimundialización 

é enarborada como opción política. Algúns 

dos seus máis ferventes partisanos están (ou 

estiveron) xa no poder en Estados Unidos, 

Brasil, Filipinas, Polonia ou Hungría, por 

non citar máis que algúns exemplos. Dentro 

deste marco xeral a crise da Covid-19 fai da 

desmundialización unha realidade, cando 

menos de xeito provisorio, empurrando aos 

gobernos a pechar as súas fronteiras e a pa-

ralizar as súas economías, provocando unha 

contracción dos intercambios internacio-

nais sen precedentes. Tralos ataques do 11-S 

o sociólogo alemán Ulrich Beck falaba dun 

“Chernobil da mundialización”. Días des-

pois da caída de Lehman Brothers, Nicolas 

Sarkozy afirmaba que “unha certa lóxica da 

mundialización remata coa fin do capitalis-

mo financeiro”. O 17 de abril de 2020, nunha 

entrevista no Financial Times, Emmanuel 

Macron subliña que “o choque que estamos 

a vivir vainos obrigar a repensar a mundiali-

zación”. 
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En períodos de crise cristaliza unha pre-

ferencia colectiva polo intervencionismo de 

estado en detrimento do liberalismo econó-

mico, pola economía real no canto da econo-

mía financeira, a primacía do nacional e local 

con respecto ao global. As vulnerabilidades 

do proceso de globalización víronse refor-

zadas polo episodio pandémico. A través 

do fluxo de persoas e intercambios de 

mercancías, a mundialización cons-

titúe un factor facilitador para a difu-

sión do virus. Os países máis afectados 

pola Covid-19 durante os primeiros 

meses foron as principais potencias 

económicas (China, Europa Occiden-

tal, Estados Unidos), onde o tráfico aé-

reo é máis importante e onde se recibe 

o meirande número de turistas inter-

nacionais. Resultan polo tanto máis 

afectados os espazos máis globaliza-

dos e internacionalmente conectados, 

e mesmo dentro dos propios países: 

Lombardía, Illa de Francia, Nova Ior-

que, Madrid... A pandemia preséntase 

como un xenuíno produto da mundia-

lización, todo un epifenómeno desta.  

Outra vulnerabilidade que a Covid-19 

evidenciou foi a extrema dependencia de cer-

tos países con respecto a China, e máis no 

referente a produtos xulgados estratéxicos. A 

pesar deste panorama, non semellan tan sóli-

das as hipóteses segundo as cales se produci-

rá unha grande desglobalización ou relocali-

zación masiva de actividades económicas nos 

países desenvolvidos. Poderíamos asistir 

a unha recomposición das cadeas de 

valor a iniciativa dos grandes grupos, 

sen dúbida a favor dunha relocaliza-

ción, o cal para os europeos tendería 

a favorecer a Europa do Leste e África. 

De todos xeitos, calquera deriva de-

penderá de toda unha pléiade de facto-

res, como a propia evolución da pandemia, a 

súa duración e intensidade, da recesión eco-

nómica e da amplitude do despegue econó-

mico previsto para 2021-2022, da deriva que 

tomen os Estados Unidos de Joe Biden, o xei-

to en que a Unión Europea solvente as súas 

propias crises e dilemas, os resultados electo-

rais de movementos populistas e de extrema 

dereita, consideracións climáticas...

2.2. Inédita crise económica

A crise sanitaria vencellada á Covid-19 

foi, nun primeiro intre, infravalorada, pero 

non ocorreu o mesmo coas repercusións eco-

nómicas da mesma, que de seguido se albis-

caron excepcionais, cun impacto inicial máis 

grave que as observadas durante crises como 

a das subprimes. Nesta ocasión, e con 

respecto á de 2008, o andazo golpeou 

en primeiro termo á economía real, 

e non á esfera financeira, que non foi 

afectada máis que nunha segunda eta-

pa. Estas turbulencias inscríbense nun 

contexto de mundialización particular-

mente avanzado, no que as economías 

mundiais nunca foran tan estreita-

mente conectadas e interdependentes. 

Televisivamente todo comeza en China a co-

mezos de 2020, cos primeiros signos de pro-

pagación en Wuhan, cando as autoridades 

chinesas resolven o confinamento total da 

cidade e doutras poboacións da provincia de 

Hubei. Esta resposta radical á crise sanitaria 

dá comezo a unha crise económica sen pre-

cedentes, xa que, paralizando fábricas e inte-

rrompendo cadeas loxísticas, Pequín bloquea 
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o funcionamento non só de Hubei, senón o de 

todo o país, prólogo dunha onda de choque 

que se se propagará ao conxunto da econo-

mía mundial.  

China, epicentro inicial da crise 

sanitaria, sitúase no cerne de nume-

rosas cadeas de valor mundiais, polo 

que o confinamento do país e o cese do 

aprovisionamento de materias e com-

poñentes esenciais en sectores como o 

electrónico, o téxtil ou o automobilísti-

co, implica un duro golpe á produción 

de países xeograficamente próximos, 

como Xapón, Corea do Sul, Camboia 

ou Vietnam, pero tamén, nun efecto 

dominó, a países máis distantes, como 

poden ser Alemaña ou Italia. Doutra ban-

da, alén de seguir a ser a factoría do planeta, 

China tense convertido, ao fío do seu propio 

desenvolvemento, nun polo de demanda im-

portante, por exemplo turística, impactando 

sobre outro bo número de eidos e sectores en 

diferentes latitudes. E como a crise sanitaria 

avanzou por ondas, cun timing diferente en 

función das rexións e países, cando China co-

meza a funcionar a partir de abril, as redes de 

produción permanecen paralizadas porque 

os países do sudeste asiático comezan a verse 

afectados pola pandemia...

Nos albores do verán de 2020 e na in-

certeza da evolución do virus e a duración da 

nova normalidade, as previsións coinciden en 

sinalar que o retroceso económico será pro-

fundo, anticipando uns unha recuperación en 

V, outros en W ou mesmo en L, cun prolon-

gado período de crecemento átono. Os máis 

optimistas fúndanse sobre a hipótese dun 

regreso á normalidade a partir do outono, o 

cal non se logrou, xa que as sucesivas ondas 

da Covid-19 replícanse por todo o planeta. O 

carácter multidimensional da crise fai pensar 

que un regreso ao  status quo anterior é pou-

co probable, xa que existe todo un conxunto 

de parámetros que se ven afectados e, tendo 

presente a complexidade das cadeas de valor, 

a recondución dos diferentes elementos da 

engranaxe antóllase delicado, podendo to-

mar moito tempo o seu axuste.

O impacto da crise económica deri-

vada da pandemia da Covid-19 está así 

chamado a ser particularmente nega-

tivo para os países máis pobres, inca-

paces de facer fronte á crise sanitaria 

e que, a miúdo, dependen das exporta-

cións de produtos de base e materias 

primas cuxos cursos se teñen afundi-

do nos mercados internacionais, pero 

tamén do envío das remesas dos seus 

nacionais que traballan en Occidente. 

A pesares de que os países africanos seme-

llan ter sorteado máis ou menos ben a crise 

sanitaria, son os primeiros en sufrir os seus 

efectos indirectos, que todo apunta a que se-

rán máis patentes a medida que transcorra 

o tempo. Segundo estimacións de Na-

cións Unidas, o número de pobres nos 

países menos avanzados pasará de 344 

a 377 millóns e, por vez primeira en 

tres décadas, o índice de desenvolve-

mento humano ou a esperanza de vida 

van recuar. Amais, por descontado, 

acrecentaranse as desigualdades, un 

fenómeno que tamén se fará extensivo 

aos países máis industrializados. 

A crise económica tamén está chamada 

a reforzar tendencias que agromaron polo 

efecto das tensións estes últimos anos entre 

Washington e Pequín, sobre todo no que se 

refire á reorganización das cadeas de valor 

mundiais, destinada a reducir a dependen-
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cia do xigante asiático. Os Estados Unidos 

de Trump empurraban para a conformación 

dunha alianza de socios de confianza, que 

comprendería empresas e grupos da socieda-

de civil funcionando segundo as mesmas nor-

mas en sectores como a enerxía e infraestru-

turas, investigación, comercio ou educación. 

Os Estados Unidos non son os únicos que 

perseguen reducir a súa dependencia de Chi-

na e as incitacións fiscais e subvencións para 

a relocalización de empresas tamén se atopa 

na axenda de Xapón e Corea. No porvir é 

posible que os diferentes estados evi-

ten acudir ao mercado mundial para 

acceder a produtos e equipos estraté-

xicos, emerxendo unha nova dinámi-

ca de globalización, desta volta máis 

marcadamente estruturada arredor de 

grandes polos rexionais de integración 

comercial: asiático, europeo e ameri-

cano.

2.3. Fraxilidade europea e instinto 

de supervivencia

Para que serve a Unión Europea (UE) 

se é incapaz de axudar aos seus cidadáns en 

momentos de dificultade, mesmo se estes son 

extremos, nunca antes vistos? Unha cuestión 

central, que afecta directamente á propia ra-

zón de ser do ente comunitario, á que hai que 

engadir as dúbidas suscitadas pola súa propia 

organización e funcionamento. É a UE capaz 

de dar resposta aos propios desafíos 

do mundo actual? Porque a crise, que 

primeiramente é de orde sanitario,  ta-

mén é unha crise da globalización sen 

control, que deixou ás claras a depen-

dencia exterior da UE e a incapacidade 

para transcender a súa consideración 

de “gran mercado” para facerse un oco 

nun mundo marcado, cada vez máis, 

pola dialéctica entre Estados Unidos e 

China. É ben visible a soidade estratéxica da 

UE, impotente para afirmarse como poten-

cia, para o cal deberá non só superar as súas 

propias división internas, máis que evidentes 

durante a crise, senón tamén revisar o seu 

modo de funcionamento, dotarse dos instru-

mentos para acadar máis elevadas ambicións 

e cuestionar non poucos aspectos do enfoque 

neoliberal dos que a Comisión Europea (CE) 

aínda se gaba. 

O Vello Continente subestimou 

a amplitude da epidemia e tardou en 

adoptar as medidas axeitadas, degra-

dándose a situación estrepitosamente 

nos primeiros compases do andazo, 

nomeadamente en Italia, España e 

Francia. O 18 de marzo de 2020 a UE con-

verteuse no epicentro mundial da pandemia, 

no mesmo momento en que China anunciaba 

a ausencia de casos novos no seu territorio. O 

8 de abril contabilizábanse preto de 60.000 

mortos en Europa, que representaba o 70% 

dos decesos por coronavirus de todo o plane-

ta. Nun tal contexto os europeos agardaban 

da UE unha resposta rápida, forte e, sobre 

todo, coordinada. Pero a primeira fase da re-

acción europea estivo marcada pola lentitu-

de, a división e a disparidade entre as medi-

das adoptadas. En ausencia de competencias 

comunitarias en materia de saúde, eran os 

Estados os que estaban en primeira liña, sós, 

e non anticiparon a rápida propagación da 

epidemia nin as súas dimensións, non coor-

dinando medidas e optando por respostas 

heteroxéneas, que ían desde o confinamento 

total en Italia, España e Francia, até o enfo-
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que da inmunidade de rabaño e a responsabi-

lidade individual en Suecia. 

Trala non resposta á demanda ita-

liana do 28 de febreiro para activar un 

Mecanismo europeo de protección ci-

vil orientado a procurar e distribuír, de 

xeito centralizado, materiais e equipos 

de protección dos que os desbordados 

hospitais empezaban a botar en falta, 

a tónica foi a acentuación do repregue 

nacional. Requisición de materiais opera-

das polo goberno francés sobre continxentes 

de máscaras que transitaban polos seus aero-

portos, limitacións alemáns das exportacións 

e outras medidas de control instauradas de 

xeito unilateral nas fronteiras comunitarias 

interiores, que tiveron por efecto a ralenti-

zación na provisión de equipamentos esen-

ciais. Penuria de mercancías, incremento dos 

prezos, multiplicación de prácticas de depre-

dación comercial, desvío de cargamentos e 

acentuado intervencionismo, a UE tomaba 

dramaticamente conciencia da súa depen-

dencia exterior. Aínda así, a CE seguía inca-

paz de instaurar unha dinámica progresiva e 

coordinada para a relaxación de medidas e, 

a partires de mediados de abril, os Estados 

alixeiraban con xeometrías moi variables as 

restricións previamente impostas. 

Sen embargo, as autoridades euro-

peas esforzáronse por corrixir a desas-

trosa impresión xerada pola xestión 

da primeira fase da crise, poñendo 

o acento nos imperativos de unida-

de e solidariedade. Así a rolda de prensa 

conxunta de Merkel e Macron o 18 de maio 

de 2020 inauguraba o momento da reacción 

comunitaria á pandemia, primeiramente co 

anuncio do fondo de 500.000 millóns de eu-

ros para a reconstrución asignados mediante 

subvencións non reembolsables aos países e 

sectores máis afectados. Dez días máis tarde 

sería Ursula Vonder Leyen, Presidenta da 

Comisión Europea, a que presentou o pro-

grama Next Generation, pivotando sobre a 

dixitalización e a economía verde a transfor-

mación e recuperación da economía europea 

para a próxima década. Neste instinto de 

supervivencia do ente comunitario, o 

Consello Europeo do 20 de xullo que 

reuniu aos 27 líderes europeos marcou 

o momento épico e a narrativa refun-

dacional da Unión Europea que mar-

cou a segunda parte do 2020. Despois 

de catro días de tensións e desacordos con-

seguían aprobar o plan histórico anunciado 

pola Presidenta da Comisión, non sen drama 

e contradicións, atopándose coa resistencia 

dos “países frugais” encabezados por Holan-

da, Finlandia e Austria, que finalmente cede-

ron ao acordo froito da presión de Portugal, 

Italia e España, así coma dunha firme Angela 

Merkel. 

Na secuencia dese novo relato re-

fundacional para a UE da reconstru-

ción son tamén reseñables o acordo 

para a compra e acumulación masiva 

de vacinas do verán e a aposta pola 

autonomía estratéxica no ámbito in-

ternacional, anunciada coma  o primeiro 

obxectivo da UE da reconstrución o  8 de 

setembro por Charles Michel (Presidente do 

Consello Europeo) e nesa esfera, a unidade 

fronte ao Brexit e o Acordo de Retirada, así 

coma o moi agardado Pacto Bilateral de In-

versións do 31 de decembro coa China (que 

sen embargo, atópase co escepticismo ao non 

contar a UE cunha política exterior de seu).
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2.4. Devalar estadounidense e 

globalización asiática: cooperación e 

conflito

Nas crónicas para a historia que a Co-

vid-19 deixou tras de si no seu camiño polo 

planeta a chegada aos Estados Unidos foi 

unha das máis calamitosas. Coincidindo en 

ano electoral para a Casa Branca e despois 

de todas as resacas que a presidencia Trump 

acumulara nos últimos anos, especialmente 

o distanciamento cos socios da OTAN e as 

guerras comerciais e ideolóxicas con China, a 

chegada da Covid19 rachou coa milagre eco-

nómica trumpista deixando ao descuberto a 

fraxilidade dun sistema económico e sanita-

rio aínda peor preparado que o europeo para 

un escenario de pandemia. Rapidamente, as 

cifras de mortos multiplicáronse, así coma as 

urxencias sociais e o empobrecemento masi-

vo das clases medias estadounidenses.

Son tamén xa parte da historia as roldas 

de prensa do Presidente Trump que, duran-

te o confinamento e desescalada, elevaron a 

confrontación cos medios de comunicación 

e a comunidade científica, chegando a facer 

unha caricatura de si mesmo naquela reco-

mendación, e finalmente broma con conse-

cuencias, de receitar un chupiño de lixivia 

fronte aos efectos da Covid-19. 

Nese proceso de decadencia da moi 

polarizada sociedade estadounidense, 

onde conviven comunidades nacionais 

antagónicas, o inacabado conflito ra-

cial acabou por espir as fendas inter-

nas do país, así como a imaxe inter-

nacional dun imperio en retroceso. O 

asasinato de George Floyd o 25 de maio e a 

mobilización masiva da comunidade afroa-

mericana acabou por chocar coa América do 

supremacismo branco e a lei e a orde que, con 

entusiasmo agresivo, azoutou Donald Trump 

coma parte da súa estratexia electoral e de 

polarización do país.

Na outra cara do globo Asia, con 

todas as súas notables diferencias in-

ternas e non sen conflito, amosou unha 

resistencia e unha disciplina fronte ao 

virus que contrastou co caos desatado 

polo novo coronavirus no mundo oc-

cidental. Se ben os protocolos SARS nos 

países asiáticos tiñan xa a súa propia historia 

e definición, a diferencia dos impactos sani-

tarios e económicos nas distintas rexións do 

planeta con capacidade de medición real é 

abafante. Foron os factores culturais, claro, 

mais tamén a institucionalidade sanitaria que 

crearon os primeiros coronavírus (o SARS no 

2004 ou o MERS no 2012 e que o mundo oc-

cidental deixou pasar sen tomar leccións fir-

mes) os elementos centrais para entender o 

impacto sobre a saúde e a economía nas dis-

tintas rexións do planeta, e non as mentiras 

sistematizadas das teorías da conspiración 

variadas. 

Froito desta desigual reacción á 

crise sanitaria e económica, o 2020 

acabou por consolidar todas aquelas 

inercias de cambio detectadas na últi-

ma década na sociedade internacional, 

posicionando a Asia no seu conxunto, 

e a China en particular, coma alterna-

tivas de liderado en todos os ámbitos. 

¿Que tendencias son esas? A primeira e a 

máis determinante a emerxencia de China 

e de Asia no liderado global acompañando 

o declíneo do século americano, pero temos 

máis tendencias aceleradas coma o aumento 

da desigualdade e o empobrecemento das so-

ciedades occidentais, a vida online coma for-
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ma de vida convencional ou o desastre climá-

tico e as súas consecuencias non agardadas…

Sen embargo sería cego falarmos 

desta globalización asiática coma un 

todo homoxéneo e cun final feliz ase-

gurado para os seus protagonistas. 

Alén da desconfianza da maioría dos seus 

veciños sobre a China, e os propios escena-

rio internos conflitivos e de risco global coma 

especialmente Taiwán, mais tamén Xinjiang, 

Hong Kong ou o Tibet, as relacións con países 

coma Australia ou a India chegaron a alcan-

zar niveis de tensión tamén inesperados, con 

episodios de violencia incluídos na fronteira 

coa India. 

Así as cousas a emerxencia dos QUAD, a 

denominada OTAN asiática (conformada por 

Xapón, Australia, Nova Zelanda e os EUA) 

asoma coma un potencial contrapoder e alia-

do da futura presidencia de Joe Biden, que fi-

nalmente e non sen dramatismos alcanzou a 

presidencia nas eleccións do 20 de novembro. 

Sen embargo, o goberno de Donald Trump, a 

pesar de todas as caricaturas, conseguiu ar-

tellar un movemento social e político e por 

suposto económico, que mellorou o seu re-

sultado electoral de hai catro anos, con máis 

de 74,2 millóns de votos. Para a historia fican 

as acusacións de fraude á vitoria do Partido 

Demócrata, así como o asalto ao Capitolio do 

6 de xaneiro de 2021.

