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0. 

Presentación

Os xiros inesperados vividos en 2013 en 

crises como Siria ou Irán, inicialmente aboca-

das a conflitos de grandes proporcións, son o 

espello das fondas transformacións que vive a 

xeopolítica global. Cabe sinalar que, en pare-

llo, asistimos a negativas como a de Ucraína 

a achegarse á UE –aínda que isto non supoña 

necesariamente que opte de maneira definiti-

va por Rusia- sumindo a Bruxelas nun novo 

fracaso no cumio de Vilna, mentres Turquía 

deixa entrever o seu interese por dar as cos-

tas ao vello continente e achegarse á Organi-

zación de Cooperación de Xangai, ansiando 

salvar as reticencias de Moscova. 

A perda de peso global de Europa, a re-

ordenación das prioridades estadounidenses 

nun contexto marcado polo definitivo extra-

vío dos vellos eixes, e as dúbidas dunha China 

que combina unha maior ambición universal 

coa fuxida de responsabilidades que superen 

ás súas condicionantes internas, moitas aín-

da por resolver, amosan os contornos dun 

novo balance no que afloran, con capacidades 

asimétricas aínda, tres países (EUA, China e 

Rusia) como actores mais determinantes da 

nova orde mundial. Washington, definitiva-

mente, xa non está só.

Da capacidade destes tres actores para 

arbitrar políticas e compromisos que satis-

fagan ás tres partes asumindo que ningunha 

delas pode desempeñar unha posición domi-

nante van depender as posibilidades de que 

mingúen as rivalidades en aras de establecer 

relacións mais equitativas e equilibradas.

Moitas das últimas evidencias que expe-

rimenta a sociedade internacional sinalan o 

rexurdir da diplomacia rusa, especialmente 

por mor dos cambios de percepción experi-

mentados pola Casa Branca arredor da iden-

tificación das súas prioridades globais. Con-

secuentemente, fincando nos seus principios, 

incluíndo a soberanía e a condena das inxe-

rencias internas, Rusia ten a oportunidade de 

ocupar un certo baleiro sempre e cando sexa 

quen de definir e xestionar adecuadamente 

os seus intereses. Rusia non amosa intención 

de desafiar a EUA pero si reclama un diálo-

go en pe de igualdade e un reaxuste da orde 

mundial. O Kremlin promove con vehemen-

cia a unión euroasiática para contrarrestar os 

esforzos occidentais, comezando pola Unión 

Aduaneira con Belarús e Kazajstán, con Ar-

menia ás portas. Reclamándose como centro 

“natural” de gravitación do espazo euroasiá-

tico, intenta recuperar o seu prestixio e in-

fluencia globais, a pesar de taras coñecidas 

como a diminución da súa poboación ou a de-

bilidade estrutural da súa economía. Pero se-

gue sendo un xigante enerxético cunha vasta 

extensión territorial e armas nucleares. Esas 

debilidades non permiten disipar as dúbidas 

que oscilan entre a convicción do rexurdir e 

a percepción dun país que non logrou aínda 

poñer coto á súa decadencia. 

Moscova, en calquera caso, comparti-

rá con Berlín a éxida europea cunha UE im-

plosionada e á baixa. A autoridade de Rusia 

e Alemaña, por distintas vías, medra ante a 

precipitada reorientación de Washington que 

na súa estratexia de “Pivot to Asia” pasa a 

centrar toda a súa atención nunha China que 

afirma progresivamente o seu poder. Mentres 

Rusia ensaia un retorno a áreas como Orien-

te Medio onde minguara a súa influencia, 
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Francia vagamente se resiste sen éxito para 

preservar as vellas proxeccións mentres mo-

biliza o seu exército en África para facer valer 

os seus intereses, cada día mais minguados. 

EUA é aínda a potencia dominante a 

nivel global, mais o seu peso especifico está 

ben lonxe de representar aquel 50% do PIB 

planetario ao remate da II Guerra Mundial. 

A suma das súas crises internas (económica, 

financeira, social e política) xunto a un lide-

rado a cada paso mais cuestionado por unhas 

economías emerxentes (BRICS), á cabeza do 

crecemento mundial, que premen por facer 

valer o seu peso (máis do 20% do PIB global) 

nas estruturas de gobernanza global, impo-

ñen restricións ao seu poder e lanzan claras 

mensaxes e propostas que abanean o intere-

sado inmobilismo do mundo desenvolvido. 

Dato significativo desas mudanzas non só é a 

creación do Banco de Desenvolvemento dos 

BRICS senón a perda progresiva de peso do 

dólar en moitas das transaccións entre deter-

minados países. O renminbi xa se converteu 

na segunda moeda máis usada no mundo no 

sector das cartas de creto, instrumentos clave 

no financiamento do comercio mundial, cun 

8,66%, por diante do euro e do ien. A porcen-

taxe está moi lonxe do dólar (81,08%), pero 

en xaneiro de 2012 a súa cota era do 1,89%. A 

internacionalización do renminbi é unha das 

claves principais do novo impulso reformista 

chinés. 

Asia emerxe cunha China chamada a li-

derala pero coa característica, a diferenza de 

Washington ou Moscova, de que Pequín recea 

de asumir as responsabilidades internacio-

nais derivadas do feito de converterse nunha 

superpotencia en números absolutos se ben 

con numerosas taras internas (posición 101 

no IDH). No seu día, rexeitou a proposta de 

un G2, o que levou a algúns a falar do G1,5 

como expresión matemática desa ambigüida-

de que debera resolverse nos próximos anos 

cun modelo de participación global coheren-

te coas posicións tradicionais chinesas e as 

novas circunstancias que abundan na súa 

interdependencia con respecto ao exterior, 

un fenómeno inédito nos cinco mil anos de 

historia da súa civilización.

Todo isto está a provocar unha recom-

posición paulatina das alianzas de diferentes 

países onde todo parece posible, ata mesmo 

que Arabia Saudita, piar de EUA en Orien-

te Medio, vire cara China ante o novo clima 

xurdido entre Washington e Teherán e á vis-

ta da intensificación dos seus proxectos coa 

potencia oriental, con quen realiza grandes 

negocios enerxéticos. O mando central, de 

referencia inescusable, fundiuse e as diferen-

tes capitais ponderan e reflexionan sobre a 

pervivencia e defensa dos seus intereses, con 

alianzas incluídas, no novo contexto.

O redeseño global pasa, inescusable-

mente, por Asia, onde EUA, a salvo de su-

perar unha desconfianza estratéxica que a 

día de hoxe mantén plena vixencia, tentará 

novamente o cerco a China apoiándose esen-

cialmente no reforzamento das súas alianzas 

militares con Xapón, Corea do Sur, Filipinas 

e Australia, reposicionando os seus efectivos 

nesta zona, ao tempo que promove alianzas 

económicas (TPP), inicialmente con exclu-

sión de China, que lle reporten posibilidades 

de beneficiarse do crecemento da rexión. To-

kio, a voltas cun novo pulo á militarización 

con sustento na modificación da Constitución 

pacifista, secundará vivamente esta política 

pero dificilmente poderá facer sombra ao xi-

gante continental. 

Os efectos globais desta recomposición 
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son de gran alcance, incluso en continentes 

afastados aínda como América Latina ou 

África, onde cabe esperar un salto cuanti-

tativo e cualitativo na presenza chinesa nos 

próximos anos. O caso mais sobresaínte, sen 

dúbida, é o do continente africano que vive 

un despegue económico sen precedentes re-

montando lenta pero sostidamente o valado 

que a separaba dende hai séculos dos países 

do Norte. Os artífices deste cambio non foron 

os europeos (que colonizaron e espoliaron as 

súas riquezas naturais) nin os estadouniden-

ses ou rusos (desinteresados trala guerra fría) 

ata que China, coas súas luces e sombras, viu 

situar aquí unha nova fronteira.

En resumidas contas, a pronunciada 

viraxe que marcou 2013 será nos vindeiros 

anos o crisol que reflicte a crise dos poderes 

dominantes tradicionais que deberán optar 

entre o arbitrio de políticas de compromiso 

que teñan en conta a pluralidade non só de 

intereses senón tamén de culturas ou primar 

unha rivalidade á defensiva que non exclúe o 

agravamento dunha tensión desprazada dos 

escenarios habituais a esa Asia emerxente 

onde se disputa o liderado do século XXI. 

       

Xulio Ríos, director do IGADI
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1.

As claves de 2013

O soño de Xi Jinping

Trala celebración do XVIII Congreso 

do PCCh (novembro de 2012) e a asunción 

como xefe do Estado e presidente da Comi-

sión Militar Central (marzo de 2013), Xi Jin-

ping alentou un novo impulso ao proceso de 

reforma formulando tanto un catálogo de 

medidas concretas (as aprobadas na Terceira 

Sesión Plenaria do Comité Central do PCCh, 

novembro de 2013) como promovendo unha 

expresión, o soño chinés, chamado a plasmar 

as ansias de revitalización de China, poñendo 

fin aos séculos de decadencia que lastraron o 

seu pasado mais recente. 

As transformacións internas que vive a 

sociedade chinesa apuntan á plasmación dun 

novo modelo de desenvolvemento centrado 

no fomento do consumo e nas alteracións da 

estrutura do sistema produtivo con vistas a 

mellorar a súa eficiencia e capacidade inno-

vadora. As últimas decisións do PCCh sina-

lan grandes retos para os anos vindeiros que 

inclúen o redimensionamento dos espazos 

público e privado no eido industrial, a rede-

finición das funcións do goberno, a desmi-

nisterialización de importantes actividades 

económicas e o impulso á reforma financeira, 

entre outros. 

Na orde exterior, Xi Jinping abandeira 

outra China ben afastada daquela de Deng 

Xiaoping cando resumía todas as virtudes 

nunha discreción destinada a preservar as 

capacidades do país e a acumular forzas. 

Eran outros tempos. A fin da modestia, ben 

visible nos tempos finais do mandato de Hu 

Jintao, acompáñase agora dunha estratexia 

de gran alcance capaz de garantir unha trans-

formación substantiva das relacións de Chi-

na co mundo exterior. Rusia e Asia Central, o 

Sueste asiático, os BRICS, pero tamén África 

e América Latina, mais alá do polo do mundo 

desenvolvido e aínda cerne da súa diploma-

cia, supoñen referentes dese impulso susten-

tado en ambiciosos proxectos económicos 

que contan co potencial de financiamento 

preciso e do que hoxe carecen en boa medida 

as economías aínda máis ricas pero en crise. 

Esta China que ambiciona converterse 

nunha sociedade acomodada en 2020 debe, 

non obstante, superar as hipotecas que en-

sombrecen o seu horizonte de grandeza. No 

eido interno, as decisións da III Sesión Ple-

naria do Comité Central do PCCh secundan 

o significado do seu primeiro paso nada mais 

ser elixido secretario xeral, cunha viaxe a 

Shenzhen, en Guangdong, para honrar a fi-

gura de Deng Xiaoping e evidenciar o seu 

compromiso coa profundamento da reforma. 

Non obstante, debe significarse que as des-

igualdades axexan aínda a estabilidade así 

como as numerosas tensións tanto na orde 

social como en materia de nacionalidades 

minoritarias, notoriamente nos casos uigur e 

tibetano.  

A loita contra a corrupción, máis inten-

sa do habitual se ben un xesto común nos 

primeiros pasos dos líderes chineses, viuse 

acompañada dunha forte mobilización inter-

na baixo a consigna da “liña de masas” maoís-

ta para eliminar privilexios, mudar os estilos 
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de traballo caducos e aproximarse á socieda-

de. Neste marco, o debate sobre o signo da 

reforma política, arredor das limitacións do 

poder e a viabilidade dun constitucionalismo 

adaptado á realidade chinesa, semella evolu-

cionar con lentitude, ante o temor de propi-

ciar fendas sen retorno nun sistema que aspi-

ra a renovarse impulsando unha democracia 

consultiva e incremental pero non emulando 

o sistema vixente en Occidente.  

O cultivo do nacionalismo acompaña-

do de coqueteos co exército evidencian unha 

disposición política e sicolóxica para afirmar 

de vez o seu poderío se ben mantendo a es-

tratexia de outorgar a primacía á economía. 

Con todo, a modernización das súas forzas 

armadas e o impulso a programas tecnolóxi-

cos xenuínos (o sistema de navegación Bai-

dou ou o espacial, por exemplo) suxiren un 

especial empeño na defensa dunha soberanía 

innegociable que pode derivar na intensifica-

ción dos conflitos con algúns dos seus veciños 

mais próximos ao abeiro do pulo á estratexia 

estadounidense de “Pivot to Asia”. 

Sexa como for, a formulación do soño 

chinés plasma o inicio da derradeira etapa da 

reforma iniciada en 1978 co obxectivo de dar 

conta dunha modernización longamente aca-

riñada polo pobo chinés dende o século XVIII 

cando a multiplicación dos contactos e con-

frontacións con Occidente permitiulle cons-

tatar, de forma dramática, o seu atraso. Máis 

de dous séculos despois, China quer renacer 

da man da súa primeira dinastía colectiva, o 

PCCh, dando pulo a unha modernidade de 

signo non occidental, asentada na fortaleza 

dunha civilización xenuína e de longo perco-

rrido que aínda aspira a achegar algo novo á 

humanidade, como no pasado tamén fixeron.

O regreso de Rusia: transitoriedade 
ou permanencia?

O “caso Snowden”, as friccións que o 

mesmo xerou nas relacións entre Moscova e 

Washington e, principalmente, a audaz solu-

ción diplomática rusa en Siria, concretando 

un acordo orientado a conter a eventualidade 

dun ataque unilateral por parte de Washing-

ton contra posicións militares do réxime de 

Bashar al Asad, recolocou momentaneamen-

te ao Kremlin nunha posición de potenciali-

dade no escenario internacional, cun impac-

to e consecuencias que obrigan a moderar 

e considerar diversos aspectos de carácter 

xeopolítico.

Desde o seu retorno ao poder presiden-

cial en 2012, Vladímir Putin avogou por un 

reforzamento das prioridades e posicións do 

Kremlin no escenario internacional. Entre 

outros aspectos, as relacións ruso-occiden-

tais achegáronse a momentos de reacomodo 

e incluso friccións, toda vez Moscova preten-

de outorgarlle unha maior prioridade a Asia 

Central e Asia-Pacífico sen descoidar os seus 

imperativos xeopolíticos noutras latitudes, 

especialmente Oriente Próximo e o espazo 

euroasiático.

A inesperada pax rusa en Siria descifra 

diversos compoñentes que, a grandes trazos, 

non explican de forma rotunda se estamos a 

presenciar un revival ruso no escenario in-

ternacional, nin moito menos un retorno á 

bipolaridade da “guerra fría” con Occidente, 

hoxe aparcada polo inevitable ascenso global 

de China. A errática visión de Obama na crise 

siria, evidenciada polo fracaso na súa preten-

sión inicial dun ataque militar unilateral con-

tra posicións militares leais ao réxime de Bas-
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har al Asad, revelou a confusión e a notoria 

perda de iniciativa por parte de Washington 

nun Oriente Próximo convulsionado, amo-

sando ao mesmo tempo o signo das variables 

que irán definindo esa perda de supremacía 

ata agora incontestable. 

Neste contexto de ambivalencia occiden-

tal, Putin fixo valer os intereses estratéxicos 

de Rusia na rexión, principalmente referidos 

á preservación da base militar  na localidade 

siria de Tartus e ao feito de que o réxime de 

Bashar al Asad é un dos seus principais clien-

tes militares. Paralelamente, a intención de 

Putin céntrase en reforzar ao Kremlin no ta-

boleiro estratéxico de Oriente Próximo, esce-

nario onde a diplomacia rusa (salvo tanxen-

cialmente no contencioso nuclear de Irán) a 

penas logra manter unha posición de peso e 

forza.

O asilo ruso a Edward Snowden, ex 

asesor da National Security Agency (NSA), 

igualmente revelou a intención de Moscova 

de mitigar as cada vez mais desequilibradas 

pretensións hexemónicas estadounidenses. 

Ao mesmo tempo, a nova estratexia de defen-

sa impulsada por Putin outorga prioridade 

a Asia-Pacífico e Asia Central como puntos 

estratéxicos, con especial incidencia nas rela-

cións con China, por riba do tradicional enfo-

que estratéxico ruso cara Europa e EUA. Nes-

te sentido, Putin espera concretar en 2015 

unha Asociación Euroasiática coas repúbli-

cas ex soviéticas (nas que non están incluídas 

as repúblicas bálticas) que implique un novo 

marco de cooperación moi probablemente 

orientado a afastar calquera influencia esta-

dounidense, europea e incluso chinesa no seu 

hinterland euroasiático.