En calquera caso, o novo mapa-

mundi global que vimos en formación 

nas últimas décadas sacou unha foto 

histórica no ámbito económico o 15 de 

novembro de 2020, coa fundación da 

Asociación Económica Integral Rexio-

nal (máis coñecida como RCEP, polas 

súas siglas en inglés) conformada por 

China, Xapón, Corea do Sur, Nova Zelanda, 

Australia e os dez estados que conforman a 

Asociación de Nacións do Sudeste Asiático 

(ASEAN). Outro síntoma mais das tenden-

cias en curso da última década e da fina liña 

que separa a cooperación do conflito.

2.5. Querer e non poder da OMS

Poñendo en causa a independencia da 

Organización Mundial da Saúde (OMS) con 

respecto a China, o presidente Trump dirixiu 

unha carta ao seu director xeral o día da aper-

tura da Asemblea mundial da saúde virtual, o 

18 de maio de 2020, denunciando o fracaso 

da súa resposta á crise da Covid-19 e amea-

zando con abandonar a instancia, o cal reali-

zou de forma efectiva o 29 de maio. A OMS 

ten coñecido crises e tensións desde a 

súa creación, en 1948, pero a intensi-

dade da pandemia, a politización das 

críticas e as súas posibles repercusións 

sobre o porvir da organización dotan á 

xestión desta pandemia dun carácter 

inédito, lastrando toda a credibilidade 

do sistema de Nacións Unidas. Creada 

trala segunda guerra mundial, confióuselle á 

OMS o mandato de “conducir a todos os po-

bos ao nivel de saúda máis elevado posible”, 

actuando como autoridade directora e coor-

dinadora en tal dominio, cunha importan-

te función normativa. Así, en aplicación das 

propias directrices, a OMS declaraba o 30 de 

xaneiro de 2020 que a Covid-19 era unha ur-

xencia de saúda pública de carácter interna-

cional.

O regulamento da OMS, conformada 

por 196 estados membros, obriga aos seus 

adherentes a notificación de calquera acon-

tecemento epidémico dentro das 24 horas 
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trala súa identificación, tomando en conta 

a gravidade da alerta, o seu carácter inhabi-

tual ou esperado, o seu risco de propagación 

internacional e o risco de restricións para as 

viaxes e o comercio internacional; así como a 

obriga de desenvolver unhas mínimas capa-

cidades en materia de saúde: vixilancia epi-

demiolóxica, diagnósticos de laboratorio e a 

preparación para as crises sanitarias, permi-

tindo a súa detección. Antes da actual cri-

se, en ata cinco pandemias preceden-

tes a actuación da OMS xa fora obxecto 

de críticas, arroxando luz sobre os lí-

mites no exercicio das súas funcións 

ou mesmo a ausencia de mecanismos 

de sanción en caso de violación das 

obrigacións, así como o carácter non 

coercitivo das súas recomendacións, 

deixando aos estados membros libres 

de facto para actuar en contradición 

coas indicacións da máxima instancia 

sanitaria do planeta. Doutra banda, os 

medios financeiros da OMS son pou-

co consecuentes, xa que 6 mil millóns 

de dólares, o seu orzamento bianual 

2018-2019, se situaría entre o gasto 

sanitario anual de Galicia (4,1 mil mi-

llóns de euros) e a comunidade de Ma-

drid (8,2 millóns de euros).

Na súa xestión da crise da Covid-19 a 

OMS adicouse nomeadamente a facer un se-

guimento da pandemia, compartir informa-

cións científicas e emitir recomendacións. O 

4 de xaneiro de 2020 alerta a través das re-

des sociais da existencia dun grupo de casos 

de pneumonía atípica en Wuhan e publica o 

seu primeiro boletín. A partir de aí, ao longo 

de toda a crise, pon en marcha un dispositivo 

de loita contra as fake news, de seguimento 

e monitoreo da epidemia, facilita a investi-

gación dunha vacina e diversos tratamentos, 

publica un plan de resposta e preparación es-

tratéxica, que incluíu toda unha serie de liñas 

directrices, e alerta regularmente sobre as 

dificultades dos países máis desfavorecidos 

chamando á solidariedade mundial. 

Ben que a OMS é apolítica, a súa 

xestión está fortemente lastrada polas 

relacións entre estados e, desta volta, 

de xeito particular, entre os EUA e a 

China, no que Taiwán tamén xogou un 

papel moi especial. Desde o comezo da cri-

se, Taiwan acusou á OMS de non ter en conta 

a súa alerta sobre o risco dunha transmisión 

interhumana, que segundo a súa documenta-

ción data de decembro de 2019, é dicir, an-

tes da confirmación chinesa, o 20 de xaneiro 

de 2020, feitos que tanto China como a OMS 

refutan. Sen dúbida as relacións de poder na 

sociedade internacional e dentro da OMS 

afectan ao seu traballo diario e a súa avalia-

ción do conxunto da situación, polo que as 

críticas e os recoñecementos ao seu labor son 

ambivalentes segundo os analistas. O mesmo 

acontece co papel de China na súa alerta ini-

cial sobre a aparición do virus en Wuhan, que 

para moitos foi modélica e posibilitou o rápi-

do desenvolvemento científico internacional 

para o coñecemento e control do virus e para 

moitos outros obstaculizou os camiños para a 

súa detección e combate a súa propagación. 

Así as cousas moitas voces se teñen ele-

vado para reclamar unha reforma da OMS, 

cuxas necesidades son coñecidas desde hai 

anos, tendo xa experimentado varias refor-

mas institucionais, datando a última de 2011. 

Sen dúbida hai que apuntalar un financia-

mento máis importante e estable, reforzar 

as súas capacidades expertas, crear poderes 

cunha certa capacidade de coerción ou mes-



IGADI Annual Report 2020-2021  | 17

mo mellorar a súa gobernanza. A OMS xa 

creou unha nova división “Consello Científi-

co” para reforzar as súas capacidades na ma-

teria. A espera da evolución da investi-

gación da OMS sobre a orixe do virus 

e a xestión do mecanismo COVAX para 

promover o acceso universal as vaci-

nas, a pandemia constitúe unha fiestra 

de oportunidade política para adaptar 

a organización aos novos desafíos da 

cooperación sanitaria internacional 

nesa gobernanza indispensable para 

abortar novas pandemias que multi-

pliquen os riscos globais. A solicitude 

de supresión das patentes será irreme-

diable?
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3. 

Perspectivas 2021

3.1. Neoestatismo,  populismos e 

xeopolítica das vacinas

Mentres se solucionan as interrogantes 

sobre o proceso de (des)mundialización, so-

bre as súas contornas e extensión, temos asis-

tido ao regreso dos estados na súa definición 

máis clásica. En 2020 o mundo entrou 

nunha nova era de neoestatismo, cha-

mada a profundizarse ao longo de 2021 

e da que aínda descoñecemos as súas 

contornas, xa que a pandemia puxo o 

acento na cuestión da autonomía e in-

dependencia dos estados. Cando calme a 

treboada, agárdase ao fío das urxencias e os 

debates en liza, que os países comezarán a 

incitar unha relocalización da produción cara 

os seus mercados domésticos ou cara á diver-

sificación das supply chains estratéxicas. Ao 

fío das eivas identificadas no momento máis 

álxido da pandemia, os gobernos buscarán 

non só despregar políticas públicas e regula-

mentos para apoiar a súa produción nacional, 

mais tamén multiplicar esforzos para garan-

tir que as empresas con pavillón nacional 

controlen esta produción. Non é de excluír 

que, amais, se favorezan mecanismos para o 

exame de investimentos en terceiros países, 

valorando a súa conveniencia estratéxica. 

Doutra banda, a competencia xeopolítica, no-

meadamente en materia de tecnoloxía, cada 

vez máis determinante, empurrará aos países 

a actuar con maiores doses de intervencionis-

mo, tendencia que debera ser particularmen-

te acentuada nas grandes potencias, a saber, 

China, Estados Unidos e a UE.

O proxecto de supresión progresi-

va de fronteiras e dunha coordinación 

planetaria segundo regras producidas 

por benévolas institucións internacio-

nais atópase, polo tanto, seriamente 

comprometido. En Europa, a consuma-

ción definitiva do Brexit preséntase como pri-

meiro auténtico fracaso do proxecto europeo 

primixenio. En espera do que faga Joe Biden 

para contrarrestar as políticas despregadas 

polo seu predecesor, a saída dos Estados Uni-

dos e do Brasil dos acordos de París aparece-

ron no seu día tamén como síntoma dunha 

renacionalización do debate medioambien-

tal. A crise da Covid-19 conduciunos 

cara unha reestatización da economía 

sobre bases nacionais, con profundas 

implicacións políticas, xa sexa pola 

instauración dunha sorte de consenso 

neoestatista ou polo aumento da fenda 

entre democracias liberais, cada vez 

máis heteroxéneas, e iliberais ou aín-

da réximes autoritarios, tamén de di-

ferentes tipos, naturezas e discursos. 

Da vixilancia xeneralizada ao reforzo do con-

trol da poboación exercido polas autoridades 

chinesas ata os límites que impoñen as lexis-

lacións dos sistemas democráticos as dife-

rencias son de vulto. O non sometemento 

aos mesmos criterios e valores no que 

respecta a dereitos e liberdades dos 

cidadáns ten consecuencias e implica 

desvantaxes comparativas entre uns e 

outros.

Constátase a fenda, quizais irreversible, 

no sistema de gobernanza global, que xa tiña 
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problemas ben antes da pandemia en razón 

dunha perda de confianza xeneralizada. A 

actitude do que era o xefe de Estado máis 

poderoso do mundo, Donald Trump, non 

era nin moito menos exemplar. O recurso 

sistemático ao insulto e a vulgaridade, ou a 

designación continua e constante de cabezas 

de turco, de culpables, sen abordar as solu-

cións, forma parte do arsenal dos líderes po-

pulistas ao longo e ancho do planeta. O re-

greso á lei da xungla tamén se ve favorecida 

polo auxe e uso indiscriminado de medios de 

comunicación dixital e redes sociais, fonte de 

desinformación e banalización, caldo de cul-

tivo axeitado para as fake news, populismos 

e negacionismos de todo tipo. O resultado é 

a conversión do campo internacional nunha 

feira de emocións que racha absolutamente 

coa racionalidade, conformando estados de 

opinión irreconciliables e abrindo a porta a 

toda sorte de conflitos. A Covid-19 amo-

sounos o mundo tal é como é: sen unha 

auténtica estrutura política global, sen 

institucións nin sistema internacio-

nal autenticamente de referencia en 

caso de crise, sancionando o regreso 

do nacional, onde se impoñen as gran-

des potencias en detrimento dos máis 

pequenos e onde os populismos gañan 

espazo de maneira sostida.   

A pandemia deixou ao descuberto as 

graves disfuncionalidades da gobernanza 

global. Aínda así, nun senso contrario, a che-

gada dunha nova administración en Estados 

Unidos xerará expectativas a prol da revita-

lización dun multilateralismo a xeometría 

variable. Nalgúns casos veremos o regreso 

de Washington ás organizacións e axendas 

de carácter planetario, pero semella plausi-

ble que siga a primar a ausencia de solucións 

de alcance global e a disfunción dos meca-

nismos que deberían facilitalas, como suce-

de cos constantes bloqueos do Consello de 

Seguridade ou a Organización Mundial do 

Comercio, ou a insuficiencia de capacidades 

e recursos da Organización Mundial da Saú-

de. Os avances, se chegan, serán en cla-

ve rexional ou interrexional, e sobre 

a base de axendas temáticas compar-

tidas e ben precisas. Todo acompañado 

dunha renovada vontade por parte das po-

tencias para ampliar as súas áreas de influen-

cia, empregando a axuda sanitaria como fe-

rramenta a privilexiar dentro do seu arsenal 

diplomático. 

E en 2021 xa non falaremos da diploma-

cia das máscaras e equipos sanitarios, senón 

da xeopolítica das vacinas. Facer chegar a va-

cina aos países máis desfavorecidos e espazos 

en conflito suporá un desafío político, econó-

mico e loxístico que só é posible a través da 

cooperación internacional. No outro extre-

mo, os países máis desenvolvidos, cun acceso 

máis rápido e xeneralizado á vacina, terá que 

combater os receos das súas respectivas po-

boacións a vacinarse. A xeopolítica da va-

cina é un feito no momento de redactar 

estas liñas. Estados Unidos en pleno pro-

ceso de recomposición tralo paso de Donald 

Trump prioriza a fronte interna, ao igual que 

a UE, en guerra aberta coas multinacionais 

farmacéuticas e chamando ás portas do Rei-

no Unido, ao tempo que promete doar parte 

do excedente, cando chegue o momento. Do 

mesmo xeito que Rusia e, sobre todo, China, 

exprimíronse na provisión de material sani-

tario en 2020, en 2021 farano coas súas va-

cinas. 

Neste ano as crises humanitarias 

poden verse agravadas por desastres 
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naturais, cada vez máis frecuentes e 

devastadores, ou pola reactivación de 

conflitos paralizados durante a último 

tramo de 2020, xa sexa no Cáucaso, no 

Corno de África ou no Magreb. E a acu-

mulación de crises seguirá azuzando o debate 

sobre os motivos que fan que determinados 

países ou sociedades estean mellor prepara-

dos que outros para facer fronte á pandemia 

e os seus efectos, xa sexa a autoridade e coer-

ción, a cohesión e os valores, ou sinxelamente 

o grao de desenvolvemento económico. En 

2021 veremos que factores e modelos propi-

cian recuperacións máis rápidas e sostibles. 

Xunto co debate sobre o autoritaris-

mo, discutiremos tamén se o populis-

mo ten tocado teito trala derrota de 

Donald Trump ou se, ben ao contrario, 

o fenómeno segue vixente, quizais con 

renovado vigor. 

3.2. A hora da verdade para a 

UE: Autonomía estratéxica e 

turbulencias separatistas do Brexit

O 2020 ía ser o ano da gran Conferencia 

sobre o porvir de Europa, o momento de abor-

dar cuestións sobre como refacerse ou mesmo 

desfacerse, pensarse coma proxecto político 

ou coma foro de cooperación económica, re-

forzarse coma marco de seguridade compar-

tida ou mesmo decidir se ter voz propia no 

mundo ou manterse á sombra das estratexias 

diplomáticas dos Estados individuais. Se algo 

bo se lle pode atribuír á crise pandémi-

ca foi a súa capacidade de exacerbar as 

eivas do ente comunitario, do que non 

funciona, de aquelo que é preciso abor-

dar. O proxecto de integración europea leva 

lustros encadeando crises e facendo fronte 

a desafíos sen precedentes como a saída do 

Reino Unido. Por ter estado sometida a esta 

lóxica de crise continuada, é imperativo tirar 

leccións para avanzar, con rapidez, ambición 

e xenerosidade, e non tan só fronte ao andazo 

vírico, senón tamén no concerninte ás estra-

texias de recuperación. 

Nesta hora da verdade a UE non 

será allea ao calendario electoral de 

2021 e 2022, albiscándose un parón en 

dous tempos. Dunha banda, Alemaña 

acudirá ás urnas en outubro de 2021, 

sancionando o adeus de Angela Merkel 

tras 15 anos no poder. Mentres, o am-

biente preelectoral xa vai calando en 

Francia con vistas á súa dobre cita su-

fraxista durante a primavera de 2022. 

Outro factor a ter en conta en 2021 

é o da relación cos veciños próximos. 

En 2020 a tensión con Rusia acadou cotas 

moi elevadas por diferentes motivos, o mes-

mo que ocorreu con Turquía e Reino Uni-

do. A isto hai que engadir a inestabilidade 

das áreas rexionais no Mediterráneo e cara 

Oriente. A UE podería atoparse unha vez 

máis paralizada pola actitude obstrucionista 

dalgúns dos seus membros, pola falta de con-

fianza nas súas propias institucións ou pola 

acumulación de crises, no seu seo e na súa 

inmediata contorna. Polo contrario, o 2021 

podería ser un ano de recuperación, transfor-

mación e impulso.

En 2021 veremos se as discusións 

para favorecer iniciativas de reloca-

lización para achegar e acortar as ca-

deas de suministros, nomeadamente 

de produtos vitais, tradúcense en ini-

ciativas concretas e se estas se deseñan 

pensando na reindustrialización da UE 
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ou incorporan tamén aos seus veciños 

cara Oriente e cara o Sur. Tamén será o 

momento de ver se é posible tratar de novo 

con China coma socio, competidor ou rival, 

se acaso a UE se ve obrigada a escoller entre 

algunha destas opcións. Pero todo non de-

penderá das preferencias de Bruxelas, senón 

tamén do que fagan Pequín e Washington.

A UE tamén deberá abordar a 

cuestión da súa irrelevancia diplomá-

tica, a súa ausencia como tal na esce-

na internacional, sempre en mans dos 

intereses e estratexias dos seus mem-

bros máis poderosos, repudiada e logo 

devecida por América, dubidando en-

tre a desconfianza e a atracción cara os 

chineses, sen plan algún sobre o máis 

próximo veciño, Rusia, que da en epi-

sodios de debilidade notable coma o 

encontro entre J. Borrell e S. Lavrov 

en febreiro de 2021. En relación coa ver-

tente diplomática, as políticas de seguridade 

e defensa común tamén son urxentes, non 

podendo deixar por máis tempo a súa sorte 

en mans dunhas afortunadas eleccións nos 

Estados Unidos que conforten a adscrición á 

OTAN. A pandemia deixou ao descuberto as 

debilidades e contradicións da UE, pero ta-

mén serviu de toque de atención sobre os ele-

vados niveis de interdependencia entre uns e 

outros, a necesidade de solucións conxuntas 

e solidarias, e a urxencia de avanzar na cons-

trución europea, aparecendo o 2021 como 

unha oportunidade, que se pode aproveitar 

ou non. Avanzar nestes campos de maneira 

operativa e concertada pasan por ser os con-

tidos necesarios para falar dunha autonomía 

estratéxica real.

Neste sentido haberá que observar 

de maneira particular a evolución das 

relacións da UE co Reino Unido post 

Brexit, e o seu obxectivo de converter-

se nunha sorte de dragón asiático ás 

portas de Europa. Porén, as cousas pode-

rían non saír como se esperaba. A praza fi-

nanceira de Londres podería verse afectada, 

sendo Amsterdam xa no 2021 a maior Bolsa 

europea. O Reino Unido ten que renegociar a 

totalidade dos seus acordos comerciais, que 

antes se atopaban baixo a éxida da UE. Perde 

igualmente a súa pertinencia estratéxica para 

os Estados Unidos e mesmo o seu interese 

político e comercial para terceiros países, in-

cluída China. E tendo en contada, ademais, 

que a súa propia unidade pode verse en pe-

rigo.

Desde hai dúas décadas a devolución de 

poderes aos parlamentos de Edimburgo, de 

Cardif e Belfast permite atenuar as tensións 

entre unionistas e separatistas no Reino Uni-

do. A partires da implementación efec-

tiva do Brexit o sistema sufrirá ataques 

de todas partes, empezando por Irlan-

da do Norte, onde xa comeza a cuestio-

narse a unidade británica e a falarse 

dun referendo de unificación política 

da Illa. A pesares da promesa de Johnson 

de manter o libre cambio, Belfast seguirá a 

aplicar a regulamentación europea sobre os 

produtos, nomeadamente alimentarios. Co 

tempo, mentres que o Reino Unido se despe-

gará efectivamente do resto de Europa, a re-

gulamentación norirlandesa parecerase cada 

vez menos á de Londres e cada vez máis á de 

Dublín. Os unionistas temen que esta sepa-

ración económica con Gran Bretaña implique 

a medio ou longo prazo unha separación po-

lítica. 

En Escocia a ameaza tamén é pal-

pable. En maio de 2021 os escoceses 
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votarán a renovación do seu parlamen-

to tendo en conta que a pandemia esti-

mulou o sentimento independentista e 

que o Brexit non fixo senón asentar a 

idea dunha separación entre Londres 

e Edimburgo. O Partido Nacionalista Esco-

cés (SNP, nas súas siglas en inglés) reforzará 

a súa presenza parlamentaria. Para a primei-

ra ministra, Nicola Sturgeon, esta progresión 

constituirá un chamamento á celebración 

dun novo referendo de independencia, ao cal 

Boris Johnson se oporá, tal e como anunciou 

durante a campaña das eleccións xerais de 

2019, dando paso a un molesto impase, a un 

incremento da tensión e, en último termo, ao 

auxe do sentimento independentista escocés. 

As cousas tamén se moverán con 

motivo das eleccións lexislativas en 

Gales, previstas tamén para maio de 

2021. O Partido Laborista, arquitecto da 

devolución de competencias ás rexións, que 

goberna de xeito indiscutido en Gales desde 

hai décadas, perderá escanos en beneficio 

dos conservadores, que defenden unha re-

lación máis estreita con Londres, e do Plaid 

Cymru, formación favorable á independen-

cia. As opinións extremas aumentarán a súa 

presenza política e, ben que o independentis-

mo non será tan forte como en Escocia, alo-

menos polo momento, si gañará terreo, así 

como a idea do desmantelamento do parla-

mento galés, tan en boga en círculos da ex-

trema dereita local. Rodeado de conselleiros 

que estiman o fracaso da estratexia de paliar 

o separatismo acordando maiores poderes ás 

administracións descentralizadas, o primeiro 

ministro británico está tentado por reafirmar 

a autoridade de Londres, buscando disipar 

a idea de que é un convidado cando acude, 

por exemplo, a Edimburgo. Brexit mediante, 

é Londres, e non Bruxelas, quen fixa as regras 

para o Ulster, Escocia e o País de Gales, sendo 

a tentación centralizadora demasiado grande 

para uns, non dubidando en denunciar os 

outros as presións dunha autoridade central 

demasiado poderosa.

3.3. Restauración americana, 

segundo Joe Biden

Despois de varios días de espera, para 

gran alivio dos gobernos occidentais, o bino-

mio Biden-Harris terminou por impoñerse 

nas presidenciais estadounidenses. Inícia-

se unha etapa de elevadas esperanzas para 

unha parte da sociedade estadounidense, 

pero tamén de frustración para os máis de 

74 millóns de votantes de Donald Trump. O 

mandato do flamante presidente pre-

séntase coma unha sorte de período 

de restauración dos anos de Barack 

Obama, do que o propio Biden foi vi-

cepresidente, pasando páxina da des-

feita dos anos de Donald Trump. Cara 

dentro, os azos presidenciais dirixi-

ranse a rexenerar consensos sociais 

básicos, rebaixar os elevados niveis 

de polarización e multiplicar esforzos 

para atender a xestión das urxencias 

provocadas pola Covid-19. Este traballo 

tamén implicará un traballo constante para 

manter cohesionada a maioría presidencial, 

atendendo ao peso e capacidade de mobiliza-

ción da corrente máis progresista do partido 

demócrata, ao tempo que se lle tende a man 

aos representantes máis moderados do par-

tido republicano. 

Un dos eidos onde a empresa res-

tauradora de Biden fará fincapé será 
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no regreso ao multilateralismo. A no-

minación de John Kerry como secretario de 

Estado e as promesas de campaña deixan 

pouco marxe para a dúbida sobre a priorida-

de da nova administración con respecto, por 

exemplo, á axenda climática. Biden non só 

ten manifestado a súa vontade de reintegrar 

o acordo de París, senón tamén o seu com-

promiso para implementar políticas que sir-

van de referente contra o quecemento global 

e acadar a neutralidade climática co horizon-

te 2050. Entre as urxencias tamén atopamos 

a reactivación da relación coa Organización 

Mundial da Saúde e o reingreso na UNESCO 

e no Consello de dereitos humanos da ONU. 

A política exterior voltará a entrar en re-

gos máis predicibles, baseada no saber facer 

da diplomacia e menos dependente dos hu-

mores dun xefe de Estado que decide a golpe 

de chío. No que respecta ao dossier de 

Irán, Biden e o seu equipo terán que 

optar por reincorporarse ao acordo 

nuclear iraniano tal cal se atopa ou 

tentar renegocialo, se ben a marxe é 

estreita, á luz de que en xuño de 2021 

temos eleccións presidenciais no país 

dos aiatolás. A recuperación deste acordo 

nuclear podería ser unha das primeiras con-

tribucións á seguridade global do novo in-

quilino da Casa Branca, pero será un proceso 

difícil, adobiado de desconfianza mutua e que 

obrigará a adoptar compromisos cos actores 

que desde diferentes capitais de Oriente Me-

dio, pero tamén desde Irán e Estados Unidos, 

tratarán de obstruílo. 

Quizais o principal vector de reorienta-

ción internacional sexa China. Nun artigo pu-

blicado en marzo de 2020 en Foreign Affairs 

polo novo presidente americano, este debulla 

unha China economicamente e tecnoloxica-

mente máis forte e cunha relación con Wash-

ington moi marcada pola competitividade e a 

rivalidade. Todo apunta a que Biden será 

alomenos igual de firme que Trump na 

defensa dos intereses estadouniden-

ses diante de China, nomeadamente 

en cuestións comerciais e de propie-

dade intelectual. Así as cousas, hai que 

prepararse a un endurecemento da 

competición sino-americana. A princi-

pal diferencia con respecto ao seu predece-

sor estribará en que Biden non pelexará só e 

será moito más activo á hora de tecer alianzas 

para abordar este desafío tanto en clave Asia-

Pacífico como en clave transatlántica, quizais 

empregando a OTAN para que os europeos 

elixan campo, nun momento en que algunhas 

voces no Vello Continente avogan por esta-

blecer unha sorte de equilibrio entre poten-

cias. Cómpre apuntar neste primeiros 

movementos da Presidencia Biden de 

que Washington e Moscova decidiron 

renovar 4 de febreiro de 2021 o novo 

Tratado START ou START III por cin-

co anos máis. O ex-presidente Donald 

Trump quería que Pequín se unise ao 

tratado e mentres isto non se produci-

se, gardaríao no caixón. Esta ameaza 

a seguridade mundial, por agora foi 

conxelada, co que Estados Unidos e 

Rusia seguirán limitando o número de 

armas nucleares.

Tamén é máis que previsible o re-

greso da democracia e os dereitos hu-

manos como prioridade e ferramenta 

de política exterior. Trump non agochou 

en momento algún as súas simpatías por lide-

rados autoritarios e, se ben Biden non deixa-

rá de tratar con eles, é improbable que os 

gabe até o punto que o facía o seu predecesor. 
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É moi probable que se multipliquen as de-

nuncias de violacións dos dereitos humanos 

en países hostís a Norteamérica, pero tamén 

entre socios e aliados. Restará constatar até 

que punto estas condenas e presións serán 

quen de reverter o acoso contra sectores e vo-

ces críticas, até que punto poden supor un re-

vulsivo para movementos de contestación en 

Rusia, China ou no mundo árabe, ou en que 

medida funcionarán de agresivas estratexias 

estadounidenses para defender os seus inte-

reses e axendas rexionais, apoiados pola súa 

firme posición dominante coma superpoten-

cia militar e bases militares por todo o mun-

do. A nova administración mesmo buscará 

novas formas de reafirmarse como defensor 

das liberdades a nivel planetario e todo apun-

ta que ao longo de 2021 Estados Unidos aus-

piciará un cumio de democracias. 

3.4. Fríos invernos árabes

Os –mal chamados en ocasións– estados 

árabes resistiron relativamente ben ao virus 

en 2020. Mesmo se algunhas voces críticas 

se alzaron para denunciar o limitado dos test 

de diagnóstico, a manipulación das cifras, as 

carencias en infraestruturas sanitarias e asis-

tenciais, así como o desleixo público para os 

máis damnificados polos efectos indirectos 

da crise pandémica, os indicadores apuntan a 

que as perdas de vidas humanas foron limita-

das. Porén, as trazas da crise sanitaria 

son numerosas, en diferentes ámbitos, 

dez anos despois das fracasadas pri-

maveras árabes, que non lograron os 

cambios reclamados, amosando o vi-

gor das sociedades civís, pero sen im-

plicar progreso democrático algún. 

En Marrocos, onde se aprobou unha nova 

Constitución, impoñéndose nas urnas os isla-

mitas, asistimos a unha sorte de restauración 

autoritaria e, baixo fachada de certos cambios 

cosméticos, mantivéronse estruturas e diná-

micas tradicionais, inalterada a esencia e os 

resortes do poder. En Tunicia, a democracia 

política non estivo exenta de altibaixos e con-

tradicións, sempre ameazada pola fraxilidade 

das institucións e, sobre todo, polo naufraxio 

económico, até o punto de que agromaron 

nostálxicos dos tempos do deposto Ben Alí. 

No resto de países, por norma xeral, asistimos 

a un endurecemento dos réximes e ao refor-

zo do control das sociedades, como foi o caso 

en Exipto, en Alxeria ou nas monarquías de 

Golfo. E por inestables e violentos, mención 

aparte merecen Libia, Siria e Iraq. 

Trala decepcionante década post 

primaveras árabes, a crise da Covid-19, 

como ocorreu en xeral non resto do pla-

neta, non fixo senón reforzar as iner-

cias xa existentes: reforzo do control 

dos réximes en liza sobre as respecti-

vas sociedades aló onde aínda era posi-

ble, reforzo de tendencias autoritarias 

na toma de decisións, empeoramento 

de situacións económicas xa de por si 

acuciantes e, nalgúns casos, mesmo 

catastróficas, acentuación da división 

social, auxe da contestación interna, 

incremento da represión, agravamen-

to da conflitividade rexional... Adqui-

ren forza movementos de contestación aos 

réximes, como en Alxeria, Líbano, Iraq ou 

mesmo en Siria pero, amais de ser sufoca-

dos e reprimidos, a miúdo non son portado-

res dunha alternativa política e institucional. 

Mesmo sen incluír na ecuación as variables 

de control e represión que exercen os pode-
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res en liza, a vacuidade dos campos políticos 

impostos polos diferentes réximes e a vonta-

de dos manifestantes de non ser dobregados 

producen, de facto, o fracaso de movementos 

que non abren ningunha alternativa, nin-

gunha vía nova, cara un sistema diferente. A 

única certeza herdada das primaveras árabes 

semella a razón dos individuos de revoltarse, 

de manifestar a súa ira e malestar, aínda que 

sen horizontes estratéxicos sostidos. 

Ao choque das primaveras hai que en-

gadir, polo tanto, o choque da Covid-19, 

conformando e apuntalando tendencias pre-

existentes. Así as cousas, varios espa-

zos se impoñen á atención mundial e 

nomeadamente europea, en 2021. No 

Magreb, Alxeria co desafío aberto na 

fronte interna polos contestatarios do 

Hirak e o que implica para a súa esta-

bilidade interna, e pola súa capacida-

de de influencia exterior, sobre todo 

cara o Sahel. O Golfo Pérsico, foco de 

enfrontamentos e rivalidades entre 

actores de todo tipo (Arabia Saudí, 

Irán, Israel, Rusia, Estados Unidos e 

China), con acuciantes conflitos aber-

tos, urxentes problemas derivados da 

conversión das economías da renda e 

mesmo obxecto de tendencias desesta-

bilizadores por mor de contestacións 

internas. Por suposto, Irán e o seu es-

pazo de influencia seguirán situándose 

na cima das prioridades xeopolíticas e 

xeoestratéxicas. O 15 de setembro de 2020 

o primeiro ministro israelí, Benjamin Netan-

yahou, e os ministros de asuntos exteriores 

de Bahrein e Emiratos Árabes Unidos asina-

ban aos “acordos de Abraham” en Washing-

ton normalizando as súas relacións co Estado 

hebreo, aos que se engadirían outros países 

“árabes”. Alén de cuestións de orde económi-

co e comercial, a razón de ser esencial desta 

aproximación é estratéxica, xa que se preten-

de constituír un fronte de seguridade rexio-

nal para facer fronte aos chiitas, con Irán á 

fronte pero incluíndo tamén a Siria, e contra 

o islamismo político que representan a día de 

hoxe Turquía e mesmo Catar. 

3.5. Do centenario do PCCh ao 

péndulo latinoamericano

China pechou o ano 2020 anunciando 

no mes de novembro o final da pobreza extre-

ma no seu país nun éxito sen precedentes que 

pon un broche dourado no social ás décadas 

da reforma e apertura. O éxito da China 

na redución da pobreza e as dimen-

sión sociais que as acompañan, coma 

as melloras na sanidade ou na educa-

ción, relaciónanse de maneira directa 

cos éxitos atinxidos no seu día polos 

Obxectivos do Milenio de Nacións Uni-

das (2000-2015) e na actualidade cos 

indicadores positivos que a Axenda 

2030 é capaz de acadar. 

Tamén no 2020 o modelo de desenvol-

vemento chinés seguiu a acumular éxitos 

con novas tan notorias coma o éxito da Mi-

sión chinesa a Lúa Chang´e – 5, o desenvol-

vemento tecnolóxico e das redes 5G no país, 

alén da xestión da pandemia, que lastrada 

tralos erros iniciais, foi capaz de equilibrar a 

tensión entre economía e saúde, apostando 

pola firmeza no control da enfermidade, tan-

to cara dentro como cara fóra, con resultados 

tan notables que a economía chinesa acabou 

o ano en positivo e coa festa da primavera ce-

lebrándose con relativa normalidade.
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Nesta dinámica o 2021 estará en-

volto no simbólico centenario do na-

cemento do Partido Comunista de Chi-

na. No horizonte inmediato e baixo a 

superficie da xestión diaria do país, a 

organización do XX Congreso que debe 

celebrarse en 2022 determinará os equi-

librios internos dentro do PCCh, así como 

a campaña contra a corrupción, que sendo 

identificada no interior como un dos grandes 

éxitos do liderado de Xi Jinping é observada 

no exterior con receo e coma un mecanis-

mo autoritario máis. No horizonte futuro na 

arquitectura planificadora chinesa atópase 

sempre o 2049 e o centenario da Nova China.

Se existe un consenso xeral en sinalar a 

política de planificación para os éxitos do seu 

modelo de desenvolvemento, a cousa resulta 

máis confusa á hora de achegarse ao desem-

peño do estado de dereito chinés, ao modelo 

de control da poboación, a transparencia no 

comercio e a defensa do multilateralismo ou 

os conflitos territoriais internos, onde as ten-

sións con Taiwán medran aparentemente sen 

remedio, entre os desexos de reunificación da 

China continental e os anhelos de indepen-

dencia da illa de Formosa. 

Na defensa vehemente do multilatera-

lismo por parte chinesa son estes déficits os 

atrancos que sinalan as democracias occiden-

tais para relacionarse con confianza mutua 

coa China, expresadas na sentencia de Ange-

la Merkel no Foro de Davos de comezos do 

ano 2021 “O multilateralismo non significa só 

traballar xuntos senón facelo con transparen-

cia”. Así as cousas tralo colapso da glo-

balización que supuxo o 2020, o 2021 

que será o ano do boi na China, a di-

rixencia chinesa poderá flexibilizar os 

seus intereses nalgúns ámbitos, pro-

movendo consensos e compromisos 

globais en materia medioambiental, de 

saúde ou de reconstrución económica, 

no ánimo de acomodarse á Presidencia 

Biden, que sen a agresividade da ante-

rior Presidencia estadounidense, po-

derá ser máis eficaz á hora de intervir 

nos intereses e axendas chinesas. Máis 

difícil semella a flexibilidade en relación aos 

asuntos que China considera internos. Nes-

te sentido alén da tensión alcista en Taiwán, 

no 2021 agárdanse eleccións en Hong Kong, 

onde a xoven xeración de activistas, liderada 

entre outros por Nathan Law, terán moito 

que dicir.

E se a China celebraba o seu com-

bate á pobreza coma o éxito central do 

centenario do PCCh, en América Lati-

na a Covid-19 evidencia o infinito fra-

caso ao seu combate. Sendo o continen-

te máis afectado economicamente pola crise 

sanitaria, o 2021 ameaza con ser un ano de 

axitación e rebumbio nas rúas, así coma no 

ámbito electoral, no que sucesivas citas ins-

titucionais ao longo de todo o continente to-

marán o pulso do péndulo latinoamericano, 

entre as esquerdas e as dereitas tradicionais, 

así como a posibilidade de aparición de po-

pulismos híbridos desde cada unha das pólas 

(tralo auxe e colapso do Socialismo do Século 

XXI que durante a primeira década do S.XXI 

liderou Hugo Chávez). 

A fracturada rexión latinoamericana 

especificamente arredor das crise política 

permanente na Venezuela de Maduro (aín-

da que dalgunha maneira pacificada institu-

cionalmente coa defunción política de Juan 

Guaidó) xunto ao golpe institucional en Bo-

livia de 2019 que acabou por rachar calque-

ra intento de funcionamento regular da OEA 
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(Organización de Estados Americanos) tivo 

na vitoria total en primeira volta no 2020 do 

candidato Luis Arce a restitución electoral 

do Movemento ao Socialismo e Evo Morales 

(Presidente de Bolivia 2004-2019) un novo 

movemento abrupto do péndulo latinoame-

ricano. Nese mesmo marco as eleccións 

en Ecuador, que en abril de 2021 che-

garán a súa segunda volta poden ta-

mén restituír de maneira indirecta a 

figura de Rafael Correa (Presidente de 

Ecuador 2007-2017) da man de Andrés 

Arauz que resultou o claro gañador da 

primeira volta co 32,09% dos sufraxios 

no mes de febreiro.

Tamén no mes de abril de 2021 serán as 

eleccións en Perú, nunha crise política extre-

ma, tras un 2020 caótico que levou a ter no 

país a tres presidentes distintos ao longo do 

ano. En novembro haberá tamén eleccións 

presidenciais en  Chile, Honduras e Nicara-

gua. Só en Nicaragua, agárdase unha vitoria 

clara, a da Fronte Sandinista, habendo en 

Perú, Honduras e Chile unha forte incerteza 

arredor dos potenciais gañadores, aparecen-

do tanto esquerdas coma dereitas fortemente 

fragmentadas. Tamén en México e Arxentina 

haberá eleccións lexislativas, o que medirá a 

temperatura dos liderados de Andrés López 

Obrador e Alberto Fernández, as primeiras 

en xuño e as segundas en outubro.