Non obstante, Rusia encara problemas 

internos que igualmente definen ata qué pun-

to é real o alcance deste “retorno” á política 

de poder global. Mentres a nova nomenkla-

tura liderada por Putin acelera a preserva-

ción dos seus resortes de poder no Kremlin, 

intensifícase a necesidade dunha moderniza-

ción audaz das súas Forzas Armadas. A caí-

da das expectativas demográficas, a excesiva 

dependencia das materias primas (petróleo e 

gas natural), a escasa diversificación econó-

mica rusa e o inestable problema que supón 

a proliferación do crime organizado, son fac-

tores que lle restan a Rusia marxes de com-

petitividade e incluso atractivo, afirmando a 

percepción de que a súa (re) potencialidade 

internacional pode quedar reducida á transi-

toriedade se non é quen de tirar proveito do 

seu estatus no novo contexto global que está 

a definirse. 

os labirintos de obama

Entrando no seu segundo mandato pre-

sidencial, o ano 2013 significou para Barack 

Obama un duro e complexo test en canto á 

medición da fortaleza da súa presidencia, en 

particular na política interna (crise econó-

mica, pulso cos republicanos no Congreso, 

shutdown e default fiscal) así como no exte-

rior (“caso Snowden”, Siria, Irán), escenarios 

que definen situacións incluso límites para a 

imaxe da súa presidencia (con fortes caídas 

de popularidade para Obama) e para EUA no 

concerto global.

As dificultades internas e unha noto-

ria perda de iniciativa e influencia exterior 

determinan un complicado panorama para 

Obama e para o gobernante Partido Demó-

crata de cara ao remate da súa presidencia en 

2016. Neste sentido, un test político e electo-
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ral chave serán as eleccións para o Congreso 

(novembro 2014) en pleno mid-term do seu 

mandato, onde as expectativas dun eventual 

impulso da ultradereita do Tea Party, con cla-

ras repercusións dentro do opositor Partido 

Republicano, complicarán estratexicamente 

o panorama electoral presidencial de 2016, 

xa sen Obama como candidato. 

Como referencias que exemplifican os 

labirintos nos que se inseriu a presidencia de 

Obama e a política estadounidense, así como 

o seu notorio descrédito a nivel internacional, 

están a polémica política polo shutdown ou 

peche das actividades do Congreso entre se-

tembro e outubro, motivado polas presións 

derivadas dun eventual default fiscal, e cun 

impacto que foi finalmente saldado nun acor-

do político in extremis entre Obama e os re-

publicanos. 

A crise política motivada polo default 

fiscal e o repentino shutdown no Congreso 

explicou as complicacións por alcanzar un 

consenso xeral sobre a consistencia política 

da presidencia de Obama. A política de fric-

ción constante impulsada polo Tea Party, 

premendo por acabar cos programas sociais e 

sanitarios (Obamacare) á vista do déficit or-

zamentario (1,1 billóns de dólares en 2012), 

foi interpretada por Obama (e indirectamen-

te polos republicanos) como unha chantaxe 

política que ameazaba con rachar o consen-

so democrático, afectando así seriamente á 

imaxe exterior do país. Así e todo, Obama 

saíu levemente fortalecido tralo pacto lexis-

lativo cos republicanos, tendo en conta que 

unha enquisa de opinión pública sinalou que 

un 53% dos estadounidenses responsabilizou 

da crise aos republicanos. 

O outro aspecto que danou enormemen-

te a imaxe da presidencia de Obama e, por 

conseguinte, a credibilidade internacional de 

EUA, foron os escándalos derivados da es-

pionaxe impulsada por Washington, a través 

da CIA e da NSA, cara líderes internacionais 

(con maior incidencia no caso europeo), así 

como as revelacións establecidas polo “caso 

Snowden”, e que afectaron de forma inédita 

ás relacións transatlánticas e con Rusia. Este 

aspecto foi sensiblemente relevante no caso 

do empeoramento das relacións entre EUA e 

a Unión Europea, a raíz da revelación de que 

os servizos de intelixencia estadounidenses 

utilizaban o programa PRISM para acceder a 

una ampla base de datos a través de provedo-

res de Google, Apple, Facebook ou Amazon. 

Bruxelas reaccionou anunciando a reactiva-

ción dun programa de protección de datos.

Con todo, Obama asume o seu segundo 

mid-term en condicións políticas complexas, 

coa mira posta nas lexislativas de 2014 e as 

presidenciais de 2016, nun contexto marcado 

por unha realidade política establecida pola 

bipolaridade dunha maioría demócrata no 

Senado e dunha maioría republicana no Con-

greso. As lexislativas 2014 serán o seu test 

electoral e político mais importante a medio 

prazo, en particular para tentar frear a arre-

metida radical e ultraconservadora do Tea 

Party e dun sector duro republicano alentado 

pola crise económica. Pero este test electoral 

lexislativo pode igualmente levar a Obama e 

ao Partido Demócrata a clarexar a candida-

tura para os comicios presidenciais de 2016, 

cando Obama finalizará a súa era con marca-

dos contrastes en materia de liderado e cre-

dibilidade.
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Siria e a crise do intervencionismo

O notorio fracaso de Barack Obama en 

impulsar en Siria unha vía de intervención 

militar de carácter unilateral (fracaso incre-

mentado ante a negativa a intervir por parte 

de aliados como Gran Bretaña a instancias do 

seu parlamento), obriga mais unha vez a pon-

derar os límites e as capacidades de activación 

tanto das opcións de intervencionismo como 

da legalidade internacional, alterada con an-

terioridade en escenarios similares como Co-

sova (1999), Iraq (2003) e Libia (2011).

Evitando levar a crise siria ao Consello 

de Seguridade da ONU, onde os vetos ruso e 

chinés obstaculizarían calquera opción mi-

litar, a paralización dun ataque unilateral 

contra posicións militares do réxime sirio 

revelou a incapacidade de Washington para 

acadar alianzas internacionais (coa excep-

ción sorprendente da Francia do socialista 

Hollande), así como a súa imposibilidade de 

lexitimar esta eventual intervención militar a 

través dos respectivos canais parlamentarios. 

Deste xeito, a súbita intervención diplo-

mática rusa de setembro de 2013 orientada a 

alcanzar un compromiso por parte do réxime 

sirio de Bashar al Asad de permitir a inspec-

ción e destrución do seu armamento quími-

co a mediados de 2014, desacreditou estas 

pretensións unilaterais estadounidenses así 

como o papel de Washington á hora de influír 

decisivamente no futuro do conflito sirio. 

Este descrédito ven repercutindo severamen-

te na imaxe e credibilidade de EUA, danada 

pola aplicación dunha dobre vara de medir en 

contextos anteriores como os ataques contra 

a Libia de Gadafi en 2011. Aquí, Washington 

alcanzou o compromiso dunha intervención 

lexitimada pola OTAN e a ONU unicamente 

para abrir un espazo aéreo que evitara o seu 

uso por parte de Gadafi para masacrar aos 

rebeldes libios, mais non de apoiar unha in-

tervención militar terrestre, como finalmente 

ocorreu.

Neste sentido, a iniciativa rusa de nego-

ciación do arsenal químico en Siria baixo a 

supervisión da ONU (neste caso da Organiza-

ción para a Prohibición das Armas Químicas, 

OPAQ) reivindicou o papel da diplomacia, 

paralizando momentaneamente os alcances 

dun conflito interno que desde 2011 deixa 

unha crise humanitaria cifrada en máis de 

medio millón de mortes e aproximadamente 

nove millóns de refuxiados internos e exter-

nos, principalmente na veciña Turquía.   

Do mesmo xeito, a crise siria cuestionou 

a capacidade de activación do controvertido 

concepto da “responsabilidade de protexer”, 

aducido con anterioridade (e con non menos 

polémica) por Washington, a OTAN e os seus 

aliados a fin de xustificar as súas interven-

cións en Cosova e Libia. Este concepto, non 

contemplado na Carta da ONU, implica inter-

vir no caso de cometerse crimes de lesa hu-

manidade, xenocidio contra a poboación civil 

ou limpeza étnica, con casos anteriormente 

relevantes (Ruanda, ex Iugoslavia, Sudán). 

No caso sirio esta perspectiva dilúese ante a 

certificación dunha guerra interna entre di-

versas comunidades (alauítas, sunnitas, xií-

tas) e entre bandos armados apoiados por di-

versos actores externos, principalmente Irán, 

Arabia Saudita, Hizbulá, Qatar, Turquía, 

EUA, Gran Bretaña, Al Qaeda e o yihadismo 

salafista.

O paulatino retraso na celebración dun-

ha segunda Conferencia de Xenebra sobre o 

conflito sirio certifica igualmente as dificul-

tades políticas para atopar consensos. Tras a 
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pax rusa, o réxime de Bashar al Asad ven re-

cuperando aceleradamente bastións ata agora 

controlados polos rebeldes, mentres a OPAQ 

tenta verificar as complexidades e controver-

sias sobre o estado e control real do arsenal 

químico sirio. Paralelamente, diversas ONGs 

veñen denunciando o bloqueo de alimentos 

por parte do réxime de Damasco naquelas zo-

nas baixo control rebelde, un exemplo mais 

das complexidades e dificultades para atopar 

unha solución clara ao conflito sirio.

o Outono exipcio e a inviabilidade 
democrática no mundo árabe

A crise política exipcia durante o bre-

ve goberno islamita de Mohammed Morsi 

(2012-2013), intensificada tralo golpe mi-

litar de xullo de 2013, certifica os desequili-

brios e dificultades de concreción de espazos 

de transición democrática nun mundo árabe 

convulsionado pola aparición da Primavera 

política a comezos de 2011, cun impacto ac-

tual que leva a intuír a chegada dunha etapa 

regresiva e de represión acentuada.

Se ben anunciado desde diversos án-

gulos como a válvula de presión impulsada 

principalmente polas Forzas Armadas contra 

o goberno de Morsi e da Irmandade Musul-

má (IM), o golpe militar dirixido polo xeneral  

Abdul Fatah al Sissi explica a reacción radi-

cal das elites exipcias en clara oposición aos 

cambios acaecidos no Exipto post-Mubarak 

así como, igualmente, ante as ansias de de-

mocratización e modernización das socieda-

des árabes. Paralelamente, este golpe militar 

implicou a preservación dos intereses xeopo-

líticos de EUA, Israel e doutros aliados como 

Arabia Saudita e Qatar, toda vez o Exipto de 

Morsi tentou impulsar unha iniciativa “revi-

sionista” das súas alianzas, especialmente a 

favor de actores inquietantes para os intere-

ses occidentais e israelís, como son os casos 

de Turquía e Irán. 

Así, o Exipto tutelado por un réxime 

militar que aplicou unha atroz represión 

contra os islamitas, promove unha transi-

ción “domesticada” cunha repercusión que 

ironicamente intúe o afrouxamento e a per-

da do histórico peso e iniciativa xeopolítica 

exipcia dende o Magreb ata Oriente Medio. 

Pero, en clave rexional, este golpe militar re-

vela as inquietudes das elites árabes ante os 

recentes cambios políticos impulsados na 

rexión, cambios que inicialmente supuxeron 

o revival dun islamismo político “democra-

tizado” como referencia ideolóxica e política 

rexional. Así mesmo, este golpe militar, que 

evidentemente altera o necesario equilibrio 

cívico-militar a favor do sector castrense, 

xustificouse por un “efecto colateral” cifra-

do na intensificación de grupos yihadistas e 

da criminalidade entre o Magreb e o Sahel, 

utilizando a península do Sinaí como eixe de 

transmisión.    

A pesar das súas críticas e reticencias 

iniciais, o goberno de Obama finalmente ava-

lou e lexitimou o golpe a través dunha visita 

ao Cairo do Secretario de Estado, John Kerry. 

Pero esta lexitimidade estadounidense do ré-

xime militar de al Sissi (quen, aparentemen-

te, afírmase agora como eventual candidato 

presidencial), implica considerar outros fac-

tores, esencialmente de carácter xeopolítico. 

As recentes friccións nas relacións entre EUA 

e Arabia Saudita (país con intereses estraté-

xicos en Exipto e Siria) activaron unha ines-

perada reconsideración por parte do réxime 

militar exipcio á hora de buscar novos socios 
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como Rusia, especialmente no eido militar. 

Na actualidade, Moscova é o segundo submi-

nistrador de armamento a Exipto, por detrás 

de EUA e por diante de China.

Pero a lección principal do golpe militar 

exipcio vai claramente dirixida aos desequi-

librios causados por unha fase regresiva que 

se pode identificar como a post-Primavera 

árabe, onde os cambios políticos e as ansias 

de democratización semellan ser agora tute-

lados e moderados polas elites no poder co 

beneplácito occidental. Unha perspectiva de 

“reformas cosméticas” que xa foron inicial-

mente ensaiadas en Marrocos, Alxeria e (cun 

exacerbado nivel de represión) en Bahre-

in, cunha activación que implica amortecer 

calquera potencialidade a favor do islamis-

mo político e de movementos contestatarios 

(laicos, progresistas) contra o establishment 

existente. 

O escenario rexional igualmente leva ás 

elites árabes a impulsar unha reacción decidi-

da contra os “perigos” desestabilizadores im-

pulsados polos cambios políticos e a irresolu-

ción dos conflitos, en gran medida causados 

pola intervención occidental: a inestabilida-

de da Libia post-Gadafi, a falta de solucións 

para a guerra interna en Siria e a posguerra 

iraquí, a perda de iniciativa estadounidense 

na rexión, a parálise das negociacións de paz 

en Palestina, o temor a un Irán con capaci-

dade nuclear, a eventualidade dun Curdistán 

independente, a intensificación do secular 

conflito entre xiítas e sunnitas... Todos eles 

factores que gravitan na percepción de que o 

Outono exipcio supón unha peza estratéxica 

no cometido último de esmagar a Primavera 

árabe.  
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2.

Perspectivas 2014

2.1 Xapón e a confrontación en Asia-
Pacífico

O avance e a paulatina consolidación po-

lítica dunha tendencia nacionalista e “derei-

tista” en Xapón, concretada en particular na 

visión da política exterior e da seguridade do 

goberno de Shinzo Abe (Partido Liberal De-

mocrático, PLD), leva a considerar diversos 

escenarios de tensión no delicado equilibrio 

estratéxico en Asia-Pacífico, particularmente 

con respecto a China e a península coreana. 

Un caso esencialmente significativo fo-

ron as eleccións á Cámara Alta de Xapón 

celebradas a mediados de 2013, e gañadas 

comodamente polo PLD. Na súa proposta 

electoral, Abe defendeu a modificación do 

artigo 9 da Constitución, que preceptúa o ca-

rácter pacifista do Xapón da posguerra. Nesta 

proposta, o PLD contou co apoio parlamen-

tario doutras formacións (Partido Restaura-

ción do Xapón e o Partido de Todos) aínda 

que non coa maioría no Senado necesaria 

para cambiar a Constitución e propiciar unha 

política de rearme e de impulso á interven-

ción exterior das Forzas de Autodefensa xa-

ponesas.

Esta perspectiva política do goberno de 

Abe de propiciar o rearme xaponés ten un 

considerable impacto no delicado equilibrio 

existente en Asia, onde o aumento do gasto 

militar é notorio nos últimos anos. A preocu-

pación intensifícase ante as tensións emana-

das do goberno de Abe no relativo ás reclama-

cións de soberanía con China (illas Senkaku/

Diaoyu) e Corea do Sur (illas de Takeshima/

Dokdo), sen esquecer o potencial conflitivo 

cunha Corea do Norte con capacidade nu-

clear e cunha nova dirixencia, en mans de 

Kim Jong-un, que amosa un claro pretoria-

nismo militar. 

Escenarios de conflito onde, inevitable-

mente, verase involucrado EUA, cunha estra-

texia rexional que semella basearse na confi-

guración da Asociación Transpacífica (2011), 

condimentada co reforzamento da súa alianza 

estratéxica con Xapón e a pretensión xeopolí-

tica de contención de China.

Os intereses militaristas do Xapón de 

Abe están dando pasos a nivel rexional, in-

crementando as preocupacións estratéxicas 

sobre o aumento do perigo de conflito en 

Asia. Filipinas manifestou a súa disposición 

por achegarse militarmente a Xapón e por 

invocar o Tratado de Defensa Recíproca que 

mantén con EUA, un aspecto particularmen-

te preocupante tendo en conta as controver-

sias no Mar de China meridional que enfron-

tan a Pequín con Vietnam, Filipinas, Malaisia 

e Brunei. Todo isto sen descartar a histórica 

confrontación entre China e India, na que se 

inclúe a Paquistán, todos eles con capacidade 

nuclear estratéxica, e o potencial caudal de 

inestabilidade en Afganistán e Asia Central. 