En toda as citas electorais do 2021 

convivirán elementos tradicionais da 

historia da política continental con 

novos elementos como a necesidade 

de ter un plan claro para a xestión das 

consecuencias da pandemia e a vaci-

nación en masa que aínda se agarda. 

O papel da Presidencia Biden xogará 

coma sempre un papel así coma a do 

resto de potencias globais. Máis alá 

das eleccións, o Brasil de Bolsonaro é 

unha ola a presión de consecuencias 

incertas.
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4. 

Reflexións por Áreas 
Xeográficas 2020-
2021

4.1. Alemaña 2021: Covid-19, 

eleccións e a fin da era Merkel 

Por Christoph Schreinmoser

No inicio deste novo ano 2021, a Covid-19 

continúa atenazando a República Federal de 

Alemaña. Dende o primeiro caso confirmado 

o 27 de xaneiro de 2020, producíronse máis 

de 2.100.000 contaxios que resultaron en 

máis de 50.000 mortes. O impacto da pan-

demia é dramático e as súas consecuencias 

son devastadoras tamén no plano económi-

co, véndose reflectidas na caída do cinco por 

cento no PIB nacional. Lamentabelmente, e a 

pesar do inicio da campaña de vacinación, a 

situación parece que non vai solucionarse de 

maneira inminente.

Todo apunta a que a Covid-19 continuará 

ser o principal tema neste ano que, en chave 

política, é de crucial importancia para Alema-

ña. Estamos no inicio dun Superwahljahr, 

un ano superelectoral: seis dos 16 Länder 

celebran eleccións rexionais, en Hessen e na 

Baixa Saxonia hai eleccións municipais e o 

26 de setembro a cidadanía está convocada 

a votar o Bundestag, o parlamento alemán. 

Estes últimos comicios, en particular, teñen 

o potencial de determinar o rumbo de Ale-

maña na próxima década, posto que, tras 16 

anos á fronte da política alemá, a chanceler 

Angela Merkel non se presentará á reelección. 

Durante os seus catro mandatos, Merkel en-

frontouse a varias crises, deixando unha pe-

gada duradeira en Alemaña e Europa, e sendo 

considerada pola maioría da cidadanía como 

unha áncora de estabilidade. Grazas á súa na-

tureza seria e serena, así como á súa capacida-

de de xestión, a chanceler goza de moita máis 

reputación e autoridade que calquera outro 

político teutón. De aí que moitos cidadáns se 

pregunten como será a Alemaña post-Merkel.

A cuestión de quen a sucederá na chan-

celaría aínda está no aire. As sondaxes ac-

tuais parecen indicar que a forza máis vota-

da (con arredor do 35% dos votos)(1) volverá 

a ser a Unión – unha alianza electoral dos 

partidos democristiáns CDU e CSU. Este pe-

queno aumento en comparación coas últimas 

eleccións deberíase principalmente á xestión 

de Merkel da Covid-19, percibida, en xeral, 

moi positivamente. Pero, posto que Merkel 

non se postulará, quen recollerá o seu testi-

go como candidato da Unión? Se ben aínda 

non existe un candidato seguro, o día 16 de 

xaneiro de 2021 deuse un paso importante 

na procura dunha resposta a esta pregunta, 

cando a CDU elixiu como novo líder a Armin 

Laschet, actualmente ministro presidente do 

estado Renania do Norte-Westfalia. Dos tres 

candidatos que se presentaron á presidencia 

do partido, Laschet é o perfil máis parecido 

ao de Merkel, ao igual ca ela aposta por un 

rumbo centrista para o partido e prefire o 

compromiso á ideoloxía. No eido da política 

europea tamén garda similitudes coa chan-

(1) Os valores medios actuais das últimas sondaxes son dis-

poñíbeis en https://www.bundestagswahl-2021.de/um-

fragen/.
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celer, aínda que quizais Laschet sexa máis 

abertamente pro-europeo. Así que, de chegar 

a chanceler, Laschet seguiría a apostar polo 

papel mediador que vén exercendo Alemaña 

nos últimos anos, e trataría, a base de com-

promiso, de manter unidos á UE e aos Esta-

dos membros. Con todo, ser elixido líder da 

CDU non o converte automaticamente no 

candidato da Unión á chancelaría, posto que 

a CDU e a CSU sempre acordan un candida-

to común. Tradicionalmente a CDU impon-

se nesta cuestión, mais esta vez o resultado 

podería ser distinto. O líder da CSU e mi-

nistro presidente da Baviera, Markus Söder, 

goza actualmente dunha gran popularidade 

en toda Alemaña debido á súa rigorosa po-

lítica contra a Covid-19. Arredor do 57 % da 

poboación está satisfeita co labor político de 

Söder e o 54 % considérao apto para o posto 

de chanceler. En ambas categorías, Laschet 

obtén unha puntuación considerabelmente 

máis baixa. Se a CDU cre que con Söder ten 

máis posibilidades de gañar, o bavarés pode-

ría lograr reunir suficientes apoios no partido 

para prevalecer fronte a Laschet. Mais ten Sö-

der a ambición de converterse en chanceler? 

Está é unha das grandes incógnitas do mo-

mento. Nun principio, insistía en que o seu 

lugar estaba na Baviera, pero dende o verán 

de 2020 foron cada vez máis frecuentes as 

alusións á política nacional, suxerindo que 

podería estar interesado na chancelería. É de 

supoñer que a estas alturas nin el mesmo está 

en posición de dar unha resposta en firme. 

Como estratego ao que non lle gusta correr 

riscos innecesarios, Söder esperará aos re-

sultados das primeiras eleccións rexionais en 

marzo antes de comprometerse.

En calquera caso, independentemente 

de quen sexa o seu candidato, as sondaxes 

mostran claramente que a Unión necesitará 

un socio de coalición para poder gobernar, o 

que formula a pregunta de quen podería ser. 

O máis probábel neste momento é unha coa-

lición coa formación ecoloxista Die Grünen 

(Os Verdes). Segundo as sondaxes, os Verdes 

chegarían a ser a segunda forza con un 19-20 

% dos votos, duplicando así o seu resultado 

respecto ás últimas eleccións. En consecuen-

cia, o partido mostra ambición de asumir 

un papel activo no novo goberno. Ademais, 

a pesar das discrepancias históricas entre a 

Unión e os Verdes, sobre todo en cuestións 

medioambientais, nos últimos anos ambas 

formacións lograron achegar posturas. Pola 

súa banda, tanto Laschet como Söder están a 

favor dunha coalición e tamén a dirección dos 

Verdes semella aberta a negociacións. Todo 

isto fai que unha coalición entre CDU/CSU e 

os Verdes, baixo o liderado democristián, pa-

reza a opción máis factíbel neste momento. 

Agora ben, un goberno democristián-

ecoloxista non é a única posibilidade. O par-

tido socialdemócrata SPD, tradicional rival 

da Unión pola chancelaría, busca a súa vez 

formar unha coalición cos Verdes, coa po-

tencial participación dos socialistas de DIE 

LINKE. Actualmente, o SPD contaría con so-

amente o 15 % dos votos, ficando no terceiro 

posto das enquisas, pero non sería imposíbel 

que se recuperara ao longo do ano. O seu can-

didato, o ministro de Economía Olaf Scholz, 

considerado un eficiente xestor, é un dos po-

líticos máis populares do momento, xusto por 

detrás de Söder e moi por diante de Laschet. 

Queda por ver se pode transformar esta po-

pularidade en votos para o seu partido. Por 

outra banda, incluso se os Verdes chegan a 

ser segunda forza, non resultaría disparatado 

que estes preferisen unha coalición co SPD e 
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DIE LINKE á Unión, sempre que os resulta-

dos das eleccións o permitan e que non che-

gasen a un acordo coa CDU/CSU na materia 

de política climática. 

A evolución da Covid-19 será crucial na 

materialización – ou non – das predicións 

electorais. Se en setembro a pandemia segue 

golpeando cunha forza semellante á actual, os 

partidos no goberno, e en particular a Unión, 

poderían sacar proveito dela – ou todo o con-

trario no caso de xurdir complicacións e erros 

graves na xestión. Pero se, pola contra, a fase 

crítica da pandemia xa está superada, outros 

temas volverán a gañar importancia e peso 

mediático. Destacando principalmente os re-

lacionados co clima e a transición enerxética, 

que beneficiarían aos Verdes. En definitiva, 

non se pode descartar que as eleccións de 

setembro acaben sorprendéndonos. Nestas 

circunstancias só unha cousa parece segura: 

a persoa que suceda a Merkel non terá unha 

tarefa fácil.

Artigo redactado en febreiro de 2021

4.2. Rusia 2021: Navalni, eleccións 

parlamentarias e a chegada de Biden 

Por Miriam González Francisco

Tras meses de críticas contra a vacina 

rusa Sputnik V, os datos forzaron un cambio 

de discursos nos principais medios de comu-

nicación occidentais. A prestixiosa revista 

científica The Lancet publicou os resultados 

da terceira fase dos ensaios clínicos da fór-

mula rusa contra a Covid-19, sinalando que 

ten una eficacia do 91’6 %.

A visión escurantista e desconfiada sobre 

o remedio ruso contra o coronavirus foi a tó-

nica xeral no panorama mediático, aínda que 

houbo excepcións. O rechamante da cuestión 

é que esa miopía ou falta de prudencia, moi-

tas veces interesadas, tamén se trasladan a 

outros ámbitos de análise cando se trata de 

Rusia.

A batalla polo relato é unha das frontes 

da competencia xeopolítica. A opinión públi-

ca é un factor moi relevante á hora de deci-

dir as accións dos estados. Agora mesmo hai 

unha loita -quizais acelerada polo efecto da 

pandemia- entre as principais potencias. Non 

hai que esquecelo.

O éxito da Sputnik V está sendo opacado 

pola condena do opositor ruso Alexei Naval-

ni. Cualificado por moitos xornalistas coma 

o líder da oposición –debería aclararse, que 

no caso de liderar a oposición, esta sería a ex-

traparlamentaria- o blogueiro ruso terá que 

pasar un total de dous anos e oito meses no 

cárcere. 

Navalni condenado

A xustiza rusa decidiu cambiar a liberda-

de condicional, violada máis de medio cento 

de veces por Navalni, por unha pena de pri-

sión. Alégase, porén, que o Tribunal Europeo 

de Dereitos Humanos xa cualificara a senten-

za de 2014 contra Navalni, como “arbitraria 

e inxusta”. Pero cómpre lembrar que no voto 

consultivo de xullo de 2020 se ratificou e re-

afirmou, dentro das emendas á Constitución, 

que a carta magna rusa é a norma superior, 

calquera demanda que proveña doutro orga-

nismo internacional so será efectiva senón a 

contradí. 

Alexei Navalni sinala que o caso polo 

que foi condenado, malversación de fondos 

e fraude, é falso e foi fabricado. O opositor 

ruso volveu o pasado 17 de xaneiro a Mosco-

va, despois de ser tratado en Alemaña por un 

suposto envelenamento con Novichok e foi 
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detido no mesmo aeroporto. Todas as olladas 

de dirixiron ao Kremlin e ao presidente Pu-

tin, aínda que non hai probas que demostren 

que o líder ruso ou o seu executivo tivese algo 

que ver co suceso. Dende a Unión Europea, 

Reino Unido e Estados Unidos fixéronse cha-

mamentos a novas sancións contra o país e 

trala condena de Navalni esixiuse a súa libe-

ración inmediata. 

A popularidade de Navalni en Rusia dé-

bese principalmente a súas investigacións 

sobre a corrupción do clase política e do go-

berno. O seu discurso pasa por xuntar as “for-

zas antiautoritarias” e súa tendencia podería 

definirse como neoliberal no económico.  

Houbo un período no que Navalni estivo moi 

próximo a posicións nacionalistas.  O blo-

gueiro chegou a chamar “cucarachas” aos in-

migrantes de Asia Central e non é partidario 

de que Crimea volte a Ucraína, por exemplo.

Con todo, o importante do caso Naval-

ni foron as protestas, non autorizadas,  que 

pedían a súa liberación. Rexistráronse mo-

bilizacións por todo o país, en máis de 100 

cidades. Houbo miles de arrestados, nun so 

día chegou a haber 5.000 detidos, vivíronse 

bastantes momentos de enfrontamentos en-

tre os manifestantes e forzas de seguridade, 

así como fortes cargas contra as persoas que 

asistían as protestas. 

O certo é que son as maiores protestas 

da década en Rusia. Pero non é só a condena 

de Navalni a que aglutina este malestar, no 

que tamén converxen outro factores coma a 

corrupción, os efectos económicos da pande-

mia e as restricións, a reforma das pensións, 

a longa presidencia de Putin… Así cómpre 

observar unha serie de condicionantes, alén 

da condena de Navalni, que potenciaron que 

estas protestas fosen tan activas por todo o 

territorio do país euroasiático. Polo de agora 

é un movemento heteroxéneo onde hai posi-

cións políticas que van dende o liberalismo 

ata a esquerda-

Outro movemento interesante durante o 

ano 2020 en Rusia, foron as protestas trala  

detención de gobernador de Jabárovks, Ser-

guéi Furgal do Partido Liberal-Democrático 

de Rusia (LDPR, considerado ultranacio-

nalista). Frugal está acusado de organizar 

supostamente varios asasinatos en 2015. 

Durante máis dous meses mantivéronse as 

mobilizacións que pedían a súa liberación. 

Este feito sinala tamén un afastamento des-

ta rexión da política moscovita. O krai de Ja-

bárovks está situado no extremo oriente ruso, 

a máis de oito mil kilómetros da capital. 

Más alá das protestas, cabe preguntarse 

por que as autoridades rusas actuaron con 

tanta contundencia e dureza contra Navalni e 

os manifestantes. Estas accións avivan aínda 

máis o malestar da sociedade e poden poñer 

ao blogueiro opositor ruso nunha posición de 

mártir. Ademais, aumentan a mala imaxe de 

Rusia no exterior e poden empregarse para 

impoñer novas sancións contra o país.

Segundo unha enquisa realizada en ou-

tubro polo centro independente Levada (con-

siderado axente estranxeiro en Rusia), Vla-

dímir Putin aumentou a súa cualificación ata 

o 33% , sendo o político máis confiable para 

os rusos, isto é diferente a aprobación da súa 

xestión. Navalni conseguiu un 3%. 

O director de Levada, Lev Gudkov, 

apunta que este aumento de 10 puntos para 

o presidente dende xullo, débese ás “críticas 

dos políticos occidentais en relación ao enve-

lenamento a finais de agosto de Alexei Naval-

ni”. Esta cuestión é preciso tela en conta, xa 

que as veces a imaxe que se presenta sobre a 
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sociedade rusa diverxe da realidade do país.

O segundo político máis valorado nes-

ta enquisa é Vladímir Zhirinovski, líder do 

LDPR, un político moi peculiar e nacionalista 

que, simplificando, ten una visión máis eu-

roasiática de Rusia, entre outras cuestións.

Parlamentarias 2021

As eleccións á Cámara Baixa da Asem-

blea Federal  de Rusia, a Duma do Estado, 

están previstas para setembro desde ano. A 

día de hoxe a composición do parlamento é a 

seguinte: Rusia Unida (partido do presidente 

ruso) ten 355 lexisladores; o Partido Comu-

nista da Federación Rusa (KPRF, polas súas 

siglas en ruso, non é o herdeiro do PCUS) é a 

segunda forza política do parlamento con 44 

deputados; o LDPR está representado por 40 

lexisladores e Rusia Xusta ten 23.

É previsible que Rusia Unida manteña a 

maioría, máis de dous terzos dos asentos da 

Duma, aínda que perda forza e representa-

ción. Dmitri Medvedev, ex primeiro ministro 

e actual presidente de Rusia Unida, afirma 

que é posible soster esta maioría pero “Rusia 

Unida precisa manter o apoio de un gran nú-

mero de persoas para lograr ese obxectivo”.

Outro dos movementos iniciais das par-

lamentarias de 2021 é a fusión de Rusia Xus-

ta dirixido por Serguei Mironov (socialdemó-

crata de esquerdas) con dous partidos: “Pola 

Verdade”, fundado polo escritor nacionalista 

Zakhar Prilepin e “Patriotas de Rusia”, es-

cisión do Partido Comunista da Federación 

Rusa. Este movemento podería restarlle 

apoios ó KPRF do Guennadi Ziugánov, histó-

rico líder do partido.

Mironov apoiou ao presidente Putin en 

varias ocasións, pero sinala que é o momento 

de cambiar a historia do país xa que nos últi-

mos trinta anos predominaron as ideas libe-

rais, e segundo el, o pensamento de esquer-

das tamén é popular. 

Despois das aprobación das emendas 

constitucionais no 2020, a Duma acadou un 

maior peso fronte a figura do Presidente. Aín-

da que é un cambio pequeno, a cámara baixa 

será a encargada de propor ao primeiro mi-

nistro do país e a dezaseis ministros do exe-

cutivo. Con todo, o presidente sería o respon-

sable de designar os titulares dos ministerios 

de Interior, Xustiza, Defensa, Prevención de 

Desastres Naturais e Emerxencias. Pero non 

podería rexeitar os nomeamentos da Duma.

O exterior

Dende a Comisión Electoral Central do 

país, xa se alertou da posibilidade de inxe-

rencia estranxeira nos comicios. É preciso 

resaltar algunhas cuestións do ámbito in-

ternacional. A chegada da Administración 

Biden-Harris podería supoñer un papel máis 

asertivo do Estados Unidos na rexión. 

Aínda que se acordou estender ao trata-

do para desarme nuclear Start III entre Ru-

sia e os EUA, o novo secretario de Estado, 

Antony Blinken, fixo algunhas declaracións 

sobre o novo camiño que vai tomar o país. 

Blinken mostrouse favorable ó envío de “ar-

mas letais” a Ucraína e tamén mencionou a 

posibilidade de que Xeorxia entre na OTAN, 

se chega a cumprir os estándares da organi-

zación atlantista. Estás cuestións son moi de-

licadas para Moscova e poden xerar contro-

versia se Washington da pasos nese sentido.

Outro punto interesante pode ser tamén 

a rexión do Mar Negro, onde se realizaron 

exercicios militares dos EUA, e recentemen-

te se anunciou a creación dunha tripe alian-

za entre Moldova, Xeorxia e Ucraína. A nova 

presidenta de Moldova, Maia Sandu, ten 

unha postura más pro europea.
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Todas estas cuestións teñen o seu efecto 

no interior de Rusia e xeralmente provocan 

que o presidente ruso saia reforzado cando as 

accións de actores estranxeiros se perciben 

como ameazas, tal e como pasou no 2014 e 

a cuestión de Crimea. Haberá que agardar 

como se van desenvolvendo os feitos e a súa 

influencia dentro do país euroasiático.

4.3. China e Asia despois do 2020: 

Defensa do Multilateralismo 

Por Lan Bo

¿Cómo eran China e os países 

asiáticos no tempo da pandemia?

En 2020, afectada pola epidemia Co-

vid-19, a economía da maioría dos países 

asiáticos sufriu un descenso significativo e o 

volume económico do continente diminuíu 

un 0,7%. Pero entre eles, o PIB de China nos 

dous primeiros meses foi do -13%, mentres 

no segundo semestre a mellora económica 

pasou de negativo a positivo, cuxa taxa al-

canzou o 3,2%, finalmente no terceiro cuadri-

mestre a economía seguiu recuperándose e o 

PIB alcanzou o 4,9%.

Segundo o informe de previsión do 

OCED, a economía mundial descenderá un 

4,2% -4,3%. Entre os países asiáticos desen-

volvidos, a taxa media anual de crecemento 

económico de Xapón alcanzará o -5,6%, Co-

rea do Sur, -1, e os países turísticos (o sector 

turístico representa máis de 1/5 do PIB to-

tal) sufriron un dramático descenso, Indo-

nesia (-0,6%), Tailandia (-4,9%) e Filipinas 

(-6,4%). Segundo o informe do FMI (outubro 

de 2020), a economía da India en 2020 des-

cenderá un 10,3%, con todo, en realidade, é 

mellor do que o FMI predicía, xa que a taxa 

media anual de crecemento económico alcan-

zará o -8,1%. Entre todos os países asiáticos, 

só as taxas de crecemento económico de Chi-

na e Vietnam para o ano 2020 son positivas, 

son do 2,1% e do 2,91%.

Como irán Asia e China no tempo 

post-pandémico?

I. Control efectivo da pandemia. Moi-

tos países asiáticos tomaron medidas efica-

ces para o control da epidemia en relación 

co resto dos países do mundo. Por exemplo, 

países do leste como China, Vietnam, Corea 

do Sur e Xapón controlaron o número de in-

feccións, polo que a sociedade e a produción 

recuperáronse mellor. Ademais, aínda que 

a situación epidémica noutros países como 

India, Indonesia e Filipinas segue sendo moi 

grave, a aprendizaxe das experiencias exito-

sas dos veciños e a participación multilateral 

de vacinas eficaces de China (Sinovac) e da 

UE (BioTech) está a aliviar a situación. Ata 

o momento en China máis de 15 millóns de 

persoas recibiron a vacina Sinovac, e mesmo 

o presidente de Indonesia recibiu a segun-

da inxección da vacina chinesa e propón o 

obxectivo de acabar coa pandemia a finais de 

2021. Polo tanto, a economía asiática recupé-

rase rápida e previsiblemente.

II. A promoción de plataformas mutuas 

para afrontar unha serie de retos e incerte-

zas sen precedentes. As cadeas industriais e 

de subministración mundiais enfróntanse a 

obstáculos da pandemia, pero as estruturas 

básicas non foron destruídas. Por esta ra-

zón, os países asiáticos poderán recuperar 

cadeas industriais afondando na cooperación 

continental e intercontinental. De xaneiro 

a agosto de 2020, a suma total do comercio 

entre China e ASEAN alcanzou os 4.165 $. O 

15 de novembro de 2020, quince países de 
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Asia-Pacífico asinaron o Acordo de Asocia-

ción Económica Integral Rexional (RCEP), o 

maior acordo de libre comercio do mundo. O 

primeiro ministro de China, Li Keqiang, cua-

lificouna de “vitoria para o multilateralismo 

e o libre comercio”. Ademais, China conver-

teuse no maior socio comercial da UE, men-

tres que a UE é agora o segundo socio comer-

cial de China. A UE é tamén a terceira fonte 

e destino de investimento de China. O 30 de 

decembro de 2020, China e a Unión Europea 

anunciaron conxuntamente que completaron 

as negociacións do acordo bilateral de inves-

timento, este resultado acadado despois de 

35 roldas de negociacións durante sete anos, 

é un fito nas relacións entre a UE e China, e 

inxectará nova vitalidade á economía global 

afectada pola pandemia.

III. A economía dixital en Asia represen-

tou un gran potencial. Aínda que a pandemia 

alcanzou a economía mundial, favorable ao 

rápido desenvolvemento das prácticas di-

xitais en todas as áreas (médica, educativa, 

empresarial, etc.), os servizos virtuais modifi-

caron os hábitos humanos tradicionais tanto 

de consumo como de produción, motivando o 

rápido aumento do economía dixital e ache-

gando a comunicación internacional. O infor-

me Bain Capital Asia 2020 sinala que o con-

sumo dixital dos países do sueste alcanzou 

este ano os 310 millóns de dólares, cómpre 

ter en conta que o volume total de economía 

dixital de China alcanzou os 5.000 millóns de 

dólares en 2020 en comparación con 2019, 

aumentando nun 50%, isto representa 36,2 

% do PIB.

IV. China e Estados Unidos deberían 

buscar un diálogo directo para refundar a re-

lación bilateral normalizada. As relacións en-

tre Estados Unidos e China son a relación bi-

lateral máis importante do mundo, que afecta 

ás relacións internas entre os países de Asia-

Pacífico e aos lazos entre Asia, os Estados Uni-

dos e ALC. Mentres Joe Biden axusta a serie 

de políticas unilateralistas da presidencia de 

Donald Trump (por exemplo, os Estados Uni-

dos volven ao Acordo de París sobre o cambio 

climático, a política fronteiriza de “tolerancia 

cero”, etc.), baixo os factores variables tanto 

xeopolíticos (Taiwán) e económico (Huawei, 

Tiktok) non é posible que China e Estados 

Unidos volvan á normalidade a curto prazo, 

polo tanto, ambas as partes deben buscar un 

diálogo directo para corrixir o unilateralismo 

e refundar a relación bilateral coa que evitar 

a evolución actual cara a unha nova Guerra 

Fría.

Conclusión

En xeral, aínda que a economía e a socie-

dade asiáticas sufriron a influencia negativa 

da pandemia en 2020, están nun bo camiño 

para recuperalas, defendendo o multilatera-

lismo no futuro. Na China nótese que 2020 

foi unha «ponte» na que se completou o 13º 

plan quinquenal ao mesmo tempo que co-

mezou o 14º quinquenio, despois de trece “5 

anos”, convertendo a China no primeiro en 

acadar o obxectivo erradicación da pobreza 

lanzada pola ONU sobre o Desenvolvemento 

do Milenio (ODM) entre os países en desen-

volvemento. Penso que no futuro, China, sen-

do un dos produtores da vacina ten un papel 

moi importante que desempeñar na recupe-

ración asiática. Na reunión virtual da Axenda 

2021 de Davos do Foro Económico Mundial 

(WEF), o presidente chinés Xi Jinping su-

bliñou que para defender o multilateralismo 

no futuro, debemos manter boas tradicións, 

adoptar unha nova perspectiva e mirar cara ao 

futuro. Necesitamos preservar os seus valores 
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esenciais e principios fundamentais ao tempo 

que o adaptamos ao futuro da situación inter-

nacional. Debemos reformar e perfeccionar o 

sistema de gobernanza global realizando am-

plas consultas para construír consensos para 

responder aos desafíos globais. O fundador e 

CEO do WEF, Klaus Schwab, sinalou que o 

mundo ten que abrazar o multilateralismo, 

volver a esta proposta e noción de multila-

teralismo é fundamental nun momento moi 

crucial da historia da humanidade.

4.4. Marrocos. Cando Mohamed 

VI trocou o Sáhara Occidental pola 

Palestina.  

Por David Alvarado

Sorprenden as cifras da Covid-19 nun 

país coa promiscuidade social e limitacións 

sanitarias de Marrocos. Os baremos comu-

nicados desde o Ministerio de Saúde desde 

o comezo da crise pintan un panorama case 

idílico, cunha estabilidade e regularidade 

sorprendente no número de casos identifi-

cados día tras día, gabándose o réxime das 

bondades e marabillas das súas políticas e, 

claro está, imputando á vertente islamita do 

Goberno todo aquelo que no vai. A realidade 

non pasa a proba do algodón e entóxase moi-

to máis complexa, multiplicándose os dramas 

humanos durante os últimos meses, e non só 

entre aqueles que padecen o andazo, senón 

tamén os vencellados ás outras crises, no-

meadamente social e económica, continxente 

humano cuxa situación pasa baixo o silencio 

máis absoluto. Xogando indisimuladamente 

a carta represiva, reafírmase a intención do 

poder de afogar toda manifestación sen ofre-

cer alternativas á situación de desamparo da 

poboación, tanto nas grandes cidades como 

en rexións alén do “Marrocos útil”, destacan-

do a efervescencia social no norte do país, na 

zona aledaña a Ceuta, no momento de redac-

tar estas liñas.

Por se acaso houbera dúbidas sobre o 

bon facer dos que están ao temón, a maqui-

naria de propaganda traballou arreo, en todas 

as direccións posibles. Os medios de comu-

nicación, hoxe en día completamente de-

pendentes do poder para a súa subsistencia, 

multiplicaron todo tipo de argumentos para 

minimizar as disidencias: buscando cabezas 

de turco, atisbando complots islamitas e con-

tra a estabilidade do Estado azudados desde o 

estranxeiro; atacando a “amigos” e inimigos, 

sen importar, en aras de xustificar o avance 

da enfermidade, poñendo de relevo a pers-

pectiva comparativa, relacionando variables 

pouco acaídas o demasiado parciais para sig-

nificar que en Marrocos se fan mellor as cou-

sas que nos países veciños; imputando a diri-

xentes estranxeiros unha clara animosidade 

cara Rabat, seleccionando e malinterpretan-

do declaracións, as máis das veces sacadas do 

seu contexto; ocultando o auxe inédito das 

vagas migratorias de nacionais marroquís ou, 

no mellor dos casos, enfatizando o racismo e 

falta de sensibilidade de España na súa aco-

llida... Todo vale para manter a honra patria, 

alomenos a do Reino oficial.

Oportunidade estratéxica

E cando se trata de anestesiar á opinión 

pública e desviar a atención sobre o que real-

mente importa, a política exterior e, sobre 

todo, a cuestión do Sáhara Occidental xogan 

un rol de primeira orde. Neste senso, Moha-

med VI albergaba dúas grandes ambicións es-

tes últimos anos, a saber, a conformación de 

Marrocos como potencia rexional e unha vi-
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toria total no conflito saharaui. E Jared Kus-

hner, o xenro de Donald Trump, ofreceulle a 

oportunidade de satisfacer os seus desexos  

coa única condición de recoñecer ao Estado 

de Israel. A contrapartida é tentadora para 

Rabat, que nembargantes amósase un duro 

negociador, esixindo máis e máis cousas, que 

se precisan ao fío das numerosas viaxes efec-

tuadas a Marrocos estes anos por Kushner, do 

seu enviado especial, Avi Berkowitz, e mesmo 

de Mike Pompeo, secretario de Estado ameri-

cano. Para os Estados Unidos de Trump, que 

ve o mundo como unha caricatura e están dis-

postos a todo para acadar os seus obxectivos, 

o recoñecemento da “marroquinidade” do Sá-

hara non plantexou grandes dificultades. 

Alxeria está repregada sobre os seus 

grandes problemas, en pleno proceso de non-

transición, cun xefe de Estado ausente e un 

Executivo incapaz de abordar a realidade e 

restablecer o nexo coa súa propia sociedade, 

en plena efervescencia. Doutra banda, as Na-

cións Unidas non representan unha ameaza. 

Responsables do arranxo do dossier saharaui 

desde 1991, fracasou nesta empresa e mesmo 

se amosa incapaz de nomear un enviado espe-

cial do secretario xeral no Sáhara Occidental 

desde hai máis dun ano. A UE está demasiado 

ocupada en atender as súas propias crises co-

nexas á Covid-19, afondando nas súas diver-

xencias, incapaz de erixirse en actor diplomá-

tico unificado e esgotando moitos esforzos na 

xestión do Brexit. E amais, outros países ára-

bes xa abriran a vía cara a normalización con 

Tel Aviv, inseríndose unha potencial decisión 

favorable de Rabat nunha lóxica estratéxica 

rexional, que mesmo lle permitiría achegarse 

a monarquías musulmanes coas que prevale-

cía a disensión e o conflito. O momento era 

ideal, polo tanto, para que o soberano ma-

rroquí aceptase o “deal” americano, e máis se 

incluímos unha importante axuda económica 

directa, novos acordos para investimentos e 

comerciais, e unha cooperación militar bila-

teral reforzada. 

Resistencias da rúa

A decisión, totalmente imputable a Pala-

cio, collendo mesmo por sorpresa ao Gober-

no e groso da clase política do país, sempre á 

marxe do estado das concertacións, respon-

de á crise interna pero tamén aos anceios e 

ambición de Mohamed VI. Porén, nun país 

que construíu o seu discurso oficial e lóxica 

política sobre a solidariedade para cun pobo 

musulmán e a loita polos dereitos dos árabes, 

a prol da xustiza para Palastina, presentán-

dose o propio rei como presidente do Comité 

Al Qods, que pretendidamente vela polos pa-

lestinos, o máis difícil é xustificar diante da 

rúa marroquí o cambio de rumbo. A partir de 

agora, e segundo a lóxica e retórica emprega-

da atá o día previo ao acordo, anunciado vía 

Twitter por Donald Trump o 10 de decembro 

de 2020, Marrocos situábase do lado dos paí-

ses “traidores” a Palestina, denominación re-

servada para aqueles que mantiñan nexos co 

Estado hebreo e que se facía extensiva a co-

rrentes e individuos partisanos da normaliza-

ción. Era o caso do movemento amazigh (ber-

ber) que, fronte Palacio, islamitas, esquerda 

panarabista e nacionalistas conservadores, 

defendían contra vento e marea o restable-

cemento de nexos cun Estado onde residen 

700.000 xudeus de orixe berber-marroquí. 

A incomprensión e a ira da rúa non se 

fixo esperar. A través das redes sociais colec-

tivos e asociacións de todo tipo chamaron a 

mobilizarse, pero estas manifestacións foron 

prohibidas e reprimidas. Por se acaso, a modo 

de xustificación, o comunicado real que, na 
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precipitación, seguiu ao tuit de Trump, desta-

ca o rol que Marrocos pode xogar para ache-

gar aos pobos da rexión e na promoción da 

paz, e que esta decisión en modo algún afecta 

ao compromiso de Rabat coa causa palesti-

na. A monarquía dise favorable á solución de 

dous estados e subliña a necesidade de man-

ter o estatuto especial de Xerusalén omitindo 

os redactores do texto calquera referencia á 

resolución 1397 (2002) do Consello de Segu-

ridade da ONU, que condiciona o recoñece-

mento de Israel á existencia dun Estado pa-

lestino. As cousas avanzan rápido e xa está 

prevista a apertura de despachos de enlace 

como precedente á posta en marcha das em-

baixadas. Porque, amais do favor de Estados 

Unidos, o recoñecemento de Israel ten outras 

moitas vantaxes para Marrocos, xa que está 

chamado a converterse nun partenariado 

estratéxico, militar, económico, comercial e 

mesmo turístico. No Ministerio de Exteriores 

marroquí confían en que o recoñecemento da 

marroquinidade do Sáhara Occidental por 

Washington pode implicar unha vaga de re-

coñecementos do mesmo tipo en Europa, no 

mundo árabe e en África, obtendo unha vi-

toria total e rexeitando dunha vez por todas 

a opción da autodeterminación. A Marrocos 

réstalle convencer ao seu pobo, pero tamén á 

comunidade internacional, sobre a forma e o 

fondo das súas opcións políticas.

4.5. A América de Trump 

e Bolsonaro: populismo, 

negacionismo e pandemia.  

Por Wesley Sá Teles Guerra

A vitória de Donald Trump nas eleições a 

presidência dos Estados Unidos em 2016 foi 

um marco na história da geopolítica regional 

e internacional, produzindo um efeito em ca-

deia amplamente ecoado na América Latina 

cuja transformação teve seu ponto inicial na 

eleição de Mauricio Macri na Argentina em 

novembro de 2015.

Com um discurso nacionalista e conser-

vador, apoiado por um crescente populismo 

(AA,VV 2017), Donald Trump se transformou 

rapidamente em um ícone para os movimen-

tos de direita e extrema direita, tutelados pela 

polêmica figura de Steve Banon, que usa táti-

cas de marketing e propaganda semelhantes 

as utilizadas por Joseph Goebbels e outros 

regimes fascistas e autoritários (Iberico, Ma-

ritza 2020).

Defensor acérrimo do conservadorismo 

e contrário a globalização. Donald Trump ini-

ciou uma campanha isolacionista (Marshall, 

Tim 2020), voltada para a recuperação de 

setores produtivos nacionais, protecionismo 

do mercado interno e redução da atividade 

diplomática, modelo este que foi adotado por 

outros líderes latinos em uma tentativa de se 

alinhar a potência americana (Biasetto, Bru-

no 2020). 

Sem embargo, este alinhamento foi mais 

discursivo que produtivo, já que houve uma 

redução considerável no ritmo das negocia-

ções locais e nos fluxos de investimentos, que 

por outro lado beneficiou aos Estados Unidos 

em sua luta por reduzir a inserção da China 

em sua área de influência e a defender seus 

interesses continentais.

Ainda assim a gestão Trump foi um fa-

tor importante no crescente estado de ano-

mia dos países da América Latina.  Seu dis-

curso polarizado, sua decisão de paralisar o 

processo de abertura comercial com a Cuba 

(pactuado na gestão Obama) seu apoio a lí-



IGADI Annual Report 2020-2021  | 38

deres polêmicos tais como Jeanine Áñez e 

Jair Bolsonaro, sua relação antagônica com a 

Venezuela e suas tensões fronteiriças com o 

México, ganharam destaque na mídia inter-

nacional e mobilizaram segmentos locais em 

praticamente todas as nações.

O “Trumpismo” na América latina tem 

no Brasil seu maior discípulo. Jair Messias 

Bolsonaro, que em mais de uma ocasião foi 

chamado pela mídia internacional de “Trump 

dos trópicos”. Sua submissão e servencialis-

mo ao líder estadunidense, não foi meramen-

te discursiva, mas impactou em toda política 

externa do Brasil, gerando uma aversão con-

traproducente com a China (maior parceiro 

comercial do país) e reduzindo drasticamente 

seu papel como líder regional na América do 

Sul.

Uma mudança alimentada pela adoção 

da teoria da dependência disfarçada de libe-

ralismo em lugar da visão nacional desenvol-

vimentista da gestão socialista do Partido dos 

Trabalhadores (Wassernan, Claudia 2017). 

Bolsonaro promoveu uma mudança radi-

cal do Brasil em termos geopolíticos, dando as 

costas para os BRICS e se alinhando aos inte-

resses dos EUA, facilitando a venda de empre-

sas estatais e alinhando sua agenda externa a 

estadunidense.  O país solicitou seu ingresso 

na OCDE – Organização para Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico, sua saída do 

grupo de preferências da OMC – Organização 

Mundial de Comércio, se retirou da agenda de 

meio ambiente (onde possuía um lugar de des-

taque) contrariando sua adesão ao Acordo de 

Paris e manteve um discurso antiglobalização 

por ser este um processo denominado pelo go-

verno Bolsonaro de “uma grande conspiração 

comunista internacional” protagonizando di-

versos ataques as organizações internacionais. 