A proposta de Abe por desenvolver unha 

política exterior “independente” e “norma-

lizada”, claramente orientada á revisión do 

Tratado de Defensa subscrito por Xapón con 

EUA en 1960, implica claramente dar acu-

billo a unha posición autónoma de Tokio en 

materia de defensa, superando así a prepon-

derancia da “Doutrina Yoshida” imperante 
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no Xapón da posguerra, e que apostaba por-

que a seguridade xaponesa quedara en mans 

de Washington, concentrándose o país nipón 

no desenvolvemento económico. 

A pesar da oposición por parte dos parti-

dos pacifistas e de esquerda, esta perspectiva 

“independente” en materia de defensa come-

za a gañar apoio na sociedade xaponesa, así 

como en diversos círculos políticos en Tokio, 

ansiosos de propiciar un papel mais prepon-

derante de Xapón nos asuntos internacionais 

que paulatinamente acabe coa súa condición 

estritamente “pacifista”. 

 Neste sentido, o punto chave radica no 

fortalecemento tecnolóxico das Forzas de 

Autodefensa e na modificación constitucio-

nal do artigo 9.  Xapón, aínda apegándose á 

súa condición de potencia “pacifista”, posúe 

un dos maiores orzamentos militares a nivel 

mundial, só por detrás de potencias como 

EUA, China, Gran Bretaña ou Francia, razón 

pola que o goberno de Abe defende a preten-

sión de converter a Xapón nun líder militar 

rexional. Esta ambición derívase claramente 

da estratexia de contención e disuasión cara 

China, perspectiva diametralmente apoiada 

por Washington, que comeza a observar con 

maior atención as demandas “militaristas” do 

Xapón de Abe.

2.2 A evolución de Irán e o litixio 
nuclear

A vitoria do reformista moderado Has-

san Rouhani nas eleccións presidenciais ira-

nianas de xuño de 2013 salientou dúas varia-

bles de relevante peso estratéxico. A primeira 

cabe relacionala co remate da etapa presiden-

cial do seu antecesor Mahmud Ahmadíneyad 

(2005-2013), prolífica na radicalización do 

enfrontamento con Occidente e Israel polo 

alcance do programa nuclear iraniano. En se-

gundo lugar, con Rouhani no goberno, Tehe-

rán deu paso a unha histórica distensión con 

EUA, consolidada a finais de novembro en 

Xenebra (Suíza), cun acordo co G5+1 sobre o 

uso civil do programa nuclear iraniano.

Existen enormes expectativas sobre a 

posibilidade dunha viraxe política en Irán 

que, consecuentemente, implicará unha evo-

lución nas súas relacións con Occidente e na 

configuración dun novo equilibrio xeopolítico 

e militar rexional. O reinicio de Rouhani do 

diálogo coa Axencia Internacional de Enerxía 

Atómica (AIEA) e co G5+1 (EUA, Gran Bre-

taña, Rusia, Francia e China mais Alemaña) 

permitiu ao presidente estadounidense Ba-

rack Obama admitir o dereito de Teherán 

para proverse do enriquecemento de uranio 

para fins civís, ao nivel do 5%.

Esta conxuntura activou unha inédita 

distensión entre Irán e EUA. En setembro 

de 2013, Obama realizou unha histórica con-

versa telefónica con Rouhani, toda vez o seu 

Secretario de Estado, John Kerry, reuniuse 

en Nova York co ministro iraniano de Exte-

riores, Mohamed Javad Zarif, durante unha 

reunión do G5+1. Neste clima de distensión 

e “desxeo”, Washington incluso pediu perdón 

a Irán polo apoio da CIA no golpe de Estado 

contra Mohamed Mossadeq (1953) mentres 

recoñecía a este país como a única vítima dos 

ataques con armamento químico cometidos 

polo réxime de Saddam Hussein durante a 

guerra Irán-Iraq (1980-1988)

Pero a evolución de Irán baixo Rouha-

ni non se limitará exclusivamente ás súas 

relacións exteriores ou ao contexto xeopolí-

tico rexional. A estrutura de poder en Tehe-
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rán impón igualmente delicados equilibrios 

a Rouhani, basicamente no relativo ás súas 

relacións coa teocracia conservadora e cun-

ha poboación que sofre os embates da crise 

económica e os desexos de apertura política. 

Pero o reto principal serán as súas relacións 

coa poderosa Garda Revolucionaria Islámica 

e as súas milicias bassij, unha especie de cor-

po pretoriano cun importante poder de deci-

sión sobre o programa nuclear e cun estraté-

xico peso político e económico. De feito, o seu 

líder máximo Mohammed Ali Jafari amosou 

unha forte contrariedade cos xestos concilia-

dores e a aposta diplomática de Rouhaní cara 

Occidente, unha posición ata agora apoiada 

polo Gran Aitolá Alí Jamenei. 

Paralelamente, e se ben o pacto nuclear 

de Xenebra suavizará as sancións internacio-

nais vixentes desde 2003, a sociedade irania-

na intensifica as súas demandas de apertura 

política (relevantes trala polémica reelección 

de Ahmadíneyad en 2009) e que levan a Rou-

hani a ponderar a eventual reactivación dun-

ha especie de Primavera persa.

Outro aspecto a ter en conta é a capaci-

dade de influencia iraniana no contexto de 

Oriente Próximo. Desde 2010, Teherán avan-

za moderadamente na conformación dunha 

inédita cooperación con Turquía, paralela ao 

distanciamento turco dos seus aliados tradi-

cionais (EUA e Israel). Así mesmo, a inicia-

tiva diplomática rusa en Siria supón unha 

ganancia xeopolítica para Teherán, toda vez 

o seu aliado Bashar al Asad segue no poder. 

Todo isto sen descartar a influencia de Tehe-

rán en movementos islamitas como o libanés 

Hizbulá e o palestino Hamás.

Pola contra, a presión de Arabia Saudita 

e Qatar contra Irán, especialmente no control 

xeopolítico do Golfo Pérsico e nas rivalidades 

históricas entre xiítas e sunnitas, son facto-

res que se intensificaron tralo golpe militar 

exipcio de xullo de 2013, claramente dirixido 

contra a pretensión iraniana de abrir canles 

de cooperación co deposto goberno islamita 

exipcio. Pero o pulso estratéxico segue cen-

trado en Israel e Irán, visiblemente as úni-

cas dúas potencias nucleares existentes en 

Oriente Próximo, toda vez Teherán reforza as 

súas expectativas estratéxicas implicando a 

aliados como China e Rusia na eventual con-

figuración dunha nova xeopolítica rexional, 

en claro detrimento da perda de iniciativa es-

tadounidense.

2.3 Europa: crise da política e 
nacionalismos periféricos

Dous acontecementos electorais marca-

rán os tempos políticos en Europa a partir de 

2014. Entre o 22 e 25 de maio celebraranse 

eleccións ao Parlamento europeo para un 

novo quinquenio 2014-2019, con perspecti-

vas de ascenso das opcións mais extremistas, 

principalmente de partidos e movementos 

antieuropeístas, xenófobos e euroescépticos. 

Pola súa banda, o 18 de setembro, Escocia 

realizará un histórico referendo independen-

tista con respecto a Gran Bretaña, cunha pe-

gada a nivel europeo que se anuncia relevante 

para as reivindicacións soberanistas das “na-

cións sen Estado”. 

Ambos eventos son sintomáticos e sa-

lientables á hora de explicar o momento po-

lítico que está a vivir Europa, sacudida por 

unha crise económica onde o fracaso da po-

lítica convencional implica considerar a (re) 

aparición doutras tendencias e alternativas. 

A persistencia da recesión, da desocupación 
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e precariedade laboral (principalmente nos 

países da ribeira sur e mediterránea) e o fo-

mento de políticas de austeridade fiscal, es-

pecialmente deseñadas desde Berlín, son fac-

tores que condicionan un panorama político 

e social no que o ascenso dunha diversidade 

de tendencias (algunhas de carácter progre-

sista e cidadán, outras delas de signo populis-

ta), determina retos importantes para o esta-

blishment político, cunha persistencia nunha 

clase tecnocrática que está procreando novas 

elites de poder. 

 Este clima discorre paralelo ao marca-

do descrédito cidadá coa súa “clase política”, 

evidenciada na abrupta caída de populari-

dade dalgúns liderados (como o presiden-

te francés François Hollande) e no eventual 

final político doutros por causas xudiciais 

(Silvio Berlusconi). Paralelamente, a crise do 

establishment político á hora de ofrecer so-

lucións viables aos cidadáns permite florecer 

unha diversidade de tendencias, algunhas 

delas con perspectivas de fusión electoral de 

cara aos comicios parlamentarios europeos, 

en particular nos casos dunha variedade de 

movementos euroescépticos e de extrema de-

reita. 

Un caso sintomático ten que ver coa re-

cen creada Alianza Europea pola Liberdade 

formada por partidos xenófobos e antiinmi-

gración como a Fronte Nacional francesa de 

Marine Le Pen e o Partido da Liberdade ho-

landés de Geert Wilders, cunha prolongación 

que podería eventualmente ampliarse cara 

outros partidos extremistas e populistas afíns 

en Italia, Dinamarca, Bélxica, Eslovaquia ou 

Gran Bretaña. De signo diferente, outro caso 

ten que ver co avance doutras alternativas 

de carácter progresista e de esquerdas, con 

especial atención no ascenso da grega Coali-

ción de Esquerda Radical (SYRIZA) de Alexis 

Tsipras, e que está ampliando o seu radio de 

influencia cara outras formacións “frontis-

tas” en Italia, España, Francia e Portugal. Por 

tanto, as eleccións parlamentarias de maio 

de 2014 moi seguramente determinarán un 

novo mapa político, condicionado polo des-

embarco en Estrasburgo de máis partidos de 

carácter extremista, euroescéptico, antieuro-

peísta e igualmente progresistas, críticos co 

actual sistema de poder imperante na Unión 

Europea.

O clima político e electoral estará igual-

mente determinado pola preservación das 

demandas (e non menos tensións) derivadas 

dos nacionalismos periféricos. Independen-

temente do seu resultado, o referendo sobe-

ranista escocés será unha referencia electoral 

chave de cara a outros escenarios de “nacións 

sen Estado”, incluíndo Catalunya ou Euskadi, 

onde as demandas de autodeterminación pu-

lan por centrar a axenda política, con diverso 

grao de intensidade, premendo por alternati-

vas que, a priori, só unha profunda reforma 

constitucional podería atemperar. 

 Ao igual que a preponderancia de no-

vas alternativas políticas, sexan de carácter 

extremista ou progresista, o eventual avance 

destas demandas dos nacionalismos perifé-

ricos poderá afectar ao proxecto europeísta 

de integración. Neste sentido, as eleccións 

ao Parlamento europeo e a súa evolución no 

próximo quinquenio sinalará un novo mapa 

político para unha Europa atribulada pola 

crise económica e política e os seus dilemas 

de identidade.
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2.4 A hora da verdade para o cambio 
en Cuba

Tras asumir en febreiro de 2013 o seu 

segundo e derradeiro mandato presidencial, 

Raúl Castro (82 anos) afrontará en 2014 un 

momento decisivo no proceso de reformas e 

actualización do modelo socialista en Cuba. 

Principalmente centrado nas reformas eco-

nómicas, en particular na “actualización” do 

modelo de planificación estatal (legalización 

dos “contapropistas”, liberalización das te-

rras cultivables, flexibilización dos investi-

mentos exteriores, etc.), o momento cubano 

asume a necesidade de propiciar un relevo 

político, notablemente condicionado polo in-

evitable relevo xeracional.

Cobra neste sentido notoria relevancia a 

designación como vicepresidente de Miguel 

Díaz-Canel (52 anos), tendo en conta que as 

reformas adoptadas por Raúl estipulan, en-

tre outras disposicións, a limitación temporal 

dos cargos públicos a dous períodos consecu-

tivos de cinco anos cada un. Esta perspectiva 

intensifica as hipóteses sobre unha eventual 

(pero moderada) aceleración do proceso de 

transición política dentro do sistema socialis-

ta, colocando hipoteticamente a Díaz-Canel 

na vangarda da sucesión presidencial. 

Precisamente, o aspecto do relevo xera-

cional semella ir consolidando novas figuras 

políticas dentro das estruturas de poder do 

Estado cubano. Consecuente co nomeamento 

de Díaz-Canel como vicepresidente en febrei-

ro de 2013, Raúl amparou este relevo dentro 

do Consello de Estado, desbancando incluso 

a figuras históricas como Ricardo Alarcón, 

quen fora presidente da Asemblea Nacional 

durante as dúas últimas décadas. No contex-

to actual, Raúl consolida un proceso de relevo 

xeracional marcado polo feito de que a idade 

media desta especie de “dirección colexiada” 

dentro do Estado cífrase agora en 57 anos.

 Apostando polo pragmatismo e o realis-

mo sen propiciar cambios drásticos nas estru-

turas de poder, as reformas de Raúl afronta-

rán retos decisivos que ilustran a orientación 

da Cuba post-Fidel. A apertura económica é 

un bastión chave das reformas pero moitas 

delas deberán igualmente calibrarse en fun-

ción da evolución das relacións exteriores de 

Cuba, particularmente con respecto a EUA. 

 O pasamento do presidente Hugo 

Chávez e as incertezas da Venezuela actual 

intensifican as perspectivas cubanas dun-

ha maior amplitude das alianzas exteriores. 

China e Brasil cobran unha importancia cada 

vez mais capital toda vez é moderadamente 

visible a posibilidade dunha inédita apertura 

das relacións diplomáticas entre La Habana 

e Washington. Son cada vez maiores as voces 

de diversos lobbies no Congreso estadouni-

dense e, incluso, do exilio cubano, premendo 

polo final do embargo económico, pola nor-

malización das relacións diplomáticas e pola 

reinserción hemisférica cubana, reactivada 

grazas á diplomacia venezolana e brasileira e 

pola viraxe política rexional cara a esquerda. 

Un exemplo recente disto é que, por primei-

ra vez desde 1962, Cuba volverá a disputar a 

próxima Serie do Caribe de béisbol, a cele-

brarse en febreiro de 2014 na illa de Marga-

rita (Venezuela). Igualmente, en 2013, Cuba 

eliminou as restricións para as viaxes ao ex-

terior, axilizando igualmente as visitas dos 

emigrantes cubanos.

Non obstante, as reformas de Raúl avan-

zan con prudencia, observando un fino equili-

brio entre as expectativas internas e externas, 



IGADI Annual RepoRt 2013-2014  | 19

entre as demandas daqueles sectores que as 

consideran como insuficientes e interesadas 

e doutros que recoñecen a súa fortaleza para 

asumir riscos inevitables. Nese sentido, o mo-

mento cubano asenta igualmente no papel da 

Igrexa católica local para propiciar marcos de 

diálogo coa disidencia interna e, incluso, cun 

exilio menos radicalizado pero igualmente 

con menor capacidade de influencia, princi-

palmente nos círculos políticos de Washing-

ton.

 A necesidade de propiciar marcos de 

apertura dende o exterior que permitan a 

reinserción cubana nos organismos hemis-

féricos así como o alcance dunha flexibiliza-

ción do modelo económico que alivie a crise 

interna, serán os bastións nos que se susten-

tarán as reformas de Raúl, cun novo espello 

na recen creada zona económica especial de 

Mariel. Neste sentido, aprécianse avances 

notorios: estímase que coa propulsión das re-

formas en 2008, os “contapropistas” medra-

ron en aproximadamente medio millón de 

cubanos mentres proliferan diversos signos 

que apuntan ao remate da dualidade mone-

taria.

A cuestión de fondo é a capacidade para 

consolidar unha nova xeración de dirixen-

tes con dispoñibilidade e vontade para re-

formar o modelo socialista cubano, toda vez 

esta transición estará inevitablemente ligada 

á evolución do contexto exterior, especifica-

mente ao papel de EUA na nova orde que se 

está a debuxar. Trala inédita (e non menos 

incerta) apertura de Obama cara Irán, cóm-

pre observar se Washington facilitará con 

igual atrevemento a normalización diplomá-

tica con Cuba. Polo momento, Obama falou 

de “actualizar” a relación estadounidense con 

Cuba.

2.5 Os puntos quentes da axenda 
electoral global 

 O exercicio 2014 será un ano electoral 

prolífico, principalmente en América Latina. 

Cobran así relevancia os eventos electorais en 

países como Costa Rica (lexislativas e presi-

denciais en febreiro); Ecuador (municipais 

en febreiro); O Salvador (presidenciais en 

febreiro); Colombia (eleccións lexislativas e 

presidenciais en maio); Uruguai (internas en 

xullo e presidenciais en outubro); Brasil (pre-

sidenciais en outubro); e Bolivia (presiden-

ciais en decembro). 