As polêmicas em relação as decisões de 

Jair Bolsonaro, compõem uma das principais 

marcas de seu governo e atuam como um 

chamariz da atenção pública com o objetivo 

de ocultar a real situação de fragilidade e de-

cadência econômica que enfrenta o país. Algo 

semelhante ao vaticinado por Umberto Ecco. 

Sua negação rotunda em relação a pro-

cessos sociais tais como o aumento do de-

semprego, a redução do poder de compra, 

aumento da miséria, existência da corrupção 

em sua gestão, o regresso do país ao mapa da 

fome da Organização das Nações Unidas, au-

mento do desflorestamento e sua continua in-

gerência nos dados publicados, fizeram com 

que o Brasil perdesse a credibilidade inter-

nacional e fosse excluído de diversos fóruns 

internacionais, por ser um país que se nega a 

si mesmo e que desacredita suas instituições 

sob uma visão de um líder carismático.

O Brasil passou de ser um candidato es-

trela a potência do sul global a um estado pá-

ria não convidado a participar dos principais 

eventos da agenda internacional.

Com o impacto da pandemia provocada 

pelo surto de Covid-19 o Brasil se consolidou 

como país negacionista no panorama interna-

cional. O país já havia sido criticado pela sua 

omissão nos incêndios que assolaram a selva 

amazônica no começo de 2020, assim como 

pelo seu alinhamento com países como Irã 

nas votações referentes aos direitos civis das 

mulheres na ONU, sem embargo o descaso 

das autoridades brasileiras perante uma pan-

demia que já afetava grande parte dos países 

por onde o vírus se expandia, mesmo após a 

mudança de líderes negacionistas como Boris 

Johnson, além de toda a campanha por desa-

creditar as medidas de prevenção e tratamen-

to da doença, transformaram a Jair Bolsona-
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ro no ícone do negacionismo, superando até 

mesmo seu modelo Donald Trump. 

Bolsonaro não somente negou a gravida-

de da situação como também mobilizou sua 

base de apoio em contra de todas as medidas 

de prevenção e promoveu o uso de fármacos 

cuja eficiência já foi negada por diversos es-

tudos internacionais. Como resultado des-

sa imprudência o país acumula mais de 8,2 

milhões da casos e aproximadamente 225 

mil mortes, com o agravamento de que essas 

informações são coletadas por um consórcio 

formado pelas principais empresas da mídia 

brasileira, já que o governo deixou de seguir 

os critérios internacionais na medição dos ca-

sos e os dados fornecidos pelo Ministério da 

Saúde não tem o aval nem a credibilidade in-

ternacional, principalmente após a demissão 

seguida de dois ministros da saúde Luiz Hen-

rique Mandetta e Nelson Teich que advoga-

vam por seguir as orientações da OMS – Or-

ganização Mundial da Saúde, sendo a pasta 

ministerial ocupada atualmente pelo militar 

Eduardo Pazuello, que se mostra alinhado ao 

discurso do presidente.

As medidas de controle implementa-

das pelo Brasil, foram desiguais e realizadas 

somente pelos estados cujos governadores 

abandonaram seu alinhamento com Bolso-

naro (Reinach, Fernando 2020), sendo o caso 

mais emblemático o do estado de São Paulo, 

que negociou com a China a importação da 

vacina sem aprovação do governo central, que 

tentou paralisar a negociação, alegando falta 

de confiabilidade na produção da mesma.

Assim mesmo, na cidade de Manaus, cujo 

governo apoiava a Bolsonaro, as medidas de 

restrições foram eliminadas, provocando um 

foco de contágio de grandes proporções com 

a presença de uma nova cepa com grande po-

tencial infeccioso o que levou a países como 

Portugal a suspender seus vôos ao Brasil. 

Cabe ressaltar que diante do contínuo 

agravamento da situação o discurso de Bolso-

naro pouco mudou.... desde nomear a doen-

ça como “uma simples gripezinha”, ou dizer 

que ela somente afeta aos fracos, Bolsonaro 

continuou organizando aglomerações por to-

dos o país, fortalecendo seu epiteto de “mito” 

acunhado pelos seus apoiadores ludibriados 

por uma construção fundamentalista apoiada 

por setores tais como o agronegócio e cristãos 

evangélicos. 

Em relação ao contágio do líder do Bra-

sil, existem discrepâncias que não foram es-

clarecidas e que colocam em dúvidas o fato 

de que o mesmo haja resultado positivo ou 

se é somente outra manobra para ressaltar 

seu discurso. Sem embargo chama a atenção 

o fato de que o Palácio do Planalto (sede do 

Governo do Brasil) tenha decretado sigilo 

por mais de 100 anos em relação ao cartão 

de vacinação do presidente, e caso ele tome 

a vacina, a informação jamais será pública, 

salvo que ele mude seu discurso, algo que até 

o momento não parece estar em seus planos.

O plano de vacinação do Brasil fomen-

tado pelos esforços do Estado de São Paulo 

e posteriormente aprovados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

se transformou no último palco das tensões 

que existem no país, cujo 52% da população 

(Conforme pesquisa Atlas 2021) já se mostra 

a favor da abertura de um processo de Impea-

chment. Ainda assim, a imunização da popu-

lação ainda é bastante incerta, uma vez que 

faltam insumos de origem chinesa, justamen-

te o país mais atacado pela gestão Bolsonaro, 

assim mesmo o escândalo nas compras de 

produtos alimentícios por parte do governo 
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federal, com gastos de mais de 15 milhões de 

reais em leite condensado, contrastam com o 

discurso de que faltam recursos econômicos 

para a compra de vacinas ou para ampliar os 

programas de apoio econômico para a popu-

lação.

Diante do questionamento da mídia... 

as palavras de Bolsonaro são irreproduzíveis, 

pelo baixo calão das mesmas, mostrando que 

seu negacionismo, caso continue no poder, 

continuará sendo sua principal ferramenta 

na manipulação da população...
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5. 

Reflexións 
Transversais  
2020-2021

5.1. O impacto económico a curto 

prazo das medidas contra a COVID-19 

nos países e estados máis afectados.  

Por Javier López Prol

A pandemia provocada pola Covid-19 

está a ocasionar cuantiosas perdas económi-

cas. O Fondo Monetario Internacional estima 

que o PIB mundial se contraerá un 3% como 

consecuencia desta crise, e podería chegar 

ao 9% nos países máis afectados coma Ita-

lia (IMF, 2020). Malia terse identificado por 

primeira vez na China, o seu impacto está a 

ser máis acusado en países occidentais como 

os Estados Unidos Americanos (EUA) o Rei-

no Unido e a Unión Europea. Dado o estreito 

vínculo entre actividade económica e consu-

mo de electricidade, é posíbel observar case 

en tempo real o impacto das diferentes me-

didas aplicadas polos gobernos para conter a 

Covid-19 na actividade económica estudando 

a evolución do consumo eléctrico.

A figura 1 resume os resultados do impac-

to das medidas adoptadas contra a Covid-19 

na primeira vaga (Marzo-Xullo de 2020), 

cando se tomaron as medidas de confina-

mento máis estrictas, nos estados dos EUA 

e países Europeos máis afectados. A maioría 

dos estados e países tiveron unha redución 

acumulada no consumo de electricidade nes-

tes 5 primeiros meses de entre o 3-12% (panel 

A), excepto Florida, que non amosa un im-

pacto neto negativo. Pódese observar que o 

impacto acumulado empeza a remitir arredor 

dun mes dende o comezo do confinamento. 

Os países que tomaron medidas máis drásti-

cas nun principio e que por tanto sufriron un 

descenso maior no primeiro momento, coma 

Italia, Francia e España, parecen tamén recu-

perar o consumo base (o que terían de non 

terse producido a pandemia) a maior velo-

cidade. Gran Bretaña, por exemplo, tomou 

medidas máis laxas nun principio e sufriu un 

impacto acumulado maior e máis persistente 

(ver López Prol e O, 2020 para datos diarios 

detallados por país/estado).

O panel B da figura 1 amosa a relación 

entre a severidade das medidas adoptadas 

(estimadas polo Oxford COVID-19 Govern-

ment Response Tracker (Hale et al., 2020) e 

representado nun índice entre 0 e 100 no eixo 

horizontal) e o descenso diario porcentual do 

consumo eléctrico (eixo vertical). A relación 

entre ambos non é lineal, tendo as medidas 

moderadas un pequeno impacto  que tende a 

estabilizarse a severidades medias pero que 

se incrementa significativamente a niveis 

altos de severidade. Na primeira vaga, estas 

medidas a cotío incluían confinamentos do-

miciliarios, restrición de actividades econó-

micas non esenciais e limitacións de move-

mentos internos e internacionais. Os códigos 

de estado/país indican o valor mediano de 

ambos indicadores para cada un deles.

A maioría de países/estados recuperaran 

os niveis de consumo de base trala primeira 

vaga, o que parece indicar que a crise será en 

forma de “V” coma ten sucedido en anterio-

res epidemias históricas (Carlsson-Szlezak 

https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101639
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
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et al., 2020). Nembargantes, a recurrencia 

de novas vagas pandémicas, podería trocar 

esta situación nunca crise con forma de “U”, 

na que se produce unha perda persistente de 

produción ou mesmo de “L”, que implica un 

menor ritmo de crecemento futuro.

Moitos países están a sufrir segundas 

e terceiras vagas de diversa magnitude. Por 

exemplo, Alemaña, que sufrira unha primei-

ra vaga relativamente suave, está a sufrir 

unha segunda vaga máis grave ca primeira, 

polo que o seu impacto económico será pro-

babelmente tamén maior. Tanto os datos 

de contaxios e mortes como de consumo de 

electricidade e as medidas tomadas en cada 

pais poden ser consultadas en tempo real 

nos trackers de Our World in Data, Bruegel e 

Oxford respectivamente.

Aínda que a evidencia todavía é escasa 

para sacar conclusións definitivas, estes re-

sultados implican que as actuacións rápidas e 

contundentes permiten unha rápida recupe-

ración. Nembargantes, o retraso na toma de 

medidas pode implicar impactos máis persis-

tentes no tempo. Semella haber consenso en 

que contrapor actividade económica e con-

trol sanitario é unha falsa dicotomía (Prasad 

et al, 2020), xa que o control epidemiolóxico 

é unha condición necesaria para o normal 

desenvolvemento da actividade económica.

As economías máis afectadas pola pan-

demia son aquelas con máis peso do sector 

servizos, que sufriu ás maiores restriccións 

á súa actividade. A esperanza de recupera-

ción económica pasa por acadar a inmuni-

dade grupal a través da vacinación masiva 

(os datos en tempo real de vacinación tamén 

son accesíbeis en Our World in Data). Como 

explica GCiencia, de acordo a un estudo pu-

blicado en Science (Lavine et al, 2021), a 

medida que avanza a inmunidade grazas á 

vacinación masiva, a COVID-19 podería con-

verterse nunha infección leve en nenos cunha 

letalidade inferior á gripe estacional. Aínda 

que este escenario suporía unha remisión do 

impacto negativo da COVID-19 na actividade 

económica, esta por ver se a pandemia pro-

ducirá cambios estruturais duradeiros.

 

Figura 1. Impacto das medidas para conter a COVID-19 no 

consumo eléctrico dos estados dos EUA e países da UE máis 

afectados. O panel A amosa o impacto acumulado nos cinco 

primeiros meses desde as medidas de confinamento en cada 

país. O Panel B amosa a relación entre o impacto porcentual 

diario (eixo vertical) e a severidade das medidas adoptadas 

(eixo horizontal). Fonte: López Prol e O, 2020.
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5.2. A guerra fría tecnolóxica.  
Por Alfredo Toro Hardy

Os Estados Unidos e China evidencian 

unha feroz competencia pola primacía tec-

nolóxica. Isto constitúe un máis dos capítu-

los da emerxente Guerra Fría á que nos en-

frontamos hoxe. A través da súa formulación 

de obxectivos “Made in China 2025”, Pequín 

fixo explícito o seu desexo de alcanzar o lide-

rado neste campo e, mentres os Estados Uni-

dos están á cabeza, China está ao paso.

China segue aos Estados Unidos coma o 

segundo maior investidor en investigación e 

desenvolvemento tecnolóxico. Dun gasto glo-

bal nesta materia de case dous billóns (mi-

llóns de millóns) de dólares en 2015, Estados 

Unidos ocupou o primeiro lugar cun investi-

mento de 496.000 millóns de dólares, o que 

equivale ao 26% do total mundial. China re-

presentou o 21% dese total cun investimento 

de 408.000 millóns de dólares. Non obstante, 

entre 2010 e 2015, os desembolsos chineses 

nesta área creceron a unha taxa media anual 

do 18%, o que representou un aumento catro 

veces superior ao dos Estados Unidos duran-

te ese mesmo período. Ademais, China debe-

ría estar á fronte do gasto en investigación e 

desenvolvemento tecnolóxico nos próximos 

cinco a dez anos.(1)

En investimentos de capital risco, unha 

área financeira que foi fundamental para a 

aparición de Silicon Valley e as novas tecno-

loxías americanas, China ocupa o segundo 

lugar e está en vías de chegar primeiro. Men-

tres os Estados Unidos aínda atraen máis da 

metade dos fondos mundiais neste sector, 

a súa cota foi diminuíndo constantemente. 

Mentres tanto, China, cun 27% do total mun-

dial, crece rapidamente. De feito, entre 2013 

e 2016, China saltou do 5% dese total ao 27%, 

o que representa o maior aumento de calque-

ra país do mundo.(2)

(1) Briony Harris, “China is an innovator superpower. This is 

why”, World Economic Forum, February 7, 2018, https://

www.weforum.org/agenda/2018/02/these-charts-show-

how-china-is-becoming-an-innovation-superpower/. Ac-

cesado 10 de noviembre, 2018.

(2) Phred Dvorak and Yasufumi Saito, “Silicon Valley Pow-

ered American Tech Dominance – Now has a Challeng-

https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
http://www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker
http://www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101639
https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101639
https://www.weforum.org/agenda/2018/02/these-charts-show-how-china-is-becoming-an-innovation-superpower/
https://www.weforum.org/agenda/2018/02/these-charts-show-how-china-is-becoming-an-innovation-superpower/
https://www.weforum.org/agenda/2018/02/these-charts-show-how-china-is-becoming-an-innovation-superpower/
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Das sete grandes corporacións mun-

diais no campo da intelixencia artificial, catro 

pertencen a Estados Unidos (Google, Ama-

zon, Facebook e Microsoft) e tres a China 

(Tencent, Alibaba e Baidu). Neste ámbito, a 

competencia é especialmente estreita, tendo 

en conta que China goza de dúas vantaxes 

comparativas que poderían levala ao primei-

ro lugar. En primeiro lugar, a masa crítica de 

información sobre os seus cidadáns que Chi-

na está en condicións de recoller, que é in-

mensamente máis difícil nos Estados Unidos. 

En segundo lugar, o carácter particularmen-

te despiadado e combativo dos seus empre-

sarios, que é esencial nun ambiente no que, 

segundo o famoso dito de Andrew Grove, só 

sobreviven os paranoicos.

Entre 2000 e 2015, o número de gradua-

dos anuais en ciencia e tecnoloxía das univer-

sidades chinesas pasou de 359.000 a 1,65 mi-

llóns. Mentres tanto, o número de titulados 

en universidades americanas no mesmo pe-

ríodo aumentou de 483.000 a 742.000. Do 

mesmo xeito, en 2016 o número de publica-

cións científicas en China superou ás de Es-

tados Unidos: 426.000 fronte a 409.000. (3)

Segundo o último informe da “Estratexia 

de seguridade nacional”, publicado periodi-

camente pola Casa Branca, o crecente poder 

tecnolóxico de China constitúe unha seria 

ameaza para o liderado económico e militar 

dos Estados Unidos. O informe sinala que en 

varias tecnoloxías emerxentes vitais a nación 

asiática xa tomou o liderado. Isto é aínda 

máis importante tendo en conta que hai só 

cinco anos, China non era percibida como un 

innovador senón como un simple imitador de 

er”, The Wall Street Journal, April 12, 2018.

(3) Philip Ball, “China’s great leap forward in science”, The 
Guardian, 18 February, 2018

tecnoloxías estranxeiras. Entre as distintas 

áreas nas que China tomou o liderado esta-

rían algunhas como as seguintes: mísiles hi-

persónicos, tecnoloxía 5G, satélites e Internet 

baseados en tecnoloxía cuántica, enxeñería 

xenética, bioenxeñería aplicada ao transplan-

te de órganos ou vehículos eléctricos.

Detrás desta competencia, destaca o en-

foque contrastado dos seus respectivos sis-

temas políticos á innovación tecnolóxica. O 

goberno dos Estados Unidos, que no pasado 

promoveu activamente a carreira espacial e 

outros importantes desenvolvementos tecno-

lóxicos, mantivo unha política “práctica” neste 

campo durante anos. A investigación e desen-

volvemento tecnolóxico nos Estados Unidos 

quedou á iniciativa e ao capital do sector pri-

vado, con importante referencia aos fondos 

de capital risco. A intervención do goberno, 

cando se materializa, está esencialmente di-

rixida a evitar a consolidación de monopolios 

tecnolóxicos. Isto, mentres combate o abuso 

de posicións dominantes, inevitablemente 

penaliza aos máis exitosos e fainos vulnera-

bles aos seus competidores chineses.

China, pola contra, mostra un volunta-

rismo estatal apoiado por plans nacionais e 

políticas públicas. Trata de acadar nuns anos 

un desenvolvemento tecnolóxico que, deixa-

do ao curso natural dos acontecementos, tar-

daría décadas. Ademais, a sinerxía entre o 

goberno e o sector privado, e entre o goberno 

nacional e os gobernos rexional e local, tra-

dúcese nun efecto multiplicador co máximo 

impacto no desenvolvemento tecnolóxico. 

Multiplícanse recursos, incentivos e instala-

cións para proporcionar o maior apoio posi-

ble á innovación tecnolóxica.

De feito, os Estados Unidos non estarían 

hoxe en día neste nivel tecnolóxico se non 



IGADI Annual Report 2020-2021  | 45

contasen con todos os avances na investiga-

ción básica que realizou cando o Estado ac-

tuou como un gran catalizador deste desen-

volvemento. O sector privado non fixo máis 

que aproveitar ao máximo este legado tecno-

lóxico proporcionado polo Estado. Parafra-

seando a Isaac Newton, Silicon Valley e os 

seus homólogos doutras rexións dos Estados 

Unidos están sobre os ombreiros do goberno 

federal dos Estados Unidos, que creou as ba-

ses do seu actual nivel de desenvolvemento 

tecnolóxico. Como exemplo, cabe destacar 

que, segundo a NASA, nada menos que 2.000 

produtos ou servizos agora incorporados ao 

patrimonio tecnolóxico do país foron o resul-

tado dos seus esforzos en investigación e des-

envolvemento.(4)

Hoxe é China, e non Estados Unidos, 

a que segue esta ruta. Neste sentido, China 

converteuse no mellor estudante da exito-

sa experiencia dos Estados Unidos nos anos 

cincuenta, sesenta e setenta. Isto, sen dúbida, 

representa unha vantaxe importante.

5.3. O feminismo diante da 

pandemia. Avances e retrocesos.  

Por María Xosé Porteiro

No Estado español a pandemia recoñe-

ceuse, “oficialmente”, na semana despois do 

8 M de 2020. Aquela fora unha convocatoria 

complicada, onde se albiscaba unha crise na 

unidade do feminismo logo da globalización 

das convocatorias desde que en 2017 xurdiu o 

movemento Me Too contra o acoso e as agre-

sións sexuais. As manifestacións celebradas 

no Estado español non tiveron a asistencia 

(4) Jonathan Gruber and Simon Johnson, Jump Startin 

America, New York, Public Affairs, 2019, pp. 45-46, 

dos anos anteriores. Xa existía temor ao con-

taxio do coronavirus e pesaban as diferentes 

posicións arredor do tratamento da transe-

xualidade onde, un ano despois, a fenda está 

nun punto álxido polo anuncio dunha lei que 

divide ao goberno de coalición PSOE-Unidas 

Podemos, como reflexo da división entre o 

feminismo histórico e as novas xeracións.

O 8 de marzo foi, porén, unha xorna-

da con participación importante en todo o 

mundo, mesmo con choques violentos e de-

tención de manifestantes. Millóns de mu-

lleres marcharon en países tan distantes 

como Chile, Pakistan, Australia, Indonesia, 

Arxentina, Filipinas, Kirguistán, España, 

Tailandia ou Francia, coa unánime reivindi-

cación de eliminar a desigualdade e a violen-

cia machista, e en moitos lugares sumando 

á denuncia a non consideración do traballo 

dos coidados que se fan no ámbito privado 

e como traballo non retribuído. Abrangue a 

dúas actividades que son, frecuentemente, 

simultáneas: o coidado directo, persoal e de 

relación coas crianzas, familiares doentes ou 

maiores; e o indirecto, vinculado á manten-

za: cociñar e limpar o fogar. No conxunto 

mundial supoñen cada día 16.400 horas que 

ocupan a dous mil millóns de persoas (du-

rante oito horas diarias, de balde), das que 

as tres cuartas partes pertencen ao sexo fe-

minino.

No ano transcorrido, os coidados foron 

un dos asuntos que máis atención espertaron 

na opinión pública, tanto no ámbito privado, 

como no público. Sen dúbida, a atención sa-

nitaria, educativa, e social, teñen un perfil ne-

tamente feminino agás, como en toda a pirá-

mide da desigualdade, nos postos directivos 

ou de maior prestixio social.
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Violencia, expulsión do mercado 

laboral, sobrecarga de traballo por 

coidados…

 A Covid19 acentuou ese sobre esforzo 

de traballo ao reunir no ámbito do fogar a 

todos os membros dos núcleos familiares, 

onde os coidados adoitan quedar a cargo 

das mulleres. No caso das empregadas fóra 

do fogar, a opción telemática non fixo senón 

aumentar a carga para aquelas que compaxi-

nan o traballo fóra da casa co que fan no ám-

bito privado dando, en moitos casos, unha 

atención extra a familiares doentes. Viron 

prexudicado o seu rendemento laboral, esti-

veron máis expostas ao contaxio e a fatiga e 

foron as primeiras en abandonar o mercado 

de traballo. Como síntese vale o aserto das 

NU de que padecen máis violencia familiar, 

maior risco de contaxio e máis estrés. É, xa 

que logo, un feito contrastado e indiscutible, 

como consecuencia xeral, que o impacto so-

cial do coronavirus está a afectar severamen-

te as mulleres. Tamén, e dun xeito moi grave, 

ás mulleres prostituídas que se expoñen a un 

nivel máximo de risco por maior violencia 

sexual, maior probabilidade de contaxio e 

menor atención social. Polo demais, a situa-

ción non difire apenas nos países máis des-

envolvidos.

Nas sociedades mais empobrecidas a si-

tuación agrávase de xeito alarmante. Vai de 

seu que as mulleres máis pobres e marxinadas 

tiveron, e teñen, un risco maior de transmi-

sión da enfermidade e de morte, de perda dos 

seus medios de vida e de aumento da violen-

cia, de xeito tal que, en termos económicos, 

de saúde, de vulnerabilidade e de marxina-

ción, se viron máis afectadas pola crise do 

coronavirus.

Grave situación no sector sanitario

A esta realidade hai que engadir a inci-

dencia que tivo a Covid-19 no sector da saúde 

no ámbito mundial, onde o 70% son mulleres 

que teñen unha diferencia salarial cos seus 

homólogos masculinos do 28%. No ámbito 

da OCDE os países con mellores sistemas de 

benestar, coma os Nórdicos, Países Baixos, 

Suíza ou Luxemburgo, son os que teñen máis  

persoal para a sanidade e a atención social, 

mentres que outros con economías máis fe-

bles, como México, Turquía ou Costa Rica, 

teñen menor proporción. No caso do Estado 

español, os efectos do Covid19 deixaron de 

manifesto que os recursos humanos son to-

talmente insuficientes. Antes do comezo da 

pandemia había preto de 268.000 médicos 

e médicas colexiados, que supuñan o 30,5% 

do persoal sanitario. A enfermería supuña 

o 36,03%. No campo da saúde as mulleres 

constitúen o 70% da forza laboral, a maioría 

como enfermeiras, parteiras e traballadoras 

de saúde nas Autonomías. Tamén represen-

tan a maioría do persoal de servizo nos es-

tablecementos de saúde como limpadoras, 

lavandeiras e provedoras de alimentos. A pe-

sar diso, e da alta exposición que teñen a ser 

contaxiadas, moitas delas seguen sen recibir 

salarios igualitarios e ocupan menos postos 

de liderado en comparación cos homes.

As consecuencias durarán máis aló 

da pandemia

Malia o desenvolvemento de varias vaci-

nas á vista, que poderían ofrecer un panora-

ma de tranquilidade, a situación das mulleres 

non semella ter unha solución a curto prazo. 

Alén diso, advírtese da probabilidade de que 

experimenten retrocesos en canto á partici-

pación na forza de traballo e os ingresos e, 

mesmo, sufran impactos nos seus aforros e 
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pensións, con implicacións negativas na se-

guridade económica futura. Para prevelo, 

expertos inte nacionais recomendan aos go-

bernos incluír nos esforzos de recuperación 

da situación das mulleres medidas como 

aportes financeiros directos; financiar, tamén 

directamente, as súas iniciativas emprende-

doras; apoiar as traballadoras e proporcionar 

ás coidadoras unha licenza remunerada e un 

arranxo laboral reducido ou flexible.

En calquera caso, as máis pobres e mar-

xinadas enfrontan un risco aí da maior de 

contaxio e mortes, pe da dos seus medios de 

vida e aumento da violencia. Velaquí, como 

exemplo, que só nos EEUU o número de mu-

lleres que saíron do mercado de traballo pola 

pandemia, e até outubro de 2020, foi oito ve-

ces maior ca o de homes, e que 11 millóns de 

nenas deixaron de ir a escola durante o mes-

mo período e viron aumentar os embarazos 

adolescentes, os matrimonios forzados e a 

violencia nas súas variadas formas.

É de esperar que, alén das disputas in-

ternas no seo do movemento feminista, no 

próximo 8 de marzo, se denuncie e faga visi-

ble unha situación inxusta e precaria que, se 

ben era preexistente, agravouse até acadar o 

nivel dunha auténtica catástrofe mundial.

5.4. As migracións como arma 

contra democracias.  

Por David Alvarado

Desde un punto de vista histórico, a mo-

bilidade de continxentes humanos está rela-

cionada con variables e tendencias políticas, 

sociais, económicas e de seguridade nun sen-

so amplo, de longo percorrido. Hoxe en día, 

amais, atravesamos un mundo de profundas 

transformacións que repercuten na entorna 

na que se producen, e mesmo interpretan, 

estes mesmos fenómenos migratorios. Outra 

“novidade” é que durante os últimos meses 

asistimos a importantes episodios de fluxos 

humanos cuxa orixe se sitúa en situacións 

traumáticas, de violencia, de perdas de vida e 

de aguda dificultade. En xeral, durante os úl-

timos meses cabe subliñar o desprazamento 

de millóns de persoas, tanto dentro do pro-

pio país como cara terceiros países, a raíz de 

conflitos bélicos (República Árabe de Siria, 

Iemen, República Democrática do Congo, 

República Centroafricana, Sudán do Sur), 

situacións de violencia extrema (contra os 

rohinyá, en Bangladesh), inestabilidade po-

lítica e económica (Venezuela) e polo efecto 

directo e indirecto do cambio climático, que 

afecta ás condicións de vida das persoas en 

áreas xeográficas cada vez máis amplas (Mo-

zambique, China, India, Filipinas e Estados 

Unidos de América). 

O ritmo de transformacións actual, in-

édito a todas luces se atendemos á evolución 

ao longo da historia humanidade, nos eidos 

xeopolítico, social, climático e ambiental, así 

como tecnolóxico, ten conducido a que fale-

mos dos nosos tempos como “era de cambio”, 

“era das aceleracións” ou mesmo como “cuar-

ta revolución industrial”. Existe unha ampla 

consciencia da rapidez coa que muda o mun-

do, e de que o nivel de mutacións acelérase 

alén de toda expectativa e predición previa. 

As transformacións están a provocar efectos 

non atendidos nin desexados. Entre outros, 

tensións xeopolíticas agudas que mudan as 

relacións internacionais, así como a frag-

mentación e tribalismo político, que revelan 

as fondas fendas dentro dos propios países 

e tamén entre estados e áreas xeográficas. A 
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propagación de novas tecnoloxías está a mo-

dificar as asuncións en toda unha pléiade de 

campos, nomeadamente en política e, de xei-

to particular, no concerninte aos liderados e 

participación cívica a través dos novos me-

dios de comunicación social e plataformas en 

liña. 

É a través destas mesmas canles, ampli-

fícase o debate sobre a democracia no mundo 

e o que implica para a gobernanza, a xeopo-

lítica, a cooperación internacional, entre ou-

tros moitos motivos, tambaleándose os valo-

res fundamentais sobre os que se asentan as 

nosas sociedades, socavando dirixentes e co-

rrentes políticas, que antepoñen os seus inte-

reses aos do grupo, valores como os de equi-

dade, ecuanimidade, probidade, rendición de 

contas e mesmo de xustiza, sen importar o 

desgaste que isto implique para institucións e 

procesos, e sen importar tampouco o artellar 

a súa estratexia arredor de ataques directos 

contra grupos humanos ben identificados. A 

través deste debate é patente a instrumenta-

lización das migracións internacionais, que 

deveñen arma política para arremeter contra 

o ser democrático e unha participación cívi-

ca inclusiva, apelando de xeito constante ao 

medo, comprensible en sociedades que viven 

un acelerado ritmo de cambios nun contexto 

de crises, tanto sanitaria, como económica e 

social, na orixe da crise política. 

Sectores ideolóxicos ben identificados 

tentan dividir ás súas respectivas sociedades 

arredor do suxeito das migracións, minimi-

zando os importantes beneficios e enrique-

cemento que implican, e mesmo pasando 

por alto a súa propia historia, adobiada de 

movementos cara outros países fuxindo da 

represión ou, sinxelamente, na busca dun 

mellor futuro. Ocupan un lugar central nesta 

estratexia de escisión os medios de comuni-

cación social, que son empregados como fe-

rramentas de polarización e a través dos ca-

les se proxecta unha imaxe enganosa, sempre 

negativa, da migración. Certo que a politiza-

ción da migración non é un fenómeno novo. 

Durante á último cuarto de século esta tense 

posto de manifesto de diferentes xeitos. Sen 

ánimo de exhaustividade, a modo de exem-

plo, este politización reflíctese no medo dos 

países occidentais a unha afluencia masiva de 

migrantes procedentes da ex Unión Soviéti-

ca; na UE diante dunha potencial invasión de 

cidadáns dos novos países membros en cada 

nova ampliación; as políticas restritivas e 

violenta reacción contra a inmigración tralos 

atentados do 11 de setembro de 2011; as on-

das de xenofobia en África, culpando a inmi-

grantes chegados doutras rexións do propio 

país ou de terceiros estados nas súas propias 

crises internas; as máis recentes vagas de mi-

gración mediterránea, fuxindo a xente de si-

tuacións de violencia e inestabilidade; e pola 

explotación de problemas sociais, que se lle 

imputan a inmigración, por parte dos novos 

populismos para ganarse novos sectores do 

electorado.

Existe, polo tanto, un estreito vencello 

entre cuestións económicas, sociais e políti-

cas, dunha banda, e a mobilidade humana, 

por outra. Máis que nunca a migración é un 

obxectivo doado de instrumentalizar, con 

connotacións de todo tipo que algúns non du-

bidan en explotar. É certo que estes últimos 

anos ten habido cambios graduais nas migra-

cións, pero non se trata de cambios radicais, 

senón dun afondamento nos patróns migra-

torios xa existentes. Na medida en que os sis-

temas de migración interna e internacional 

evolucionan e cambian, tamén varía a natu-



IGADI Annual Report 2020-2021  | 49

reza dos vencellos entre ambos tipos de mi-

gración e xorden outras formas de mobilida-

de a curto prazo. A idea de que a maioría das 

persoas non se trasladan a outras partes, que 

permanecen fixas nun lugar determinado, é 

errónea. A mobilidade é unha característica 

intrínseca de todas as poboacións, a menos 

que existan políticas ou factores específicos 

que a limiten ou controlen. Nembargantes, 

algunhas persoas móvense máis que outras e 

o fan de xeitos diferentes, o que semella estar 

estreitamente relacionado co grao de desen-

volvemento dos países, que á súa vez se re-

laciona coa distribución da poboación dentro 

de cada país.  Cabe recoñecer que a crecente 

complexidade da migración débese tamén, 

en parte, a que a información dispoñible so-

bre as migracións e os migrantes é maior que 

nunca. Sabemos máis, aínda que non tanto 

como é desexable, sobre quen migra, por que, 

cara onde, como o fan, por que vías, etc. 

Os datos do máis recente informe da Or-

ganización Mundial das Migracións (OMC) 

reflicten que hai preto de 272 millóns de mi-

grantes internacionais, dos que case dous 

tercios son migrantes laborais. Este baremo 

representa unha porcentaxe moi pequena da 

poboación mundial (3,5%), o cal implica que 

a meirande proporción de persoas reside no 

seu estado de orixe (96,5%). Porén, as cifras 

rebasan as estimacións realizadas pola pro-

pia OMC hai algúns anos con vistas a 2050, 

que albiscaban para aquelas 230 millóns de 

migrantes, é dicir, un 2,6% da poboación to-

tal do planeta. Certo que a escala e ritmo das 

migracións son difíciles de predicir, xa que 

están estreitamente vencellados co devir in-

ternacional, con acontecementos puntuais 

e nomeadamente cunha duración limitada. 

Outra variable a ter en conta é a magnitude e 

frecuencia dos fenómenos meteorolóxicos ex-

tremos van en aumento, afectando cada vez 

máis ás migracións, en todas as súas formas. 

Aínda que a mobilidade humana a conse-

cuencia do cambio climático intégrase a miú-

do nun marco de protección e seguridade, o 

feito de entender a mobilidade como unha 

reacción natural, de supervivencia e adap-

tación, permite vislumbrar o xeito en que os 

propios migrantes actuarán en función do 

estímulo, establecendo modelos e albiscan-

do tendencias ao respecto, que se acentuarán 

durante os vindeiros anos.

As migracións non son uniformes en todo 

o planeta, senón que resposta a factores eco-

nómicos, xeográficos, demográficos e doutra 

índole, conformando patróns de migración 

ben diferenciados. En 2020 os principais co-

rredores, que levan xeralmente a países en 

desenvolvemento a economías máis grandes, 

foron cara Estados unidos, Francia, Federa-

ción Rusa, Emiratos Árabes Unidos e Arabia 

Saudita. É probable que esta pauta perdure 

tendo en conta que as proxeccións indican 

que a poboación dalgunhas subrexións e paí-

ses en desenvolvemento medrarán as vindei-

ras décadas, aumentando o potencial migra-

torio das xeracións futuras. Por outra banda, 

hai que poñer o énfase en que os migrantes 

fan contribucións socioculturais, cívico-polí-

ticas e económicas considerables nos países 

e comunidades de orixe, pero tamén de des-

tino, e que deveñen importantes axentes de 

cambio. Os inmigrantes tenden a despregar 

unha actividade empresarial máis activa e di-

námica que os nativos, como se constata nos 

Estados Unidos onde, ademais, teñen con-

tribuído de xeito importante á innovación. A 

situación migratoria pode ter unha repercu-

sión importante na capacidade dos migran-
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tes de facer fronte ás crises e as políticas de 

inmigración e concesión de visados flexibles 

axudan aos inmigrantes a poñerse a salvo e 

recuperarse de situacións adversas, sendo o 

retorno unha das opcións posibles, aínda que 

xa non necesariamente a principal. Afondar 

na comprensión das migracións internacio-

nais como fenómeno complexo, en toda a súa 

amplitude, que recolle unha multiplicidade 

de aspectos, entóxase a única vía suscepti-

ble de evitar a súa instrumentalización e uso, 

mesmo contra as democracias. 

5.5. O terrorismo xihadista nun 

mundo en pandemia.  

Por Luis Francisco

A Organización Mundial da Saúde 

(OMS) declara  que a COVID-19 caracteríza-

se coma unha pandemia, a primeira, segun-

do o seu director xeneral, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, xerada por un coronavirus, o 

SARS-CoV-2. Era o 11 de marzo de 2020.

As organizacións terroristas de inspira-

ción xihadista, alonxadas da realidade nos 

seus plantexamentos e mentalidade medieval 

pero apegadas á actualidade no informativo, 

non foron alleas a este fenómeno cun impac-

to a escala global e puxeron a funcionar aos 

seus aínda efectivos aparatos de propaganda. 

Así, xa antes de que a pandemia fose oficial-

mente decretada, o Daesh, a través da súa 

publicación semanal en árabe, Al-Naba, con-

cretamente no número 220 de 27 de febrei-

ro de 2020, nun artigo titulado «A forza do 

voso Señor é forte» non dubidaba en sinalar 

que a expansión da enfermidade na China era 

obra de Alá, debido a persecución que os mu-

sulmáns uigures sofren nese país aínda que 

advertía que o virus podía atacar tamén aos 

seguidores da fe islámica.

Ao día seguinte de que a OMS declara-

se a pandemia da COVID-19, o 12 de marzo 

de 2020, dende o número 225 de Al-Naba 

difundíase un artigo titulado «Orientación 

islámica sobre o tratamento das pandemias» 

que incluía prosaicas, e moi sensatas, indica-

cións coma o lavado de mans, cubrir a boca 

ao esbirrar en non transitar por áreas infec-

tadas. No número seguinte, de 19 de marzo 

de 2020, nun editorial con título «O peor pe-

sadelo para os cruzados» incitábase aos fieis 

do «califato» a que aproveitasen a coxuntura 

derivada da pandemia para liberar aos xiha-

distas presos e para a execución de atentados 

en Occidente.