Pero existen outros escenarios electo-

rais estratexicamente importantes, princi-

palmente nun mundo árabe e islámico con-

vulsionado polas rebelións populares, as 

intervencións exteriores e a radical reacción 

do establishment contra os cambios políticos. 

As eleccións parlamentarias en Exipto (fe-

breiro) estarán revestidas de forte polémica 

tralo golpe militar de xullo pasado e a crise 

política posterior. Pola súa banda, Alxeria e 

Afganistán celebrarán eleccións presidenciais 

(abril) e Iraq realizará eleccións parlamenta-

rias (abril), condicionadas dende o exterior 

pola necesidade de preservar o status quo, 

moito mais proclive no caso alxerino pero 

con maior nivel de polarización e incerteza 

nos casos iraquí e afgán. 

 En América Latina, este novo ciclo elec-

toral definirá moi probablemente o curso po-

lítico a medio prazo en determinados países, 

nos que se librará un pulso entre a eventual 

consolidación da viraxe progresista e á es-

querda establecida durante o período elec-

toral 1999-2013, neste caso a través das hi-

potéticas reeleccións presidenciais en países 

estratéxicos como Brasil, Colombia e Bolivia; 
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ou ben a hipotética conformación e ascenso 

electoral doutras alternativas políticas. 

Así, Brasil ocupará o lugar preponde-

rante, ampliando a súa dimensión coa cele-

bración do Mundial de Fútbol FIFA. Tralas 

protestas sociais de mediados de 2013, os 

escándalos de corrupción e a caída dos índi-

ces de popularidade, as expectativas de ree-

lección da actual mandataria Dilma Rousseff 

veranse contextualizadas por severos dilemas 

políticos e electorais para o gobernante Par-

tido dos Traballadores (PT), toda vez xorden 

alternativas de coalición electoral dende a 

esquerda (o recente pacto entre o socialista 

Eduardo Campos e a ecoloxista Marina Silva) 

e a presión política de cara ás demandas de 

sectores populares e dunha “nova clase me-

dia”, beneficiados polos programas sociais do 

“lulismo”, tal e como se constatou nas inespe-

radas protestas sociais de mediados de 2013.

Outro escenario relevante será Colom-

bia, en particular trala recente oficialización 

da candidatura de reelección do presidente 

Juan Manuel Santos. Todo isto contextuali-

zado polo impacto electoral dos avances nas 

negociacións de paz coa guerrilla das FARC, 

das masivas protestas sociais (desigualdade 

rural/urbana, aumento da pobreza) e dunha 

forte reacción dos sectores “uribistas” contra 

as pretensións de reelección de Santos. 

Pola súa banda, Bolivia deberá enca-

rar as posibilidades dunha nova reelección 

do presidente Evo Morales (no poder desde 

2005) e un Movemento ao Socialismo (MAS) 

recentemente atomizado por certas fractu-

ras internas por parte dalgúns movemen-

tos sociais e indixenistas. Noutro apartado, 

Uruguai moi probablemente confirmará a 

súa andaina progresista de esquerdas, cunha 

nova reelección para a Fronte Ampla (no po-

der desde 2004), desta vez co retorno do ex 

presidente Tabaré Vázquez. 

 Se ben o contexto centroamericano adu-

ce inevitables polarizacións electorais (O Sal-

vador, Costa Rica), o test electoral de maior 

impacto hemisférico moi probablemente 

estará definido nas eleccións lexislativas de 

EUA previstas para novembro próximo, en 

pleno mid term do segundo mandato de Oba-

ma, e onde se renovará a totalidade da Cáma-

ra de Representantes e un terzo do Senado. 

Trala crise de 2013 (default fiscal, 

shutdown do Congreso), a polarización entre 

demócratas e republicanos pode alterar un 

mapa político que moi probablemente defi-

nirá as candidaturas das próximas eleccións 

presidenciais de 2016. A abrupta caída de 

popularidade de Obama e as ameazas cons-

tantes de bloqueo de proxectos estratéxicos 

da súa axenda (Obamacare sobre cobertura 

sanitaria universal) pode implicar que estas 

lexislativas constitúan unha especia de refe-

rendo electoral sobre a xestión de Obama. 
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3.

Reflexións por áreas 
xeográficas

3.1 Senkaku/Diaoyu: un novo 
Sarajevo? 
Alfredo Toro Hardy

 Na primavera de 2004, varias ducias de 

académicos e intelectuais chineses foron reu-

nidos polo goberno na illa de Hainan. A súa 

tarefa consistiu en dar forma a unha “mar-

ca-país” que permitise fortalecer a imaxe 

internacional de China. Alí xurdiu a tese do 

“emerxer pacífico de China”, segundo a cal o 

xurdimento imparable desa nación non debía 

ser visto como unha ameaza para ninguén e, 

en particular, para os Estados da rexión (Jos-

hua Cooper Ramo, Brand China, London, 

The Foreign Policy Centre, 2007).

Tratouse, a non dubidalo, dunha ex-

traordinaria estratexia de “poder suave” des-

tinada a desactivar os temores e resistencias 

que comezaban a tomar corpo ante a veloci-

dade asombrosa do seu crecemento económi-

co. Un crecemento que lle permitira duplicar 

o seu PIB entre 1980 e 1990 e que, entre 1990 

e 2000, lograra duplicarse de novo, pasan-

do de 309 mil millóns de dólares en 1980 a 

1.2 billóns (millón de millóns) de dólares en 

2000 (John and Doris Naisbitt, China’s Me-

gatrends, New York, Harper Business, 2010).

Esta énfase no “poder suave” veu acom-

pañada da vontade de compartir a súa  

prosperidade económica cos seus veciños. 

Seguindo a Kishore Mahbubani: “China é ab-

solutamente consciente de que este rápido 

crecemento (o seu) pode alarmar a Estados 

Unidos… Se un día Estados Unidos ‘esperta-

se’ e decidise conter a China do mesmo xeito 

que fixo coa Unión Soviética, podería reco-

rrer aos países membros da ASEAN (moitos 

dos cales foron aliados e amigos de Wash-

ington na Guerra Fría) para cercar a China. 

Para conxurar preventivamente calquera 

posible cerco estadounidense, China tomou 

a decisión de compartir a súa prosperidade 

cos seus veciños do ASEAN” (The New Asian 

Hemisphere: The Irresisteble Shift of Global 

Power to the East, New York, Public Affairs, 

2008, p. 308). Esta combinación de “poder 

suave” e disposición a compartir a súa pros-

peridade trouxo a Pequín inmensos dividen-

dos de boa vontade na rexión.

En 2010, sen embargo, China pareceu 

esquecer o aforismo orientador de Deng 

Xiaoping de “agochar as propias capacida-

des e gañar tempo”. Deixando dunha ban-

da o “taoguangyanghui” (palabra chinesa 

que designa o baixo perfil), que tan útil lle 

resultara ata entón, o país decidiu flexionar 

os seus músculos. Para a dirixencia chinesa 

parecía ter chegado o momento dun cambio 

de orientación. O mesmo sustentábase na ne-

cesidade de alterar un status quo que, ao seu 

xuízo, vulnera os seus dereitos, resulta expre-

sión das desigualdades sufridas en tempos da 

súa maior debilidade histórica e limita a súa 

proxección ás rutas do Pacífico. A manifesta-

ción desta nova actitude quedaba plasmada 

en relación aos diferendos existentes nas illas 

Senkaku/Diaoyu e no Mar de China meridio-

nal. O primeiro deles confrontábana a Xapón, 

mentres que o segundo facíano fronte a Viet-

nam, Filipinas, Malaisia e Brunei.
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Como era de esperar, iso produciu un 

importante revés na percepción positiva de 

China por parte dos seus veciños, o cal á súa 

vez converteuse na oportunidade perfecta 

para que Estados Unidos lograra reinserirse 

na rexión logo dunha prolongada ausencia. 

Para a Administración Obama, Asia do Leste 

estaba chamada a converterse na nova prio-

ridade da súa política exterior. Non obstante, 

dita aspiración atopaba dificultades para ma-

terializarse ante o extraordinario posiciona-

mento obtido por China e logo do seu propio 

descoido desa rexión do mundo en función 

da súa fixación no Medio Oriente. Presentar-

se como contra balance natural a China brin-

dou a Washington a apertura necesaria para 

posicionarse de novo en Asia do Leste.

Seguindo a Aaron Friedberg, a estratexia 

estadounidense cara China, dende o primeiro 

dos dous Bush, sustentouse na necesidade de 

equilibrar a dualidade entre involucramento 

e contención. O primeiro tradúcese en impul-

sos de interacción positiva como comercio e 

cooperación, mentres que o segundo busca 

evitar que o poder emerxente dese país “tire 

por terra” o status quo rexional (A Contest for 

Supremacy: China, America and the Strate-

gy for Mastery in Asia, New York, W.W, Nor-

ton & Company, 2011). É evidente que, a par-

tir da posta en marcha da denominada Área 

de Prosperidade e Seguridade Asia-Pacífico 

para o Século XXI en 2011, Estados Unidos 

está dando clara prioridade á contención so-

bre o involucramento. 

Isto coloca a este país en curso de coli-

sión directa con China na medida en que esta 

última atópase inmersa nun proceso de cues-

tionamento e de superación do status quo, o 

cal percibe como esencialmente inxusto. Sen-

do así, o risco de que se materialice a denomi-

nada “Trampa de Tucídides” resulta elevado. 

A mesma deriva da premisa establecida por 

aquel a raíz da guerra entre Atenas e Esparta 

no século V antes de Cristo e verificada unha 

e outra vez ao longo da historia. Segundo a 

mesma, cando o poder dunha potencia emer-

xente rivaliza co dunha potencia dominante, 

a guerra faise inevitable.

A última vez en que esta “trampa” ma-

nifestouse foi con ocasión da rivalidade entre 

a Alemaña emerxente e o Reino Unido hexe-

mónico a comezos do século XX. Nesa oca-

sión, un incidente illado desencadeou a cadea 

automática dos tratados de defensa europeos 

dando lugar a unha conflagración. O asasi-

nato do herdeiro da coroa austro-húngara en 

Sarajevo foi responsable, en efecto, do estali-

do da terrible Primeira Guerra Mundial. 

Se algún punto de fricción puidese con-

verterse nun novo Sarajevo, este seguramen-

te materializaríase nas illas Senkaku/Diaoyu. 

Iso non só pola intensidade dos sentimentos 

nacionalistas que dito diferendo invoca entre 

as partes involucradas, senón pola existen-

cia dun Tratado de Defensa recíproco entre 

Washington e Tokio. Unha escaramuza ar-

mada entre China e Xapón en ditas illas po-

dería converterse na faísca que desencadease 

unha confrontación directa entre unha su-

perpotencia en declive e outra en ascenso.

Ao colocarse no centro dos acontece-

mentos, recordando que o seu Tratado de 

Defensa con Xapón cubre a ditas illas, Wa-

shington inevitablemente deforma o curso 

dos mesmos. O apoio explícito de Washing-

ton permite a Tokio elevar as súas apostas 

mais aló do que seguramente faría noutras 

circunstancias. Do mesmo xeito, iso reafirma 

a China na súa convicción sobre a desigual-

dade do status quo así como na sensación de 
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“cerco” que motiva o seu comportamento. 

Segundo palabras do analista  Ching Cheong: 

“China temeu durante longo tempo que po-

deres rivais poidan restrinxir o seu crece-

mento como poder naval, controlando ou 

bloqueando as rutas navais chave na área” 

(“China wants a say in security matters in re-

gion”, Straits Times, 6 Decembro, 2013).

 Ao igual que ocorreu na confrontación 

entre xiítas e sunnitas ou a que desangrou a 

Vietnam, Estados Unidos ven a transformar-

se nun corpo estraño en medio de sensibili-

dades históricas e culturais, que lle escapan 

por completo. Ben paga a pena, por tanto, 

lembrar un pouco acerca da historia destas 

illas. Trala súa derrota na guerra sino-xapo-

nesa de 1894-1895, Pequín veuse na obriga 

de asinar o desigual Tratado de Shimonose-

ki mediante o cal cedía a Tokio a illa de For-

mosa (Taiwan), así como as illas adxacentes 

que pertencían a aquela, incluíndo alí ás illas 

Diaoyu. No sucesivo, estas últimas pasaban a 

ser coñecidas como Senkaku.

Na Declaración do Cairo de decembro de 

1943, asinada en tempos da Segunda Guerra 

Mundial polas potencias belixerantes contra 

Xapón, estableceuse que os territorios sub-

traídos a China por dito país debían ser res-

taurados á República de China. Entre estes 

mencionábase dun xeito expreso a Formosa. 

Na Proclamación de Postdam, de xullo de 

1945, as potencias vencedoras reafirmaron os 

termos da Declaración do Cairo. Non obstan-

te, en 1951, Estados Unidos e outros Estados 

asinaron o Tratado de Paz con Xapón (coñe-

cido como o Tratado de San Francisco), no 

cal asignábase ao primeiro a administración 

dun conxunto de illas ao Sur do Paralelo 29 

que pertencían ou estaban baixo o control de 

Xapón. Paga a pena engadir que Pequín, xa 

baixo o réxime  comunista, non foi signatario 

de dito Acordo.

 En xuño de 1971, Tokio e Washington 

asinaron un Tratado que devolvía ao primei-

ro as illas que estiveran baixo a administra-

ción do segundo. Alí incluíase  o arquipélago 

Senkaku/Diaoyu. En resposta á firme oposi-

ción de Pequín, Estados Unidos declarou en 

outubro de 1971 que a devolución a Xapón 

dun conxunto de illas que estiveran baixo a 

súa administración non implicaba a toma de 

posición con respecto aos reclamos de sobe-

ranía que puidesen existir, considerando que 

só as partes involucradas poderían resolver 

o referente á titularidade sobre as Senkaku/

Diaoyu. Segundo palabras de Nicholas Kris-

tof: “Estados Unidos…fixo entrega da súa 

‘administración’ das illas ao seu aliado Xa-

pón sen tomar posición con respecto a quen 

era dono delas” (“China, Japan and a pile of 

rocks”, International New York Times, 6 De-

cembro, 2013).

En marzo de 1972, o Ministerio de Rela-

cións Exteriores de Xapón emitiu un comuni-

cado no que expresaba que as illas obxecto do 

diferendo non formaran parte dos territorios 

insulares cubertos polo Tratado de Shimo-

neski de 1895, tratándose polo contrario de 

“terra nullius”. A súa vez, afirmaba que Chi-

na non contemplara as illas en disputa como 

parte de Taiwan e que nunca cuestionou a 

inclusión das mesmas na área baixo adminis-

tración de Estados Unidos entre 1951 e 1971. 

  Non obstante a controversia entre as 

partes, en 1978 foi asinado o Tratado de Paz 

e Amizade Sino-Xaponés. No mesmo acordá-

base que en función dos intereses mais am-

plos entre os dous países deixábase a reso-

lución do diferendo sobre as illas Senkaku/

Diaoyu para o futuro. Iso implicaba conxe-
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lar o tema, encargando da súa resolución ás 

próximas xeracións. Ese futuro habería de 

chegar  na segunda década do novo milenio. 

   O flexionar de músculos chineses, ao 

que facíamos antes referencia, tería a súa 

reciprocidade por parte de Xapón. Esta ten-

sa situación habería de escalarse o 11 de set-

embro de 2012 cando o goberno xaponés do 

Primeiro Ministro Yoshihiko Noda comprou 

tres das illas que aínda estaban en mans dun 

propietario privado. Segundo o académico 

Euan Graham, tratouse dunha decisión “im-

posta (ao Primeiro Ministro Noda) por con-

sideracións políticas domésticas”  (“China-

Japan Tensions: Heading for the rocks?”, 

RSIS Commentaries, S. Rajaratnam School 

of International Studies, Nanyang Technolo-

gical Universitity, 13 Setembro, 2012).  De ser 

certo isto último, implicaba que as correntes 

nacionalistas desatadas estaban ditando o 

curso dos acontecementos. 

A situación habería de escalarse de novo 

cando o 23 de novembro de 2013, o gober-

no chinés creou unha Zona de Identificación 

e Defensa Aérea (ZIDA) duns 1.000 quiló-

metros de lonxitude por 600 quilómetros de 

ancho no entorno do Mar de China oriental 

que incluía ao arquipélago Diaoyu/Senkaku. 

Paga a pena sinalar, sen embargo, que na 

mesma zona Xapón dispón dunha ZIDA dez 

veces maior. A mesma foi creada por Estados 

Unidos durante a súa ocupación de Xapón 

trala Segunda Guerra Mundial e transferida 

a este último país en 1969. Desde esa ocasión, 

Tokio estendeuna unilateralmente en dúas 

ocasións: 1972 e 2010.

Sen embargo, entre a compra das tres 

illas privadas e o establecemento da ZIDA 

por parte de Pequín teñen lugar os intentos 

do Primeiro Ministro xaponés Shinzo Abe de 

emendar o artigo 9 da Constitución nipona. 

Iso abriría a porta ao cabal rearme dese país, 

dando ao traste coa vocación pacifista esta-

blecida pola súa Carta Magna de posguerra.

A tensa situación anterior xurdía na 

peor das configuracións posibles. Tanto o 

novo Presidente chinés Xi Jinping como o 

novo Primeiro Ministro xaponés Abe son 

dous connotados nacionalistas que, a súa vez,  

deben actuar  dentro do marco  das fortes 

presións nacionalistas das súas respectivas 

opinións públicas. Todo iso contextualizado 

nas feridas aínda non cicatrizadas da histo-

ria. A elo engádese o retorno de Estados Uni-

dos a esta rexión do mundo tras unha longa 

ausencia. Tal retorno enmárcase dentro dun  

conxunto  variado  de factores. En primeiro 

lugar, o choque natural entre as aspiracións 

chinesas de superar un status quo que con-

sidera desigual e lesivo aos seus intereses e 

unha política de contención de China, por 

parte de Washington, co obxectivo central de 

preservar ese mesmo status quo. En segundo 

lugar, a existencia dun Tratado de Defensa 

Recíproca entre Estados Unidos e Xapón que 

o primeiro destes dous países comprometeu-

se expresamente en respectar en caso dun en-

frontamento entre Xapón e China. En tercei-

ro lugar, a predilección de Washington polas 

opcións militares. Tal como lembraba The 

Economist durante máis da metade do tem-

po transcorrido dende o final da Guerra Fría, 

as súas tropas atopáronse en guerra (“Special 

Report: America’s Foreing Policy”, Novem-

bro 23, 2013). En cuarto lugar, a posibilidade 

de repetición da “Trampa de Tucídides”.

Afortunadamente, existen tamén impor-

tantes factores mitigadores que poderían mo-

derar o comportamento das partes involucra-

das, evitando o estalido dunha conflagración 
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maior. Por unha banda, atópanse os inmen-

sos beneficios que tanto China como Xapón e 

Estados Unidos derivan da súa interrelación 

económica e comercial así como os xigantes-

cos custes de descarrilamento económico que 

unha opción bélica entrañaría. Iso resultaría 

particularmente significativo no caso de Chi-

na, que vai rumbo a converterse na primeira 

potencia económica mundial antes de finais 

de década. Por outro, Estados Unidos pode-

ría atoparse con demasiado peso nas ás como 

para contemplar a posibilidade dun enfronta-

mento armado con China. Entre ditas razóns 

atoparíanse as seguintes. Primeiro, unha dé-

beda pública de 17 billóns de dólares que de-

terminou a imposición de cortes legais, auto-

máticos e anuais no seu orzamento de defensa. 

De acordo a estimacións preliminares do seu 

Secretario de Defensa, Chuck Hagel, en 2014 

o país deberá probablemente reducir a súas 

tropas de 490 mil a 110 mil efectivos e des-

prenderse de dous dos seus dez portaavións 

así como dunha porción significativa da súa 

forza aérea (ver The Economist, Idem). Se-

gundo, a súa opinión pública parece inserirse 

nunha nova era de illamento, logo dos inmen-

sos custes humanos e materiais representados 

polas guerras de Iraq e de Afganistán. 

Non obstante, ben puidera ser que China 

estivese asumindo a pouca disposición esta-

dounidense para as opcións bélicas, en vir-

tude de consideracións como as anteriores, e 

estivera conseguintemente elevando as súas 

apostas. Nese sentido, o establecemento da 

ZIDA logo da reticencia de Washington para 

bombardear Siria puidese non ser casual. De 

ser así, Pequín estaría tentando demasiado a 

sorte logo de ser acusado de presidir o colap-

so do poder estadounidense no Medio Orien-

te e Obama non podería darse o luxo de lucir 

débil neste caso. Polo demais, de non apoiar 

cos feitos a palabra empeñada e o Tratado de 

Defensa Recíproca con Xapón, Estados Uni-

dos vería caerse toda a súa estratexia cara o 

Leste de Asia. De aí precisamente os riscos 

que poden traer os erros de cálculo nunha si-

tuación tan tensa como a presente.

Confiemos en que o sentido común pre-

valeza e o arquipélago Diaoyu/Senkaku non 

se converta nun novo Sarajevo. Do contrario 

caeriamos no absurdo de ver a Estados Unidos 

en guerra con China en virtude dun diferendo 

sobre o cal o primeiro non tomou partido.

3.2 libia, o andazo da “revolución”  
David Alvarado

Libia é un país a todas luces desunido e 

fragmentado, onde a inseguridade é a tónica. 

Os ataques, asasinatos e secuestros son a mo-

eda cotiá no outrora país gobernado con man 

de ferro polo finado Muamar Gadafi. Dous 

anos despois da caída do autoproclamado 

Guía Supremo, é habitual que un ministro ou 

deputado sexa obxecto dun atentado. Cada 

día hai algún asasinato por encargo, algun-

ha toma de reféns. A finais de decembro de 

2013, o flamante xefe da intelixencia, Fatha-

llah Al Ghaziri, perdía a vida nun tiroteo en 

Derna. Apenas un par de meses antes, o 10 

de outubro, o propio primeiro ministro, Ali 

Zeidan, era vítima dun secuestro do que era 

liberado horas despois. Calquera esforzo ou 

iniciativa do poder central por sentar as bases 

do futuro Estado libio vense continuamente  

contrarrestados polas milicias armadas, cun 

estatuto privilexiado que bebe do caos por 

eles mesmos instaurado. Un caldo de cultivo 

especialmente propicio para o jihadismo, que 
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xa ten dado mostras da súa capacidade de pe-

gada. Trípoli é incapaz de manter o control 

dentro das súas fronteiras, até o punto de se 

ter convertido en toda unha ameaza rexional, 

sobre todo para os estados limítrofes, como 

Alxeria e Exipto, pero tamén para toda a 

franxa saheliana.

Elixido en outubro de 2012 despois de 

artellar o seu programa de campaña sobre 

o restablecemento da seguridade, Zeidan é 

contestado por case que todos os sectores. E o 

primeiro ministro non deixa de negociar con 

xefes de milicias e de tribos que controlan 

boa parte dos complexos petrolíferos do país. 

Tras meses de intensas e, a miúdo, violentas 

transaccións, a mediados de novembro, Tou-

bous e Bérberes levantaron o bloqueo sobre 

as instalacións de hidrocarburos do Sul. Non 

é o caso da Cirenaica onde, apoiado polas tri-

bos locais, o xoven xefe miliciano Ibrahim Al-

Jadhran é amo e señor dos terminais petrolí-

feros. Só durante o segundo semestre do ano, 

a posición inflexible de Al-Jadhran implicou 

perdas para as arcas públicas de más de dez 

mil millóns de dólares, unha cifra que supón 

un 20% do orzamento anual do Estado. Des-

confiado dos revolucionarios e dos ministros 

do seu gabinete, incapaz de liberar os campos 

petrolíferos e desarmar ás milicias, Zeidan 

multiplica os chamados á cidadanía. “Só a po-

boación ten o poder de invertir a situación”, 

insiste éste. Pero nin tan sequera o pobo se-

mella capaz de oporse aos grupos armados. E 

o 15 de novembro de 2013, en Trípoli, mili-

cianos de Misrata non dubidaron en disparar 

sobre pacíficos manifestantes. 

Imposible diálogo
Incapaz de gobernar, Zeidan atópase no 

centro das iras cidadáns. En 2013, contabi-

lizáronse unhas 260 manifestacións contra 

o primeiro ministro e o seu Goberno. Dous 

grandes partidos dominan o Congreso Xeral 

Nacional (CXN): a Alianza de Forzas Nacio-

nais (AFN), unha federación de micro parti-

dos moi debilitada polas loitas internas, á que 

pertence Zeidan; e o Partido pola Xustiza e a 

Construción, de obediencia islamita e próxi-

mo ós Irmáns Musulmáns. Ambos grupos 

son unánimes contra o primeiro ministro, 

de quen anceian a súa dimisión previa á for-

mación dun Goberno de crise. Nesta liña se 

pronunciou Mahmoud Jibril, ex presidente 

do Executivo do Consello Nacional de Tran-

sición, que nunha “iniciativa de salvamento 

nacional” presentada diante do CXN apelou 

a un amplo consenso entre forzas políticas e 

á marcha de Zeidan, a quen tiña apoiado, ao 

tempo que lembrou a súa adhesión á sharia. 

Á luz da vívida realidade, un diálogo e concer-

tación de improbable implementación sobre 

o terreo. Elixidos en xullo de 2012 para ela-

borar unha nova Constitución nun periodo 

non superior a doce meses, como paso previo 

á convocatoria de eleccións xerais, tampouco 

os deputados teñen cumprido coa súa misión, 

amosando de xeito recurrente as súas dife-

renzas e animadversións.

Un diálogo tamén precario cos bérbe-

res, que apelan ao boicot nunhas previsibles 

eleccións constituíntes a celebrar durante os 

primeros meses de 2014. Non contentos cos 

seis escanos que deben compartir cos Tou-

bous, desde o seu bastión en Djebel Nebous-

sa, ao oeste de Trípoli, os bérberes amósanse 

inflexibles, non dispostos a colaborar cunhas 

institucións pouco coidadosas da súa especi-

ficidade, xordas ás súas reivindicacións cul-

turais e lingüísticas. Sen amplos consensos, o 

proceso constitucional está chamado ao fra-
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caso. Baixo os auspicios de Ibrahim Al-Jad-

hran, en novembro a Cirenaica proclamou a 

súa autonomía invocando a Carta Magna de 

1951 para defender unha Libia federal, onde 

a renda dos hidrocarburos se reparta de xeito 

equitativo entre a Tripolitania, a Cirenaica e o 

Fezzan. Namentres, a corrupción e a prevari-

cación son unha constante. Segundo o índice 

de percepción da corrupción 2013 elaborado 

por Transparency International, Libia ocu-

pa a 172ª praza sobre un total de 177 países, 

perdendo seis prazas con respecto a 2012 (e 

26 con respecto a 2010, nas postrimerías da 

era Gadafi). E isto a pesar de que en marzo de 

2013 o CXN puxo en marcha unha Comisión 

Anticorrupción composta por 200 persoas 

cun presuposto de 15 millóns de dólares. 

Inestabilidades inducidas
Lonxe queda febreiro de 2011 e aquel 

inicial levantamento popular contra o autori-

tarismo do coronel Gadafi, ao que sucedeu un 

periodo de guerra civil que culminou nunha 

intervención internacional baixo o paraugas 

das Nacións Unidas. Unha rebelión apoiada 

militarmente por Estados Unidos, Canadá, 

varios estados europeos, con Francia e Reino 

Unido á fronte, e tamén por Emiratos Árabes 

Unidos e Catar, que supuxo a caída do di-

tador e un cambio de réxime, pero tamén o 

amencer dunha fase de caos e violencia cun 

remate que non se albisca. Alén das frontei-

ras libias, a intervención erosionou os fráxiles 

equilibrios na rexión, con graves consecuen-

cias para a seguridade e estabilidade de todo 

o arco sahelo-sahariano. Amais, a “revolu-

ción” libia contribuiu a modificar a relación 

de forzas no mundo árabe, reforzando o auxe 

do islam político fronte ás correntes liberais, 

progresistas e mesmo nacionalistas, ilustran-

do a política de expansión da influencia de 

Catar no arco mediterráneo en detrimento 

de Exipto e Arabia Saudí. Cun poder en mans 

das milicias armadas e unha clase política di-

vidida e incapaz de acadar consensos, os li-

bios amósanse pouco interesados pola cousa 

pública. Sobre un total de 3,5 millóns de ci-

dadáns en idade de votar apenas un millón se 

teñen inscrito nas listas electorais. Libia, un 

país enfermo da súa “revolución”.

3.3 América Latina, un actor global  
Roberto Montoya

América Latina e o Caribe pasaron en 

pouco máis dunha década de ser unha rexión 

de economía e vida política totalmente de-

pendente de EUA e Europa, a ser un actor 

global de primeira orde, que esixe ás grandes 

potencias un trato de igual a igual, que recla-

ma participar da gobernanza global.

Desangrados durante décadas por bru-

tais ditaduras militares, a maioría dos países 

latinoamericanos recuperaron durante os 

anos 1980 a vida democrática, polo menos 

formalmente, aínda que durante esa década 

e a de 1990, outras ditaduras, esta vez civís, 

ocuparon a escena: a ditadura dos mercados. 

Alentados polo Consenso de Washing-

ton, a doutrina que chegaba de EUA, do FMI, 

dos grandes centros financeiros e políticos 

neoliberais, impulsaron ao poder líderes for-

malmente democráticos pero corruptos sen 

concesións, autoritarios, que esquilmaron as 

riquezas dos seus respectivos países. 

Os Menem, Fujimori, Salinas de Gortari 

e tantos outros, non tiveron ningún escrúpu-

lo á hora de abrir totalmente as economías 

dos seus países a avariciosos inversores es-
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tranxeiros, que en poucos anos fixéronse co 

control de numerosas empresas públicas de 

gran valor estratéxico. 

Os neocon non contaban con que a polí-

tica deses gobernos ultraliberais, que fixeron 

que a rexión chegara a converterse na máis 

desigual do mundo, provocarían un crecente 

malestar social. E este haberíase reflectir en 

levantamentos como o Caracazo en Vene-

zuela en 1989 contra a política económica e 

social do goberno de Carlos Andrés Pérez, ou 

a sublevación de militares progresistas como 

o liderado por Hugo Chávez en 1992. Habería 

tamén estoupidos armados en zonas campe-

siñas e indíxenas, como o dos zapatistas de 

Chiapas en xaneiro de 1994, ou as mobiliza-

cións dos Sen Terra en Brasil, dos cocaleiros 

en Bolivia, e toda unha serie de loitas que co-

mezaron a multiplicarse e agrandarse no sub-

continente.

A chegada ao poder de Hugo Chávez en 

1999 estimulou e axudou a procesos simila-

res que se abrirían logo en Bolivia, Ecuador, 

Brasil, Uruguai, Arxentina, Honduras, Para-

guai, Nicaragua e outros. Con eles rompería-

se o modelo dos ‘90, agretando o Consenso de 

Washington, sepultando a ALCA, baleirando 

de contido a OEA, debilitando os Cumios 

Iberoamericanos e empezando a ter cada vez 

máis protagonismo novos organismos rexio-

nais, como a ALBA, UNASUR, a CELAC, o 

Banco do Sur, o MERCOSUR.

Foi así que se debilitaron -aínda que non 

se extinguiron- as tradicionais e desiguais re-

lacións de dependencia de EUA e Europa; as 

relacións Sur-Sur intensificáronse; América 

Latina e o Caribe empezaron a xogar outro rol 

na comunidade internacional. 

Os resultados quedaron á vista espe-

cialmente a partir de 2008, cando estalou a 

crise financeira mundial. Os grandes poderes 

tiveron que deixar de lado as súas críticas aos 

modelos progresistas da zona, aos que repro-

charan non abrirse totalmente ás leis do mer-

cado; por nacionalizar as súas industrias cha-

ve e por limitar a repatriación dos beneficios 

das multinacionais estranxeiras. 

Mentres EUA e a UE mergullábanse 

nunha profunda crise financeira, América La-

tina e o Caribe lograban resistir as vagas que 

estes provocaban. O crecemento da rexión, 

o maior a nivel mundial xunto co de China e 

outros países asiáticos, mostraba ao mundo 

que o seu modelo era mellor. 

Malia as diferenzas entre os países que 

conforman a rexión, o PNUD e outros orga-

nismos internacionais recoñecen avances 

significativos en emprego, en democracia, en 

educación, en desenvolvemento. Xa non son 

só as macrofiguras económicas as que se to-

man en conta para valorar a saúde dun país, 

xa que estas poden ocultar grandes bolsas de 

pobreza, compatibles con grandes desigual-

dades sociais.

O propio Banco Interamericano de Des-

envolvemento (BID), recoñeceu que esta “é a 

década de América Latina”.

As multinacionais estadounidenses e eu-

ropeas comprobaron que os investimentos en 

Latinoamérica reportábanlles uns beneficios 

vitais, especialmente en momentos tan críti-

cos como estes. E América Latina fixo valer 

cada vez máis a súa voz.