A comezos do mes de abril do 2020, foi 

distribuído un comunicado de seis páxinas 

da xefatura de Al Qaeda titulado « O cami-

ño a seguir. Un consello sobre a pandemia do 

coronavirus». A súa difusión en inglés orien-

tao cara a audiencia occidental, xa que como 

apunta Thomas Joscelyn, editor de The Long 

War Journal, a súa distribución nesta lingua 

foi parella a publicación do mesmo comuni-

cado en árabe.

O grupo liderado por Ayman al-Zawahi-

ri, atribuía a propagación da enfermidade a 

intervención divina para inflixir un serio cas-

tigo a Occidente polo seu proceder para cos 

seguidores do Islam: «Oh xente do mundo 

occidental! Viches cos teus propios ollos o po-

der e a forza de  Alá exhibidos neste soldado 

débil e invisible» […] « A verdade permanece, 

gústenos ou non, esta pandemia é un castigo 

do Señor dos mundos pola inxustiza cometi-

da contra os musulmáns en particular e con-

tra a humanidade en xeneral polos gobernos 

que vos elexides».

https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/tedros/biography/es/
https://www.who.int/dg/tedros/biography/es/
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/covid-19/definicion
https://gnet-research.org/2020/04/15/coronavirus-and-official-islamic-state-output-an-analysis/
https://pulitzercenter.org/reporting/how-covid-19-facilitated-rebirth-global-jihadism
https://pulitzercenter.org/reporting/how-covid-19-facilitated-rebirth-global-jihadism
https://twitter.com/thomasjoscelyn/status/1245311851325423616
https://www.fdd.org/team/thomas-joscelyn/
https://www.longwarjournal.org/
https://www.longwarjournal.org/
https://www.fdd.org/analysis/2020/04/06/how-jihadists-are-reacting-to-the-coronavirus-pandemic/
https://www.britannica.com/biography/Ayman-al-Zawahiri
https://www.britannica.com/biography/Ayman-al-Zawahiri
https://www.fdd.org/analysis/2020/04/06/how-jihadists-are-reacting-to-the-coronavirus-pandemic/
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Outros actores do panorama xihadista 

tamén tiveron referencias ao escenario deri-

vado da pandemia. O Movemento Islámico 

do Turquestán Oriental difundiu un vídeo a 

través da súa produtora Islam Awazi no que 

incidía na idea de que difusión da enfermida-

de en China era debida á vontade divina de 

castigar a aqueles que oprimen aos musul-

máns uigures subliñando que na orixe do vi-

rus, o mercado de Wuhan, vendíanse alimen-

tos prohibidos polo Corán.

Os Talibán afgáns pola súa banda déron-

lle un enfoque máis pragmático á cuestión 

pandémica publicando una serie de comuni-

cados sobre o tema. Nun deles pediron direc-

tamente ás organizacións humanitarias que 

enviasen medicamentos e axuda para comba-

ter o COVID-19 en áreas controladas por eles, 

prometendo seguridade aos traballadores 

humanitarios: «Os mullahidins do Emirato 

Islámico garantirán a seguridade de tódolos 

traballadores humanitarios en todo o Afga-

nistán». De forma paralela tamén se difundi-

ron outro tipo de contidos propagandísticos 

coma imaxes  de funcionarios da Comisión 

de Saúde do Emirato Islámico distribuíndo 

materiais para evitar a propagación da enfer-

midade en varias localizacións do distrito de 

Qadis (provincia de Badghis).

Coma noutros moitos e variados seg-

mentos de sociedade, a propaganda xihadis-

ta non foi allea  ás teorías conspirativas, ou 

máis ben «conspiranóicas» xurdidas en tor-

no a pandemia. Así se recolle nun informe 

difundido en novembro do 2020 elaborado 

polo UNICRI (United Nations Interregional 

Crime and Justice Research Institute) baixo 

o título: «Deter o virus da desinformación: o 

uso malicioso das redes sociais por terroris-

tas, extremistas violentos e grupos criminais 

durante a pandemia COVID-19».Segundo se 

contempla no documento, dende a propa-

ganda dos grupos xihadistas asociase o xur-

dimento do virus, descrito coma un «soldado 

de Alá», á «ira de Deus sobre Occidente» coa 

finalidade de «castigar aos infieis». 

Abundando no tema,  O grupo soma-

lí Al-Shabaab sinalou que a enfermidade do 

coronavirus foi propagada polas «forzas cru-

zadas que invadiron o país e polos infieis que 

os apoian». O informe tamén constata a difu-

sión de fetuas (decretos legais islámicos), nas 

cales, aínda non sendo «oficiais» demandá-

base aos seguidores do Daesh que contraesen 

voluntariamente a enfermidade para actuar 

coma «bombas biolóxicas » contra os seus 

inimigos.

Neste período, a actividade xihadista 

non se circunscribiu, nin moito menos, á di-

fusión de mensaxes adaptadas aos seus inte-

reses. Tal e como se recolle no vol. 5 (outubro 

do 2020) da publicación dixital Global Secu-

rity: Health, Science and Policy, o terrorismo 

xihadista continuou desenvolvendo súa acti-

vidade violenta. Na semana seguinte á decla-

ración da pandemia, do 11 ao 17 de marzo de 

2020, o Daesh atentou en sete países: Exipto, 

Níxer, Nixeria, Filipinas, Somalia e o Iemen. 

No mes seguinte, abril do 2020, o territorio 

iraquí sufriu máis de 100 atentados perpe-

trados polo Daesh. En xunio e xullo filiais do 

Daesh puxeron en marcha ataques en Siria, 

Cachemira, Filipinas e en Paquistán Os gru-

pos aliñados con Al Qaeda actuaron e manei-

ra similar. Al Shabab anunciou un aumento 

da súa actividade reivindicando 37 atentados 

en Somalia e Kenia que deixaron 52 mortos e 

35 feridos. As filiais de Al Qaeda tamén exe-

cutaron acción terroristas en Siria, Malí e o 

Iemen.

https://www.start.umd.edu/baad/narratives/eastern-turkistan-islamic-movement-etim
https://www.start.umd.edu/baad/narratives/eastern-turkistan-islamic-movement-etim
https://eeradicalization.com/coronavirus-how-islamist-militants-are-reacting-to-the-outbreak/
https://alemarahenglish.net/?p=33973
https://alemarahenglish.net/?p=34058
http://www.unicri.it/sites/default/files/2020-11/SM%20misuse.pdf
http://www.unicri.it/
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-shabaab
https://www.memri.org/reports/egypt%E2%80%99s-official-fatwa-issuing-body-warns-against-extremist-fatwas-coronavirus-calls-follow
https://www.memri.org/reports/egypt%E2%80%99s-official-fatwa-issuing-body-warns-against-extremist-fatwas-coronavirus-calls-follow
https://www.tandfonline.com/toc/rgsh20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rgsh20/current
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23779497.2020.1832903
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23779497.2020.1832903
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Este status quo foi moi ben descrito, xa 

en marzo do 2020, polo Coronel(r) Pedro Ba-

ños, gran experto en xeoestratexia: «O Daesh 

está realizando operación militares de certa 

envergadura no caso concreto de Siria e Iraq, 

pero tamén en zonas de África, sobre todo no 

Sahel. Tamén Al Qaeda está presente coma a 

súa filial en Siria».

O xihadismo aproveita de maneira in-

teresada calquera evento de relevancia para 

implementar as súas teses. Este emprego 

faise de maneira tanxencial baseándose nun 

principio de oportunidade adaptada ao des-

enrolo dos acontecementos. No contexto da 

pandemia COVID-19 non cesou súa praxes 

terrorista a cal unicamente ten coma limita-

cións ás súas propias capacidades. 

Por outra banda, as complicacións deri-

vadas da enfermidade poden ter unha peri-

gosa variante ao ser empregadas polos gru-

pos xihadistas coma xanela de oportunidade, 

para cubrir os ocos que o Estado non ocupa 

nos teatros de operacións nos que actúan fa-

cendo da pandemia un polo de atracción de 

cara a adquisición de medios materiais en 

humanos. Isto pódese levar a cabo polos xi-

hadistas mediante a aplicación combinada 

da imposición pola violencia e da facilitación 

de recursos no contexto dunha estratexia de 

«corazóns e mentes».

Convén no  esquecer que na delirante 

axenda destas organizacións terroristas está, 

parafraseando a Dostoievski, a vontade da 

«…destrución de todo o existente: o Estado e 

a súa estrutura moral(1)».

[1] Dostoievski, Fiódor, «Os Demos», Alianza Editorial (2000) 

vol II, pax.748.

https://geoestratego.com/
https://geoestratego.com/
https://www.eldiario.es/politica/terrorismo-yihadista-golpea-occidente-internet_1_5986693.html
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6. 

Personaxes do ano

Tsai Ing-wen (蔡英文)

Tsai Ing-wen naceu en Taipei, Taiwán, 

no 1956. Licenciada en Dereito pola Universi-

dade Nacional de Taiwán, obtivo o Doutora-

do pola London School of Economics e Poli-

tical Science no 1987. Posteriormente iniciou 

a súa carreira profesional coma Profesora de 

Dereito en distintas Universidades taiwane-

sas, alternando a docencia con postos técni-

cos en ámbitos variados coma o comercio, os 

dereitos do autor ou a seguridade. 

A súa carreira política pública iniciou-

se no ano 2000 ocupando o Ministerio de 

Asuntos continentais coma independente no 

goberno de Chen Shui-bian do Partido De-

mocrático Progresista (2000-2008), ao que 

se afiliou no 2004. Desde o comezo da súa 

traxectoria pública Tsai Ing-wen amosouse 

radicalmente contraria ao Consenso de 1992, 

sendo considerada coma extremista por Ma 

Ying-jeou, quen no 2008 converteuse en Pre-

sidente de Taiwán polo Kuoamintang. Desde 

a belixerancia coa China continental criticou 

fortemente a aproximación de Ma Ying-jeou 

á República Popular de China, perdendo as 

eleccións do ano 2012 coma candidata do 

Partido Democrático Progresista, mais recun-

cando como candidata no 2016 converténdo-

se na Primeira muller Presidenta de Taiwán.

O liderado político de Tsai Ing-wen, moi 

tocado tralas eleccións locais en Taiwán no 

2018 que a fixeron dimitir da presidencia do 

seu partido, sufriu durante o 2019 un espec-

tacular repunte grazas á electoralmente con-

traproducente presión chinesa para a reunifi-

cación, así coma os acontecementos en Hong 

Kong, que tiveron grande impacto na illa. En 

xaneiro de 2020 conseguiu a maior vitoria 

electoral na historia democrática taiwanesa 

recibindo o 57,1% dos votos, que ademais 

contaron coas eleccións de maior participa-

ción da historia. A xestión da pandemia e o 

control da Covid19 de Taiwán serviu de re-

ferente de éxito e modelo de contención do 

virus, fortemente aplaudido polos rivais da 

República Popular China. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tedros Adhanom Ghebreyesus naceu no 

1965 en Asmara, Eritrea (daquelas provincia 

do Imperio etíope). Diplomado en Bioloxía 
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en 1987 foi recrutado polo Ministerio de Saú-

de da recen nacida República Democrática 

Popular de Etiopía (RDPE), comezando a súa 

investigación arredor dos sistemas públicos 

de saúde, que alternou desde a época estu-

dantil coa súa militancia na Fronte de Libe-

ración do Pobo Tigré (FLPT). Posteriormente 

formouse durante unha década en distintos 

centros europeos, doutorándose pola Univer-

sidade de Nottingham en saúde comunitaria 

no ano 2000. 

No 2001 regresa a Etiopía cun forte cu-

rrículo e conexións internacionais de exce-

lencia, o que o promocionará ao cargo de Mi-

nistro de Saúde entre o 2005 e o 2012, anos 

nos que se desenvolverá o sistema de saúde 

de Etiopía converténdose nunha referencia 

internacional. Froito deste éxito no ano 2012 

foi nomeado ministro de Relacións Exterio-

res cargo que ocupará ata o 2016 e o inicio da 

súa carreira para ser nomeado Director Xeral 

da Organización Mundial da Saúde, posición 

que ocupa desde o 2017 cunha duración pre-

vista de cinco anos.

Desde o mes de xaneiro de 2020 a figura 

pública do Dr. TAG e a súa dimensión global 

aumentaron de xeito exponencial ao tempo 

que a pandemia da Covid-19 avanzaba polo 

planeta. O Dr. TAG exerceu en primeiro lu-

gar de relacións públicas e comunicación da 

OMS, sorteando as presións xerais e as vehe-

mentes acusacións de Donald Trump. A súa 

traxectoria e o apoio do matrimonio de Bill e 

Belinda Gates, así como dunha tupida rede de 

apoios internacionais foi clave na resistencia 

que o seu liderado amosou a nivel global. O 

primeiro DX da OMS de orixe africana foi sen 

dúbida unha das personaxes do ano e imaxe 

icónica das transformacións en curso na so-

ciedade internacional.

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern naceu en Hamilton, 

Nova Zelandia, no 1980. Licenciada en Co-

municacións pola Universidade de Waitako 

no ano 2001 e asociada as mocidades do 

Partido Laborista de Nova Zelandia desde a 

súa xuventude, converteuse na parlamenta-

ria máis xoven do seu país no ano 2008, no 

que tamén foi nomeada Presidenta da Unión 

Internacional das Xuventudes Socialistas. As 

súas biografías destacan que entre o 2002 e 

o 2008 viviu en Londres e Nova York, alter-

nando traballos de comunicación política con 

voluntariados sociais. 

En agosto de 2017 tras anos de tirapuxas 

renovadoras dentro do Parlamento, foi no-

meada candidata do Partido Laborista conse-

guindo en poucas semanas unha subida expo-

nencial na intención de voto, dando lugar ao 

fenómeno da “Jacindamanía” catapultándoa 

a segunda posición nas eleccións do 23 de 

setembro, asumindo a posición de Presiden-

ta trala formación dunha coalición de gober-

no cos partidos dos Verdes e Nova Zelandia 

Primeiro, rachando doce anos de gobernos 

conservadores. Xa no 2019 a revista Fortune 

escolleuna como a segunda mellor líder mun-

dial.
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Autodefinida coma socialdemócrata, 

progresista e feminista todas as análises coin-

ciden en destacar o seu liderado durante a ex-

plosión da pandemia en Nova Zelandia. A súa 

capacidade de comunicación, aberta e cálida, 

ao tempo que firme e vehemente, permitiulle 

amosarse como unha líder próxima e eficaz, 

anunciando nas súas propias palabras as me-

didas máis fortes a nivel mundial para a con-

tención do novo coronavirus e o illamento de 

Nova Zelandia. O respaldo popular masivo a 

súa figura e a xestión da pandemia traduciu-

se nunha vitoria electoral total o 17 de outu-

bro de 2020, conseguindo a maioría absoluta 

55% dos votos para o Partido Laborista. Na 

noite electoral iniciou o seu discurso de vito-

ria en lingua maorí.

George Floyd

George Floyd naceu en Carolina do Nor-

te, EUA, no 1974. Foi o primeiro dos seus 

irmáns en ir á Universidade grazas a unha 

bolsa deportiva polo seu talento no balonces-

to e no fútbol americano. Sen embargo des-

pois dun par de anos de vida desordenada en 

Florida regresou a Houston, onde encadeou 

unha carreira coma rapeiro -Big Floyd- con 

diferentes problemas coa lei por delitos de 

roubos e tráfico de drogas, que culminaron 

no 2009 cunha sentencia a cinco anos de cár-

cere por roubo a man armada nun supermer-

cado. Trala saída da cárcere no 2014 mudou-

se a Minneapolis, onde tivo unha filla e onde 

traballou como garda de seguridade nun res-

taurante latino durante cinco anos. En marzo 

de 2020 co primeiro confinamento froito da 

pandemia perdeu o seu emprego e ao pouco 

foi diagnosticado de coronavirus, do que se 

recuperou tras varias semanas.

O 25 de maio de 2020 o asasinato por as-

fixia de GF por parte dun policía local rachou 

a sucesión de novas arredor da pandemia da 

Covid-19 de maneira tumultuosa nos Estados 

Unidos. A  execución a cámara lenta gravada 

por un teléfono móbil deu a volta ao mundo, 

nunhas imaxes onde pode verse a GF solici-

tar até en vinte unha ocasións que o deixa-

ran respirar. O seu brutal asasinato desatou 

un movemento social recorrente na historia 

norteamericana a prol da loita antirracista e 

contra a violencia policial. Rapidamente as 

protestas pola morte de GF espalláronse por 

todo o país, con capacidade de mobilización 

masivas, mostras de violencia e adhesións en 

todos os campos da vida estadounidense ao 

berro de -Black Lives Matters. 

Sen tardar o movemento espallouse polo 

mundo, contra os racismos máis agresivos e 

verificables á denuncia do racismo estrutural. 

Se no inmediato a morte de GF influenciou 

a campaña electoral para a Presidencia dos 

EUA e a votación de novembro de 2020, no 

horizonte de futuro representa o percorrido 

inacabado da igualdade racial así coma as 

potencialidades de confrontación co supre-

macismo branco e a fractura da sociedade es-

tadounidense.
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Luís Arce

Luis Alberto Arce Catacora naceu na 

Paz, en Bolivia, no 1963. Licenciado en Eco-

nomía pola Universidade da Paz, traballou 

durante trinta anos como economista no 

Banco Central de Bolivia (BCB), destacándo-

se polo seu notable currículo lectivo e docen-

te enfocado no estudo das políticas moneta-

rias e cambiarias, sempre desde o apoio a un 

“Estado planificador, inversionista, banquei-

ro, regulador e produtor de desenvolvemen-

to”. Marcado por unha xuventude politizada 

na Bolivia do apartheid indíxena e dominio 

de oligarquías brancas tradicionais, asociou 

sempre o seu pensamento ao da esquerda la-

tinoamericana.

A súa carreira coma político comezou 

coa designación de Evo Morales coma Mi-

nistro de Economía e Finanzas de Bolivia, 

primeiramente entre 2006 e 2017, xeira in-

terrompida por un cancro de ril que o apar-

tou do Ministerio no 2018, ao que voltou a 

comezos do 2019, uns meses antes da crise 

política ou golpe institucional en Bolivia que 

deu a Jeanine Áñez coma Presidenta e a Evo 

Morales como exiliado, primeiro en México e 

despois en Arxentina. A carreira ministerial 

de Víctor Arce é recoñecida internacional-

mente coma un dos principais artífices do 

crecemento económico de Bolivia suscitado 

entre 2006 e 2019.

En xaneiro de 2020 foi elixido candidato 

presidencial polo Movemento ao Socialismo 

para as eleccións xerais de maio dese mes-

mo ano, posteriormente pospostas ao mes de 

outubro produto da pandemia. A súa vitoria 

electoral en primeira volta, co 55% dos vo-

tos populares, abriu as portas a volta de Evo 

Morales ao país. No péndulo latinoamericano 

das últimas décadas, Vítor Arce simboliza o 

paso adiante no camiño maduro da democra-

cia boliviana e as alternativas socialistas na 

América Latina. A súa avultada vitoria electo-

ral evidencia a forte resistencia do MAS coma 

partido político central en Bolivia, ao tempo 

que abre un tempo novo no país onde o lide-

rado de Vítor Arce terá que convivir coa moi 

carismática figura de Evo Morales e as amea-

zas tradicionais á democracia boliviana.
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