Países como Brasil, México e Arxentina, 

son hoxe membros do G-20, compartindo 

ese organismo de gobernanza mundial coas 

principais potencias do planeta. Brasil é, á 

súa vez, membro dos BRICS e batalla, con 

serias posibilidades, para entrar no Consello 

de Seguridade da ONU.Reformúlanse as rela-
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cións coa UE, cuestiónase o actual equilibrio 

mundial. Confórmase un novo triángulo no 

Atlántico Sur, entre América Latina, o Cari-

be e Asia que fai por primeira vez diminuír o 

peso do Atlántico Norte. A relación Sur-Sur 

fortalécese cada vez máis, os países avanzan 

en soberanía. Un país como Brasil, conside-

rado ata hai poucos anos por Europa e EUA 

como parte do bloque moderado da rexión, 

xunto a México, Colombia ou Chile, en con-

traposición ao bloque radical de Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, Nicaragua ou Arxentina, 

rexeitou a presión de Washington para que 

se sumase ao boicot a Irán.E aínda que Ve-

nezuela foi a porta de entrada para os inves-

timentos de Irán en América Latina -e Irán a 

súa porta de acceso a Oriente Medio-, Brasil 

estreitou tamén as súas relacións comerciais 

con Teherán nos últimos anos. 

Non só China entrou con forza na zona, 

Irán triplicou o seu comercio con América La-

tina desde 2005. En 2012, Brasil e Arxentina 

foron os principais socios comerciais de Irán 

na rexión, mentres Venezuela intensificaba á 

súa vez as súas relacións con Turquía.

Israel e EUA preocupáronse pola crecen-

te presenza de Irán e polo feito de que varios 

países latinoamericanos recoñezan ao Gober-

no da Autoridade Nacional Palestina (ANP) 

e que o MERCOSUR asine importantes acor-

dos comerciais con ela.

Dilma Rousseff, a presidenta do mode-

rado Brasil, foi precisamente a mandataria 

que con máis dureza increpou ao presidente 

estadounidense Barack Obama ante a Asem-

blea Xeral da ONU de Setembro de 2013 polo 

seu programa de espionaxe masiva. E dun 

xeito inédito, Brasil conseguiría o apoio dun 

forte aliado de EUA como é Alemaña, para 

que saíse adiante, por unanimidade dos 193 

Estados membros, unha resolución condena-

toria da espionaxe masiva.

As relacións de poder global cambian, e 

América Latina e o Caribe piden paso. 

3.4 A Europa que non está no euro  
Anna Zizka

En 2012, moitos líderes políticos e eco-

nomistas temían pola desintegración da zona 

euro. Sen embargo, como argumenta o pre-

sidente da Comisión Europea, José Manuel 

Durão Barroso, ninguén deixou ou foi obriga-

do a deixar o euro. Ademais, en 2013, a Unión 

Europea ampliouse a 28 membros e en 2014, 

podería seguir medrando a eurozona. A pe-

sar de problemas e obstáculos, esta avanza na 

loita contra a crise económica. Pero, aprécia-

no así os países que aínda están fóra dela?

Dos 28 membros da Unión Europea que-

dan once sen participar na moeda común. 

Entre eles atópanse tanto “euroentusiastas” 

como “euroescépticos” e indecisos. O primei-

ro grupo fórmano países bálticos como Leto-

nia e Lituania. De momento, son os únicos 

que teñen unha data designada para adoptar o 

euro: Letonia, o 1º de xaneiro de 2014 e Litua-

nia, o 1º de xaneiro de 2015. Para a eurozona, 

incluso no seu estado actual, a adhesión dun 

país tan pequeno non é un problema. E dende 

a perspectiva de Letonia, fortalecer a coope-

ración coas economías europeas grandes será 

unha gran vantaxe. É  o xeito máis sinxelo de 

manter o crecemento económico. Tamén, se 

Lituania non fai o mesmo, será como unha illa 

sen euro na súa rexión e, por conseguinte, os 

investidores elixirán Estonia e Letonia. 

Entre os Estados “euroentusiastas” hai 

un máis, Croacia, que entrou na Unión Euro-
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pea en xullo de 2013, e quere prepararse para 

a adopción do euro o máis pronto posible. 

Non é ningunha sorpresa tendo en conta que 

os croatas frecuentemente fan as súas contas 

en euros, por exemplo ao comprar aparta-

mentos ou coches.

Bulgaria, Romanía, Hungría, a Repú-

blica Checa e Polonia pertencen ao grupo 

de países que aínda non teñen unha data 

prevista para o cambio de moeda. Bulgaria 

non ve ningún beneficio en entrar, só custes. 

Pola súa banda, Romanía tiña a intención de 

adoptar o euro en 2015, pero agora indícase 

o 2020 como o momento máis realista. O seu 

goberno admite que non pode entrar mal pre-

parada, porque, en primeiro lugar, ese paso 

sería moi prexudicial para si mesma e tamén 

para outros membros da zona. 

Os tres Estados restantes son da mesma 

opinión: teñen que ser máis fortes e non que-

ren entrar nun organismo inestable. Nin eles 

nin a eurozona está preparada para a adhe-

sión duns países tan grandes. O primeiro 

ministro de Hungría, Viktor Orban, cre que 

o seu país non debe ter medo a retrasar esa 

decisión durante unha década. 

Durante os últimos dez anos, a sociedade 

checa posicionouse en contra do euro en boa 

medida por mor de que o seu presidente, Va-

clav Klaus, era coñecido como opoñente radi-

cal da Unión Europea. Agora, cun novo xefe 

de Estado máis europeísta, os checos mudan 

de opinión, pero moi lentamente. Despois 

de anos de campaña gardando distancias, os 

checos non se van lanzar de boas a primeiras 

a abrazar unha moeda afectada por unha cri-

se que aínda non pasou de todo.

Polonia retrasa a súa decisión ata as 

próximas eleccións de 2015. Probablemente 

o tema do euro será un factor de gran impor-

tancia na contenda política. Se gañan os eu-

roescépticos, a cuestión do euro en Polonia 

quedará pechada por catro anos mais. 

Os tres últimos Estados sen euro son 

Gran Bretaña e Dinamarca, coa cláusula opt-

out (que determina que non teñen que formar 

parte da eurozona), e Suecia, que cumpre ba-

sicamente todos os criterios de converxencia, 

pero debido ao referendo de 2003, cando a 

idea dunha moeda común foi rexeitada, se-

gue fóra. A propósito, Suecia non participa no 

MTC II, o mecanismo central de tipo de cam-

bio. De momento só o 9% dos suecos están a 

favor da adopción de euro e é pouco probable 

que esa situación cambie.

3.5 O Canal de Nicaragua  
Daniel González Palau

En xuño do 2013, o presidente sandinis-

ta Daniel Ortega presentou xunto ao empre-

sario chinés Wang Ji a concesión para a cons-

trución do Canal interoceánico de Nicaragua 

á empresa HKND, megaconstrución que quer 

unir o Pacífico e o Caribe aproveitando o Lago 

Nicaragua (unha das reservas de auga doce 

máis grande do continente americano) como 

alternativa e vía máis rápida que o centenario 

Canal de Panamá (no proxecto, o novo Canal 

absorbe maior tráfico e barcos de maiores di-

mensións que o clásico canal panameño).
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No acto de presentación, Daniel Orte-

ga definiu o acordo como a chegada á terra 

prometida. A construción do Canal fai parte 

da memoria colectiva do país desde hai máis 

dun século, cando a ruta interoceánica nica-

raguana foi descartada trala elección de Pa-

namá por EUA para a construción do primei-

ro Canal interoceánico inaugurado en 1914.

Obviamente, detrás dunha infraestrutu-

ra destas megadimensións con tantos efectos 

sobre o comercio internacional, existen in-

tereses xeopolíticos e rexionais en liña coas 

distintas tensións e reciprocidades entre as 

vellas hexemonías e as novas emerxencias 

nas relacións internacionais do S.XXI e espe-

cificamente nas relacións entre China e EUA. 

O impacto en Nicaragua e 
Centroamérica
Trala presentación pública, a Asemblea 

Nacional de Nicaragua aprobou en xullo de 

2013 a Lei especial para o Canal e a constitu-

ción da Comisión Asesora, que conta coa par-

ticipación de 200 especialistas, dos cales 120 

son estranxeiros/as, e que deberá determinar 

se a obra é viable en termos técnicos, econó-

micos e ambientais así como as súas impli-

cacións sociais e culturais antes de xuño de 

2014. Segundo os anuncios de Nicaragua, as 

obras para a construción do Canal comezarán 

en decembro de 2014.

Os datos do megaproxecto do Canal de 

Nicaragua tamén son megadatos. Uns custes 

de máis de 50.000 millóns de dólares (cinco 

veces o PIB de Nicaragua), entre 8 e 15 anos 

para a construción do Canal (que vai acom-

pañado de dous aeroportos, dous portos, un 

oleoduto, unha ruta seca e unha zona fran-

ca) e uns beneficios económicos desde unha 

perspectiva clásica do desenvolvemento que 

transformarían por completo o país: fálase 

de triplicar a taxa de emprego formal do país 

nos próximos 10 anos multiplicando por 10 o 

investimento estranxeiro. Aínda máis, desde 

a perspectiva oficialista que discursivamente 

promove con énfase o socialismo do S.XXI e 

a defensa ambientalista apúntase que a cons-

trución do Canal salvará mesmo o Lago Nica-

ragua da sedimentación e cohesionará o país 

ordenando o territorio e impulsando a refo-

restación nacional. 

Sen embargo, o discurso oficial de Or-

tega e a dirixencia sandinista, máis alá da 

dubidosa legalidade da concesión do Canal 

á HKDN, non pasa de ser unha grande farsa 

tanto para a variadísima oposición ao san-

dinismo oficial que representa a cúpula do 

FSLN, como para os veciños rexionais mais 

afectados polo anuncio de construción do 

Canal, nomeadamente Costa Rica e Panamá. 

Esta grande farsa baséase, segundo os críti-

cos, na imposibilidade tanto técnica como 

política de levar adiante unha infraestrutura 

coas implicacións técnicas e xeopolíticas des-

ta envergadura, sendo, segundo estes mes-

mos sectores críticos, unha campaña de pro-

paganda e enriquecemento para o presidente 

Daniel Ortega, a súa familia e achegados.

Podemos destacar neste sentido as de-

claracións do Chanceler de Panamá en nov-

embro de 2013 desde Washington, Fernando 

Núñez Fábrega, nas que asegurou que o Ca-

nal de Nicaragua nunca se construiría. Ou en 

clave interna, as da comandante sandinista 

Dora María Téllez, que desde a oposición ao 

FSLN ve na operación unha estratexia de Or-

tega para auto-outorgarse unha megaconce-

sión cunha enorme cantidade de concesións 

adicionais, chegando a afirmar que Wang é 

un testaferro da familia Ortega.
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Ao tempo, Costa Rica, país co que as/os 

nicaraguanas/os manteñen unha forte rivali-

dade histórica, vetou calquera posibilidade de 

que o Canal transcorrera polo Río San Juan 

en base ás consecuencias que a megaobra te-

ría para os usos soberanos que a Costa Rica 

lle corresponden. Ao tempo, denunciou xun-

to a Panamá, Colombia e Xamaica, por me-

dio dunha carta formal ao Secretario Xeral da 

ONU, Ban Ki Moon, na última Asemblea xeral 

das Nacións Unidas, as pretensións expansio-

nistas de Nicaragua ao respecto das frontei-

ras marítimas e os usos do río San Juan.

Desta maneira, en clave latinoamerica-

na, os países mais próximos aos FSLN, es-

pecialmente os Estados membros da ALBA, 

apoian a soberanía nicaraguana para impul-

sar o proxecto do Canal, que especialmente 

significaría unha inmensa oportunidade para 

Venezuela ao abrirlle unha porta directa ao 

Pacífico, mentres que os máis vinculados his-

tórica e actualmente aos EUA por medio da 

Alianza do Pacífico, amosan o maior dos es-

cepticismos e mesmo belixerancias. 

Na delicada arquitectura de integración 

latinoamericana, a posibilidade do comezo 

das obras poderá ser un elemento máis de 

fricción en procesos sen exclusións no conti-

nente como a CELAC ou a UNASUR.

outro foco de tensión entre euA e 
China ?
Todas estas friccións rexionais acompa-

ñan a decisión da construción do gran Canal, 

pero ata se transcenden dadas as consecuen-

cias globais e os actores implicados na súa 

construción (e posterior control, a concesión 

é por 50 anos).

Oficialmente, négase a implicación de 

China como Estado no proxecto coa mellor 

das coartadas: Nicaragua segue a manter 

relacións diplomáticas con Taiwán, o que as 

imposibilita con China ante a lei de ferro da 

existencia dunha soa China. Sen embargo, e 

pese ao escepticismo dos críticos co Canal, 

parece imposible pensar que directa ou in-

directamente Wang Ji non teña o apoio das 

estruturas de poder do PCCh. 

En todo caso, para este desafío da enxe-

ñería, Wang preséntase coa solvencia chinesa 

para as grandes infraestruturas, ao tempo 

que intelixentemente faise acompañar de 

consorcios e empresas de Australia, Brasil, 

EUA e Reino Unido, enredando intereses ao 

redor do megaproxecto. 

Desde a máis inmediata e tradicional 

lectura, o posicionamento chinés en Lati-

noamérica e especificamente a posibilidade 

de impulsar a construción dun Canal inteo-

ceánico alternativo ao de Panamá, enténde-

se como un desafío á superpotencia e como 

unha expresión dos movementos nas distin-

tas disputas polo control dos espazos xeopo-

líticos e enerxéticos. Sen embargo, a realida-

de vai máis alá do evidente, xa que tamén se 

pode afirmar que sen o respaldo de EUA, os 

plans para o Canal non terían chegado a esta 

fase preliminar, sendo a construción do Ca-

nal unha pola máis das relacións de recipro-

cidade entre a China e EUA, agora que estes 

últimos se proxectan como produtores de gas 

e petróleo podendo mesmo abastecer as ne-

cesidades enerxéticas chinesas. 

A complexidade das relación interna-

cionais actuais non exclúe a posibilidade de 

que as dúas visións sexan compatibles, e que 

as distintas variables e posicionamentos dos 

distintos Estados e actores implicados poidan 

desenvolver diferente horizontes de coopera-

ción ou conflito en función dos intereses que 
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as distintas partes en xogo sexan capaces de 

enredar.

Conclusión
Coas obras da ampliación do Canal de 

Panamá iniciadas en 2006 baixo a ameaza de 

paralización, o proxecto do Canal de Nicara-

gua gaña aínda máis relevancia internacional 

ao tempo que preme nas elites panameñas. 

Se como foi anunciado, en xuño de 2014 dáse 

definitivamente o visto e prace á construción 

do Canal e as obras comezan puntualmente 

no mes de decembro coma está previsto, Ni-

caragua, Centroamérica e todo o continente, 

comezará unha nova era con consecuencias 

en todo o planeta.
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4.

Reflexións 
Transversais

 4.1  O futuro do proxecto 
bolivariano sen Chávez  
Roberto Mansilla

 A continuidade do “chavismo post-

Chávez”, tralo pasamento do ex presidente 

venezolano Hugo Chávez (marzo de 2013) 

suxire diversos retos e desafíos para o pro-

ceso de cambio actualmente liderado polo 

presidente Nicolás Maduro, designado per-

soalmente por Chávez como o seu sucesor 

(decembro de 2012) e lexitimado nas urnas 

nos comicios presidenciais (abril de 2013) 

cunha estreita marxe de votos (50,66%)

 Para Maduro, liderar un proceso inti-

mamente ligado ao carisma de Chávez supón 

a necesidade de imprimir un estilo propio 

que, paralela e diametralmente, non se dis-

tancie do legado do seu antecesor. Así e todo, 

a súa estreita vitoria presidencial explica un 

proceso de erosión de votantes no chavismo, 

moi probablemente explicado polas incer-

tezas sobre a capacidade real de liderado de 

Maduro, da aguda crise económica (inflación 

superior ao 50% a finais de 2013, escaseza de 

produtos da cesta básica) e da persistencia e 

intensificación de crónicos problemas (ince-

sante polarización social e política, agravan-

te inseguridade cidadá). A preponderancia 

dos problemas nacionais neste marco post-

Chávez implica, ao mesmo tempo, unha visi-

ble moderación da axenda exterior (ALBA), 

principalmente en comparación co activismo 

de Chávez.

Neste escenario, Maduro é o centro de 

irradiación de sectores de poder con  hipo-

téticas rivalidades intestinas, cunhas poten-

cialidades que poden concretarse en crises 

políticas a curto e medio prazo. Un factor de 

poder interno está centrado no actual pre-

sidente da Asemblea Nacional, Diosdado 

Cabello, identificado desde as bases do cha-

vismo como a “dereita endóxena”, con am-

plas ramificacións de poder dentro da Forza 

Armada bolivariana, dun sector empresarial  

“chavista” (despectivamente denominado 

como a “boliburguesía”) e de elites buro-

cráticas inseridas nas estruturas estatais no 

gobernante Partido Socialista Unificado de 

Venezuela (PSUV). Outros sectores estarían 

aparentemente dominados por Rafael Ra-

mírez, ministro de Enerxía e presidente de 

Petróleos de Venezuela. Con todo, é notoria-

mente visible que a Venezuela post-Chávez 

está claramente dominada por unha especie 

de “troika” ou “triunvirato” conformado por 

Maduro, Cabello e Ramírez nas altas cúpulas 

do poder.

Non obstante, existen outros sectores 

con claras expectativas orientadas a coman-

dar a transición post-Chávez ou ben a erixir-

se como o actor histórico herdeiro das “bases 

puras” do movemento bolivariano. O princi-

pal é a Forza Armada Nacional (FAN), insti-

tución claramente rectora dunha transición 

“post-Chávez” amparada na figura do propio 

Chávez e no ascenso de elites militares inse-

ridas no sector empresarial, nas cúpulas do 

poder estatal e do PSUV. Ninguén desestima 

nin descarta esa potencialidade decisiva ema-

nada do preponderante peso político da FAN.
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O segundo sector, non identificado en 

canto a líderes visibles, son as bases popula-

res e sociais do “chavismo”, cun empodera-

mento político e legal que lles confire unha 

posición relevante, aínda que non exacta-

mente de vangarda no momento actual. A 

concreción dos “consellos comunais” como 

bases de poder popular eríxese como a punta 

de lanza destes sectores intimamente identi-

ficados co legado de Chávez e que, se ben no 

contexto actual apostan claramente por Ma-

duro, as súas perspectivas poden variar en 

caso de intensificación da polarización, das 

eventuais rivalidades intestinas e dos efectos 

das crises políticas e económicas.

Por último, a oposición, actualmente 

liderada pola Mesa da Unidade (MUD), cun 

candidato presidencial Henrique Capriles 

Radonski que aposta por unha estratexia de 

erosión do chavismo, en particular ante os 

efectos do agravamento da crise económica 

e da inseguridade cidadá e das incertezas de 

liderado do “chavismo post-Chávez” conso-

lidado en mans de Maduro, trala abraiante 

vitoria do PSUV nas eleccións municipais de 

decembro de 2013 (71,64% das alcaldías, 240 

das 337 alcaldías a nivel nacional), aínda que 

a MUD alcanzou a vitoria nas principais cida-

des. A correlación de votos foi de 49,2% para 

o chavismo e 42,7% para a oposición.

No horizonte electoral se sitúan os 

próximos comicios lexislativos (decembro 

de 2015), onde a oposición espera arrebatar 

a maioría parlamentaria do “chavismo”, todo 

isto sen esquecer a posibilidade de radicali-

zación política a través da convocatoria dun 

novo referendo revogatorio (como ocorrera 

en 2004 con Chávez) que legalmente só po-

dería convocarse aproximadamente entre 

2016 e 2017. Con todo, a consolidación dun 

liderado “post-Chávez” en mans de Maduro e 

da potenciación de grandes proxectos de des-

envolvemento (Plan da Patria, Gran Misión 

Vivenda, Poder Comunal), Venezuela segue a 

transitar por tensos camiños de polarización 

social e política.

4.2  o “caso Snowden” e as 
liberdades dos cidadáns  
Marcelo Javier de los Reyes

As revelacións que, en xuño de 2013, fixo 

o ex analista de intelixencia estadounidense 

Edward Snowden  - quen se atopa asilado en 

Rusia e prófugo da xustiza do seu país que o 

considera un traidor - súmanse aos miles de 

documentos filtrados por Wikileaks. A chan-

celer alemá Ángela Merkel, a presidenta de 

Brasil, Dilma Rousseff, o mandatario mexi-

cano Enrique Peña Nieto, España e o pro-

pio Estado do Vaticano, entre tantos outros 

“obxectivos”, estiveron na mira e foron vixia-

dos polas axencias de intelixencia de Estados 

Unidos. 

Numerosos líderes mundiais amosaron 

a súa molestia e chegaron a tensar as súas 

relacións diplomáticas. Merkel e Rousseff es-

tiveron entre os que manifestaron o seu des-

gusto. O 28 de outubro de 2013, o Ministerio 

de Asuntos Exteriores de España convocou 

ao embaixador estadounidense James Costos 

para pedirlle explicacións sobre esta cues-

tión. Poucos días despois, o 5 de novembro, o 

Secretario de Estado John Kerry solicitoulles 

aos dirixentes europeos que non deixen que 

a polémica sobre as acusacións de espionaxe 

estadounidense entorpezan as conversacións 

comerciais entre a Unión Europea e o seu 

país para crear unha zona de libre comercio.
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É evidente que a dimensión da filtración 

destas violacións á seguridade doutros go-

bernos, tanto aliados como non, obrigounos 

a manifestarse dese xeito. Houbese sido es-

traño que prestasen caso omiso a semellante 

escándalo internacional, pero ¿é crible que 

non o soubesen? A realidade indicaría que 

non ou así poñería en evidencia a vulnerabi-

lidade das axencias de intelixencia dos seus 

países. ¿É que con anterioridade a intelixen-

cia estadounidense non levou a cabo este tipo 

de operacións? 

Tanto a experiencia como unha abun-

dante bibliografía permiten comprobar que 

trátase dunha práctica que se realiza desde o 

fin da Segunda Guerra Mundial. Frances Sto-

nor Saunders, no seu libro La CIA y la guerra 

fría cultural, suscitouno con suma clarida-

de ao expresar: “O grao en que a espionaxe 

norteamericana estendeu os seus tentáculos 

cara as cuestións culturais dos seus aliados 

occidentais, actuando como posibilitador na 

sombra dunha ampla variedade de activida-

des creativas, colocando aos intelectuais e á 

súa obra como pezas de xadrez para xogar no 

Gran Xogo, segue sendo un dos legados máis 

suxerentes da guerra fría”(1). A autora tamén 

fai mención a unha ferramenta esencial da 

intelixencia que é a “guerra psicolóxica”, a 

través do uso da “propaganda” e doutras ac-

tividades, facendo - como indica o National 

Security Council Directive, do 10 de xullo 

de 1950-  a propaganda máis efectiva que é 

aquela na que “o suxeito móvese na dirección 

que un quere por razóns que pensa que son 

propias”(2).

Durante a Guerra Fría, Estados Unidos 

(1) STONOR SAUNDERS, Frances; La CIA y la guer-
ra fría cultural. Madrid: Debate, 2001, p. 16.
(2) Ibíd., p. 17-18.

realizaba operacións de intelixencia contra 

a que, naquel momento, era a súa principal 

potencia inimiga, a Unión Soviética, pero ta-

mén contra os seus propios aliados como se 

revela no parágrafo citado. As denuncias de 

Wikileaks e de Snowden filtran que as axen-

cias de intelixencia estadounidenses vixiaban 

na actualidade aos seus aliados.

Parecería estraño que os líderes mun-

diais descoñezan quen estiveron detrás, de 

forma directa ou indirecta, das denominadas 

“revolucións de cores” ou da “Primavera Ára-

be”. Cando a realidade faise visible esixe que 

certos actores recorran á sobreactuación. Al-

gúns deses dirixentes, ¿non gobernan países 

que forman parte da rede Echelon ou outras 

que teñen por obxectivo a recolección de in-

formación de intelixencia? ¿Descoñecen que 

as axencias de intelixencia estadounidense 

e israelí estarían detrás da creación do virus 

“Stuxnet”, destinado a neutralizar o progra-

ma nuclear de Irán?

No entanto, o máis grave desta suma de 

operacións de reunión de información é que 

non se limitou a unha actividade de intelixen-

cia destinada contra un Estado ou determi-

nados gobernos senón que estivo dirixida a 

millóns de cidadáns a escala mundial.

A partir deste escándalo tomamos co-

ñecemento que a National Security Agen-

cy (Axencia de Seguridade Nacional) ten a 

capacidade de recompilar 5.000 millóns de 

rexistros diarios, así como de determinar a 

localización e a interacción da telefonía móbil 

celular aínda fóra de Estados Unidos. Aquí é 

necesario marcar unha diferenza entre a po-

boación estadounidense e a doutros países. 

Mentres que unha ampla maioría dos esta-

dounidenses consideran que o seguimento 

das súas comunicacións está ben en función 
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da “seguridade nacional” e da propia - obvia-

mente porque así lles foi sutil e culturalmen-

te imposto-, a maioría dos residentes doutros 

países non o aproban porque o consideran 

ilegal, en tanto constitúe unha violación da 

vida privada. De igual forma filtrouse aos me-

dios que as axencias de intelixencia de Esta-

dos Unidos e do Reino Unido interviñeron as 

conversacións de salas de chat e de xogadores 

de títulos como World of Warcraft e na pla-

taforma Xbox Live(3).

Un seguimento sobre un determina-

do individuo a través do seu móbil celular, 

do seu correo electrónico, de Facebook, de 

Twitter ou dalgunha outra rede social, per-

mite armar a rede de contactos dese suxeito 

e expono tanto a el como aos seus contactos. 

De todo o exposto, por unha banda, pode es-

timarse que as manifestacións de diversos 

gobernos acerca do que consideraron unha 

“seria preocupación” sobre esta “vixilancia 

global” por parte das axencias de intelixencia 

estadounidenses constitúen unha verdadeira 

hipocrisía. Por outra, que as revelacións de 

Wikileaks e de Snowden poñen en eviden-

cia a vulnerabilidade a que están expostas 

as comunicacións dos cidadáns comúns, o 

que constitúe un verdadeiro desafío en ter-

mos de seguridade pero, máis grave aínda, 

implica un serio retroceso respecto das liber-

dades individuais que se fai evidente nos ac-

tuais debates que se producen cando algúns 

residentes de barrios ou edificios entran en 

controversia respecto á instalación de cáma-

ras de vixilancia: “¿ofrécennos seguridade ou 

nos vixían?”

(3) “EE.UU. también espió las salas de chat de los 
videojuegos on line”. En: La Nación (Bos Aires, 
Arxentina), 10/12/2013, <http://www.lanacion.com.
ar/1646192-eeuu-tambien-espio-las-salas-de-chat-de-
-los-videojuegos-on-line>, [consulta: 10/12/2013].

A resposta dependerá de onde cada un 

se atope nese momento pero o que si é indu-

bidable é que a fantasía de Orwell xa é unha 

realidade.

 4.3  Revolución enerxética do 
xisto ou espellismo enerxético?  
Xoán R. Doldán García

Até hai pouco tempo, a dispoñibilidade 

de recursos enerxéticos, en particular petró-

leo, supoñía para un país unha garantía de 

certa independencia enerxética a curto prazo 

e situábao nunha determinada posición na 

estratexia xeopolítica mundial. Na actuali-

dade, ten aumentado extraordinariamente a 

importancia destes elementos debido a que 

estamos a asistir a un movemento sísmico a 

nivel enerxético que ameaza en converterse 

nun verdadeiro cataclismo, mesmo cando 

permanece escurecido pola forte tormenta fi-

nanceira, laboral ou política que están a vivir 

moitos países. No 2010, a Axencia Interna-

cional da Enerxía (AIE) espertábanos infor-

mando de que desde había catro anos tíñase 

alcanzado o teito das extraccións do petróleo 

convencional e de que a única maneira de que 

non caeran nas próximas décadas era utilizar 

os depósitos coñecidos e inexplorados ou ex-

traelo doutros aínda non descubertos. Sen 

pretendelo, a AIE causou unha fonda alarma 

por múltiples razóns técnicas e económicas. 

Entre as técnicas cabe salientar que os pe-

ríodos necesarios para, unha vez descuber-

to, poñer en explotación un xacemento son 

dun mínimo de dez anos e que, ao ser preciso 

realizar un número elevado de perforacións 

en xacementos non demasiado abundantes, 

localizados a grandes profundidades e mes-
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mo baixo o leito mariño, nos enfrontamos 

ao problema da escasa dispoñibilidade de 

medios técnicos materiais e de persoal for-

mado que serían necesarios. Por outra ban-

da, dadas as características previsíbeis dos 

depósitos, os custes de extracción sufrirían 

unha suba considerábel mentres que a taxa 

de retorno enerxético (TRE), é dicir, a ener-

xía neta obtida, caería de modo acelerado, re-

ducindo a rendibilidade drasticamente nuns 

momentos en que os investimentos tenden 

a subir. O único modo de cubrir en parte es-

tes desaxustes sería trasladar aos prezos ese 

encarecemento da extracción, corrixindo á 

baixa a demanda enerxética mundial. Isto te-

ría dúas consecuencias lóxicas na economía: 

unha, a parálise da actividade económica 

nun sistema baseado no crecemento econó-

mico continuado da produción e o consumo 

e, outra, un proceso inflacionario masivo ao 

ser o petróleo o combustíbel fundamental da 

economía e a fonte case exclusiva que move 

todos os tipos de transporte.

Tal vez consciente de que esta simple 

aritmética podería causar un pánico non des-

exado, a análise da AIE foi acompañada de 

dous elementos que convidaban a un certo 

optimismo. Por unha parte, ese estancamen-

to das extraccións de petróleo convencional 

e a máis que segura caída poderían ser com-

pensados cun aumento das extraccións de 

gas natural. Intencionadamente ou non, a 

AIE esquecía advertir que o gas natural es-

taría sometido a unha ameaza semellante en 

poucos anos, como se deducía dos seus pro-

pios informes. Ademais, esta fonte só podería 

compensar certos usos enerxéticos para os 

que se utiliza o petróleo ou derivados, como 

é a obtención de calor ou a xeración de elec-

tricidade, mais non resolvería en absoluto os 

problemas que para o transporte mundial se 

derivarían dunha redución da oferta petrolei-

ra por non ser un substituto idóneo. Por outra 

banda, a AIE situaba as súas esperanzas nun 

aumento considerábel do petróleo non con-

vencional, onde estaría, por exemplo, o cha-

mado petróleo de xisto, que, até agora, supón 

unha parte moi cativa da oferta enerxética e 

petrolífera mundial.

Aínda que no ano 2012, a AIE recoñe-

ceu no seu anuario que se estaba a dar unha 

redución do petróleo convencional, no infor-

me de 2013, ao tempo que se agacha parte da 

información contida en anuarios anteriores, 

anúnciase o éxito previsto coa febre do petró-

leo de xisto, toda vez que se declara que en 

2017, os Estados Unidos terán unha capaci-

dade extractiva superior á de Arabia Saudi-

ta, recuperando un liderado petrolífero per-

dido na década dos 70 do pasado século. De 

modo que, xunto con Canadá, conseguirían 

ser exportadores netos de petróleo. Mais esta 

aparente revolución enerxética, a pouco que 

un se deteña no pormenor dos datos, non o 

é tanto xa que está construída nunha mani-

pulación contable: sumar os líquidos de gas 

natural xunto co que é propiamente petróleo; 

porén, como xa indicamos, estes dous com-

bustíbeis non son perfectamente sustituíbeis. 

De non facer esta trampa contable, nos Esta-

dos Unidos a extracción de petróleo, en sen-

tido estrito, situaríase aproximadamente nun 

valor 37 por cento inferior. A isto habería que 

engadir as serias dúbidas sobre o futuro do 

petróleo de xisto, extraído fundamentalmen-

te nos estados de Montana e Dakota do Nor-

te, visto que o primeiro está xa en situación 

de declive nas extraccións, aos poucos anos 

de terse iniciado, e no segundo, que explota a 

mesma formación xeolóxica, os esforzos para 
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manter a capacidade de extracción deberán 

ser cada vez maiores.

Por outra parte, como ten analizado An-

tonio Turiel en The OilCrash (http://cras-

hoil.blogspot.com.es/), as cifras da AIE sobre 

o declinar do petróleo de xisto apuntan ao 

ano 2030 como aquel no que se alcanzará o 

teito de extraccións, sen que en ningún ano 

anterior supere o 6% das extraccións totais 

de petróleo. Non cabía agardar outra cousa 

se consideramos que estamos diante dun re-

curso de moi baixa calidade enerxética e con 

TRE moi baixas. Se antes non se explotou 

non foi por ausencia dunha tecnoloxía apro-

piada senón porque había outros recursos 

enerxéticos máis rendíbeis e abundantes. Só 

cando estes comezan a escasear, o petróleo de 

xisto convértese en obxecto de interese pola 

industria petrolífera. Aínda que se anuncian 

como recursos abundantes debemos conside-

rar que non todos estes recursos se converte-

rán en reservas, é dicir en recursos técnica ou 

economicamente explotábeis. Tanto no caso 

dos xistos bituminosos como no gas de xisto, 

existen graves problemas ambientais na ex-

plotación e as TRE son ínfimas, moi lonxe dos 

de calquera pozo convencional, con unha vida 

útil tamén moi baixa e uns ritmos de deca-

dencia acelerados, do que derivan, ademais, 

uns custes de extracción varias veces superio-

res aos do petróleo ou o gas convencional.

Malia as evidencias que se arrastran 

desde hai varios anos, seguimos procurando 

unha solución máxica a un problema ener-

xético sistémico. Como noutros momentos 

históricos, estamos diante da necesidade in-

eludíbel de modificar de raíz o noso sistema 

enerxético. A diferenza doutras épocas, todo 

apunta a que debemos reconsiderar con ollos 

novos os vellos recursos renovábeis e, sobre 

todo, repensar os usos finais desa enerxía o 

que, á súa vez, nos obrigará a repensar todo 

o tramado socioeconómico. O reto é vertixi-

noso e quizás por iso deixámonos engaiolar 

por todo o que semella unha solución máis 

cómoda, afastándonos doutras definitivas e 

mentres nos achegamos a unha crise enerxé-

tica cada vez máis seria.

 4.4  Acaparamento de terras e 
seguridade alimentaria  
Lucía Díez Sanjuán e Javier López Prol

O concepto “acaparamento de terras” 

refírese, en termos xerais, á adquisición de 

grandes extensións de terreo en países en 

desenvolvemento por parte de gobernos e 

empresas de países desenvolvidos e emer-

xentes. Estes terreos son principalmente 

destinados a usos agrícolas, relacionados 

primordialmente con cultivos alimenticios e 

agrocombustíbeis. Dada a connotación nega-

tiva do termo “acaparamento”, este fenóme-

no tamén é referido como “inversións en te-

rras a grande escala” ou “febre da terra” (land 

rush). O acaparamento de terras comezou a 

adquirir relevancia mediática a partir de 

2007, iniciándose tamén o desenvolvemento 

da literatura científica ao respeito por parte 

de organismos internacionais (Banco Mun-

dial, 2011; FAO, IIED, IFAD, 2009):), move-

mentos sociais (Vía Campesina, 2011) e think 

tanks (Oakland Institute, 2009).

Aínda que este tipo de investimentos 

en grandes extensións de terreo en países en 

desenvolvemento non son un fenómeno no-

vedoso, este tense multiplicado dende 2007 

por varias causas. En primeiro lugar, o boom 

dos prezos dos alimentos en 2007-2008 fixo 

http://crashoil.blogspot.com.es/
http://crashoil.blogspot.com.es/
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que algúns países temeran pola súa segurida-

de alimentaria (capacidade para adquirir os 

alimentos suficientes para satisfacer as nece-

sidades dunha determinada poboación), lan-

zándose á adquisición de terras en países nos 

que esta é abundante para así garantir o seu 

suministro futuro. 

Ese mesmo boom incrementou a adqui-

sición de terras con fins especulativos, dadas 

as expectativas alcistas respecto aos prezos 

das mesmas e a situación de inestabilidade 

nos mercados financeiros internacionais. En 

segundo lugar, a crecente importancia dos 

agrocombustíbeis debido ás estratexias con-

tra o cambio climático e as preocupacións 

sobre a seguridade enerxética, premeu a de-

manda de terras cultivables, especialmente 

tra-lo establecemento na UE en 2003 e en 

EUA en 2005 duns obxectivos mínimos de 

consumo de agrocombustíbeis. Por último, 

influíron tamén as estratexias de integración 

vertical adoptadas por gran parte das princi-

pais empresas da industria agroalimentaria, 

co obxectivo de garantir o suministro e gañar 

independencia respecto aos prezos interna-

cionais.

Todo o anterior, unido ao incremento da 

demanda mundial de alimentos e materias 

primas que leva producíndose durante as úl-

timas décadas polo crecemento económico, o 

aumento da poboación, e o proceso de urba-

nización producidos nos países emerxentes, 

derivou nunha maior presión sobre os recur-

sos naturais e un redescubrimento da terra 

como ben escaso no que invertir.

Dada a opacidade deste tipo de contra-

tos é complicado cuantificar a importancia 

dos axentes e dos fluxos de investimento en 

grandes extensións de terreo. Porén, pódense 

sinalar os axentes máis relevantes que inter-

veñen no fenómeno. Os fluxos internacionais 

de investimentos diríxense desde os países 

desenvolvidos e emerxentes cara África, Su-

deste Asiático, América Latina e Europa do 

Leste (por orde de importancia). Aínda que 

o investimento estranxeiro directo ten aca-

parado grande relevancia mediática, o certo 

é que o doméstico ten igual ou maior impor-

tancia, realizado polas elites locais/nacionais 

dos propios países en desenvolvemento.

Os axentes privados (empresas trans-

nacionais do sector agroalimentario) son os 

principais axentes activos deste proceso, aín-

da que os gobernos de ambos países (emisor 

e receptor) teñen unha grande relevancia 

no proceso de negociación do proxecto. Do 

mesmo xeito, os gobernos poden participar 

activamente de forma directa, investindo 

eles mesmos, ou de xeito indirecto a través 

de empresas nas que participan. Tamén cabe 

mencionar os fondos de investimento e de 

pensións como novos axentes interesados.

Finalmente, tamén as comunidades lo-

cais son axentes implicados no fenómeno. Es-

tas comunidades non teñen comunmente de-

reitos de propiedade formais sobre as terras, 

polo que o seu dereito consuetudinario sobre 

as mesmas ten unha feble garantía legal, sen-

do xeralmente os axentes máis prexudicados 

do proceso. A falla de acceso á información e 

ao proceso de negociación conleva o seu illa-

mento do proceso decisor, a minusvaloración 

da contraprestación e, en último termo, pode 

incluso conlevar o desprazamento forzoso de 

poboacións enteiras.

Aínda que as consecuencias varíen con-

siderabelmente dependendo do contexto e 

das condicións nas que se leve a cabo a nego-

ciación, podemos sinalar os principais trazos 

que presenta este fenómeno.
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Entre as consecuencias positivas están 

as derivadas do propio investimento: entra-

da de divisas, creación de emprego, aumento 

da produtividade agrícola, mellora das tecno-

loxías, incremento das exportacións (xa que 

están xeralmente orientadas á exportación), 

construción de infraestruturas, etc. Porén, as 

condicións favorables das cesións de terreo e 

os incentivos fiscais poden chegar a compen-

sar os beneficios derivados do devandito in-

vestimento. Por outra banda, este fenómeno 

tamén supón a perda de control da terra (e 

polo tanto do seu uso) por parte das comu-

nidades locais, podendo darse o paradoxo de 

que, aumentando a produción alimenticia, 

empeore a seguridade alimentaria do país 

receptor (por estar esa produción destinada 

á exportación)((4)), que contribúe á concentra-

ción da industria agroalimentaria mundial e 

provoca importantes danos medioambien-

tais, derivados da deforestación, o monoculti-

vo e as actividades extractivas. Ás consecuen-

cias negativas soportadas polas comunidades 

afectadas cabe sumar o despoxo dos seus me-

dios de subsistencia.

Ante o incremento deste fenómeno, o 

Banco Mundial, a FAO, a UNCTAD e o IFAD 

propuxeron unha serie de principios volunta-

rios que os investidores deben observar para 

garantir un xogo de suma positiva nas súas 

negociacións. Entre estes principios inclúen-

se: garantir os dereitos consuetudinarios das 

comunidades, mellorar a seguridade alimen-

taria e a transparencia, seguir métodos de 

participación e consulta axeitados, así como 

asegurar a sostibilidade ambiental e social. 

(4) Algúns países destino deste tipo de investimento son 
incluso receptores de axuda alimentaria internacional, 
como Etiopía ou Sudán.

En 2012, a FAO elaborou uns principios 

tamén voluntarios respecto á tenencia de te-

rras, pesca e bosques en base á seguridade 

alimentaria. Porén, a voluntariedade destes 

principios fai que a súa relevancia práctica 

sexa escasa. Mentres, movementos sociais 

como Vía Campesina abogan pola paraliza-

ción e reversión do acaparamento de terras 

polos prexuízos que ocasiona sobre as comu-

nidades locais e o medio ambiente, e a distri-

bución regresiva dos eventuais beneficios que 

puidera xerar.

En definitiva, está en cuestión o modelo 

de desenvolvemento agrícola polo que deben 

optar os países “en vías de desenvolvemento”. 

A vía produtivista que prima o incremento da 

produtividade, a orientación á exportación, o 

investimento estranxeiro e o crecemento eco-

nómico, versus o desenvolvemento sostible 

que avoga pola soberanía alimentaria (que 

unha determinada poboación sexa capaz de 

producir de forma sostible e culturalmente 

axeitada os alimentos necesarios para cubrir 

as súas necesidades), o desenvolvemento en-

dóxeno e autocentrado, e o “bo vivir” no canto 

do “vivir mellor”.

4.5  Há futuro para os sindicatos?  
Ricardo Antunes    

Em plena eclosão da mais recente crise 

global, presenciamos uma corrosão sem pre-

cedentes, no universo do trabalho contrata-

do e regulamentado, herança do taylorismo-

fordismo que dominou ao longo do século 

XX, e que vem sendo transformado pelos 

mais diversificados modos de informalidade 

e precarização.  Estas novas modalidades de 

trabalho, pautadas pela maior ou menor in-
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formalidade, maior ou menos precarização 

do trabalho, têm se mostrado vital para a era 

das transnacionais, ampliando as formas  ge-

radoras do valor, ainda que sob a aparência 

do não-valor, utilizando-se tanto de novos 

como antigos instrumentos de exploração do 

trabalho em amplitude global. O maquinário 

técno-científico-informacional, combinado 

com destruição dos direitos sociais e do tra-

balho, passa a se tornar a regra e não mais a 

exceção, especialmente no Norte do mundo, 

pois no Sul a precarização do trabalho existe 

de modo ampliada desde a gênese do capita-

lismo. 

Como o tempo e o espaço estão em fre-

quente mutação, nesta fase de mundialização 

do capital, a redução do proletariado taylori-

zado, especialmente nos núcleos mais avança-

dos da indústria e a paralela ampliação do 

trabalho intelectual  nas plantas produtivas 

onde esta modalidade de trabalho é requeri-

da, caminham em clara inter-relação com a 

ampliação generalizada dos novos proletá-

rios, mais precarizados, terceirizados e in-

formalizados, tanto na indústria, quanto na 

agricultura e nos serviços, além, de suas áreas 

de evidente conexão, como a agroindústria, a 

indústria de serviços e os serviços industriais. 

O ideário e a pragmática do capital dos 

nossos dias são claro: as “responsabilizações”, 

os “parceiros” ou “consultores”, e as “indivi-

dualizações”, os “colaboradores”, as “metas” 

etc., são manifestações aparentes que procu-

ram encobri uma crescente precarização da 

força de trabalho em escala global. Da Chi-

na aos EUA, da Europa do Sul à Europa do 

Norte, para não falar em outros continentes 

e regiões.

Estamos frente a uma nova fase descons-

trução do trabalho sem precedentes em toda 

era moderna, ampliando os diversos modos 

de ser da informalidade e da precarização. 

Se a informalidade não é sinônimo direto de 

precariedade, sua vigência expressa formas 

de trabalho desprovido de direitos e, por isso, 

encontra clara similitude com a precarização.

 Assim, precisamos compreender o que 

denomino como a nova polissemia do tra-

balho, sua nova morfologia, em seu desen-

ho multifacetado, que compreende desde o 

operariado industrial e rural, fortes no Sul do 

mundo, até os assalariados de serviços, os no-

vos proletários terceirizados, subcontratados, 

temporários que se expandem por toda parte, 

de que são exemplos @s assalariad@s do fast 

food, dos hipermercados, @s trabalhador@s 

de telemarketing e call center, das empresas 

de tecnologia da informação e comunicação 

– o infoproletariado ou o cybertariat. São 

trabalhador@s que vivenciam uma grande 

heterogeneidade em sua forma de ser (gê-

nero, etnia, geração, espaço, qualificação, 

nacionalidade etc.) e paralelamente uma for-

te homegeneização que decorre de sua con-

dição precarizada.  

E essa nova morfologia do trabalho terá 

eliminado a necessidade dos sindicatos? Ou 

está a exigir uma nova forma de organização 

sindical? A classe trabalhadora poderá pres-

cindir dos sindicatos? Como atuará sem nen-

hum organismo de defesa, em uma fase tão 

nefasta de destruição dos direitos sociais do 

trabalho?

Claro está que a nova morfologia do tra-

balho não poderia deixar de afetar os orga-

nismos de representação sindicais, o que ex-

plica parte significativa da crise sindical.  Mas 

uma nova morfologia do trabalho, compre-

ender a classe-que-vive-do-trabalho obriga a 

repensar as formas de atuação dos sindica-
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tos, do mesmo modo em que, no trânsito dos 

séculos XIX ao XX, os sindicatos de ofício fo-

ram substituídos pelo sindicalismo de classe 

e de massa, mais compatível com a empresa 

de perfil tayloriano-fordista.   

Assim, se essa ferramenta ainda é im-

prescindível, ele encontra desafios premen-

tes, que aqui vamos somente indicar:

1) Os sindicatos do século XXI terão 

que romper a enorme barreira social que 

separa os trabalhadores “estáveis”, em pro-

cesso franco de redução, dos trabalhadores 

em tempo parcial, precarizados, subproleta-

rizados, em significativa expansão no atual 

cenário mundial. O esforço em procurar re-

presentar o conjunto da classe trabalhadora 

torna-se imperioso;

 2) Deverão articular uma efetiva di-

mensão de classe, no sentido amplo de classe 

trabalhadora em sua nova morfologia, arti-

culando-a com outras dimensões decisivas, 

como gênero, geracional, étnica, além de 

defender os direitos do trabalho preservando 

a natureza, contra a lógica destrutiva do ca-

pital. Isso obriga os sindicatos a repensarem 

a sua prática sempre exacerbadamente pro-

dutivista. Mulheres, jovens, imigrantes são 

partes decisivas da classe trabalhadora que 

os sindicatos não podem desconsiderar;

 3) Devem superar todas as formas de 

(neo) corporativismo, todas as formas de in-

dividualismo e buscar sempre os interesses 

solidários, coletivos e do conjunto da classe 

trabalhadora; 

 4) Devem recuperar as ricas experiên-

cias do sindicalismo de base, contra a institu-

cionalização que lhes transformou em agên-

cias, aumentando ainda mais o fosso entre 

as “instituições” sindicais e os movimentos 

sociais autônomos e de classe.

 5) O sindicalismo fordista, que se des-

envolveu no século XX, tornou-se bastante 

verticalizado e a empresa liofilizada e flexí-

vel, que floresceu a partir do toyotismo ou do 

“modelo japonês”, é mais horizontalizada, na 

medida em que se estrutura em redes, utili-

zando-se abundantemente dos mecanismos 

das terceirizações para aumentar as formas 

de exploração do trabalho. Um sindicalismo 

vertical não mais encontra apoio na jovem 

classe trabalhadora;

 6) Se a classe trabalhadora é mais he-

terogênea e diferenciada hoje, o resgate do 

sentido de pertencimento de classe torna-se 

também vital. 

 Os dois polos mais visíveis da classe 

trabalhadora hoje, na Europa, estão expres-

sando seu enorme descontentamento: @s 

precarizad@s, que já nasceram sob o signo 

da completa barbárie, lutam para conquistar 

direitos básicos do trabalho. A outra parcela 

da classe trabalhadora herdeira do welfare 

state luta como pode para impedir seu des-

moronamento e erosão dos seus direitos. 

 Em sua aparente contradição, eles 

têm seu futuro irremediavelmente atados: 

os primeiros, os novos proletários (ou o pre-

cariado), aparentemente “desorganizados”, 

querem o fim do trabalho precarizado e sem 

direitos e sonham com um mundo melhor. Os 

segundo, os mais “organizados”, recusam sua 

conversão em novos precarizados do mundo. 

 Como a lógica destrutiva do capital é 

múltipla em sua aparência, mas una em sua 

essência, se esses polos vitais da classe tra-

balhadora não se vincularem ativamente em 

suas lutas de modo solidário e mesmo orgâni-

co, a tragédia social os aproximará, pois am-

bos tornar-se-ão mais precarizados e desem-

pregados. Se forem capazes de unir os laços 
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de solidariedade e o sentido de pertencimen-

to de classe, conjugando suas ações, poderão, 

mais do que qualquer outra força social, ser 

efetivamente capazes de demolir o sistema de 

metabolismo societal do capital e sua lógica 

destrutiva e, desse modo, capazes de começar 

a desenhar um novo modo de vida.  E os sin-

dicatos poderão ter um papel de destaque 

neste processo, se forem capazes de entender 

o século XXI em que vivem.   
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