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0.

Presentación

Xa falemos da economía, da seguridade 

ou da xeopolítica, a evolución da situación 

internacional en 2014 ofreceunos un balance 

desigual caracterizado tanto pola aceleración 

das reformas nos modelos tradicionais como 

polo rexurdir das tensións entre os principais 

protagonistas do acontecer global.

No económico, o ano 2014 seguiu mar-

cado por unha recuperación mundial feble e 

un crecemento mediocre. Segundo o FMI, a 

taxa media de crecemento mundial roldaría 

o 3,3 por cento. Pero detrás desta cifra hai 

unha dualidade de crecemento que convén 

non perder de vista. Mentres os países des-

envolvidos medraron un 1,8 por cento, as 

economías emerxentes e os países en desen-

volvemento medraron un 4,4 por cento. Dun-

ha maneira máis contundente, se fixamos a 

atención en dous importantes motores da 

economía mundial, EUA e China, as taxas 

respectivas (2,2 por cento fronte a un 7,4 por 

cento) son ben ilustrativas. 

Esa intensificación da diferenciación en-

tre as economías desenvolvidas e en desen-

volvemento é unha das tendencias afirmadas 

en 2014. EUA logrou recuperar terreo en vir-

tude da aplicación dunha política monetaria 

que lle permitiu certo respiro; pola contra, 

Xapón e Europa, aplicando outras fórmu-

las, non necesariamente coincidentes entre 

elas, obtiveron rendementos menores: 0,9 e 

0,8 por cento respectivamente. No seo dos 

BRICS, tamén podemos identificar situacións 

ben diferenciadas: China e India experimen-

taron un crecemento rápido (7,4 e 5,6 por 

cento, respectivamente), pero Brasil e Rusia 

deberon encarar un crecemento feble (0,3 e 

0,5 por cento, respectivamente) con alta in-

flación, depreciación das súas moedas e fuga 

de capitais. 

Un segundo dato a ter en conta é que, 

pese ás dificultades, as economías dos paí-

ses en desenvolvemento seguen a medrar 

por riba da media, aínda que de xeito mais 

moderado. O crecemento en 2014 foi inferior 

nun 0,3 por cento ao experimentado en 2013. 

Segundo as previsións do FMI, o crecemento 

previsto para este grupo de países no período 

2015-2018 será do 5%, inferior en dous pun-

tos ao período 2003-2007. 

A prolongación desta tendencia significa 

que se reduce a distancia entre o crecemen-

to do Sur e o declive do Norte. As economías 

emerxentes moderan o seu ritmo, mentres 

que os países desenvolvidos anticipan unha 

recuperación do crecemento económico. Non 

obstante, o auténtico motor da economía 

mundial, medrando por riba da media, segui-

rá radicado nos primeiros. A tendencia que 

apunta ao crecemento do Sur e un declive do 

Norte é aínda plenamente válida. 

Un cuarto aspecto está relacionado coas 

reformas, os axustes, as transicións, outra 

tendencia que atravesa o mundo de Norte a 

Sur e que apunta a cambios de ciclo en diver-

sas medidas. As reformas estruturais están 

á orde do día. Para uns isto significa apostar 

pola re-industrialización (caso de EUA que 

ven de crear ata oito centros de innovación 

manufatureira), pasa para outros por unha 

maior apertura (caso da China, especialmen-

te na orde financeira pero tamén no modelo 

produtivo) ou un maior cuestionamento da 

demolición do Estado de benestar no caso de 
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Europa. En calquera caso, todos os modelos 

parecen en causa e son obxecto de reformas 

de diverso calado que implican mudanzas 

cualitativas de diverso signo. A outro nivel, 

propostas de integración en bloques eco-

nómicos como o TPP, a RCEP, e os acordos 

entre os grandes conxuntos xeoeconómicos 

participan dunha liberalización negociada á 

marxe das respectivas sociedades entronizan-

do o liberalismo máis destrutivo da cohesión 

social. En paralelo, a través do grupo BRICS e 

propostas netamente asiáticas xorden meca-

nismos e procesos que alentan un gran salto 

no eido das infraestruturas e a conectivida-

de, con proxeccións que alcanzan a África e 

a América latina, onde o papel da China vai 

crecer exponencialmente. Trátase do Novo 

Banco de Desenvolvemento, do Banco Asiá-

tico de Investimento en Infraestruturas, dos 

corredores económicos que teñen ao xigante 

asiático como referente ou a revitalización 

das rutas da Seda, tanto terrestre como ma-

rítima. Ese novo mapa conta xa non só con 

trazos ben definidos senón cun financiamen-

to asegurado.

Unha quinta cuestión afecta ao proceso 

de desdolarización global e a reorganización 

do sistema financeiro internacional. A posi-

ción hexemónica do dólar leva tempo sendo 

ameazada polo auxe das economías emer-

xentes, e moi especialmente polo papel de 

China, que fomenta a internacionalización 

do iuan e os acordos con terceiros países para 

comerciar nas respectivas moedas. O Senado 

de EUA rexeitou novamente o plan de refor-

mas do FMI, aprobado en 2010, con vistas a 

facilitar a participación e a gobernanza desta 

institución incorporando os cambios experi-

mentados na economía global. A forte oposi-

ción de Washington augura un longo e tor-

tuoso camiño e alenta a estratexia envolvente 

de Beijing.

As grandes crises de 2014

En primeiro lugar, cómpre referirse a 

Ucraína. O conflito no leste tivo serias re-

percusións na orde internacional e no plano 

xeopolítico. As relacións entre Occidente e 

Rusia caeron ata o nivel mais baixo desde a fin 

da guerra fría e o continente europeo volveu 

novamente a ser o teatro de confrontacións 

entre os tres grandes conxuntos xeopolíticos 

que compoñen o mundo, a saber, Asia-Pacífi-

co, o Medio Oriente e Europa.

En segundo lugar, cabe referirse á apari-

ción da organización “Estado Islámico” (EI), 

convertida dun día para outro na organización 

terrorista máis poderosa e mais influente do 

universo. O seu ascenso en Siria e Iraq trans-

formou a paisaxe política do norte de África e 

de Oriente, tanto Próximo como Medio. O EI 

pon a proba os intereses xeopolíticos de Irán 

e a esfera de influencia rusa na zona, pero 

tamén representa unha ameaza para China 

(entre os seus obxectivos figura a “liberación” 

de Xinjiang). A apelación á guerra santa e a 

estender a ameaza terrorista a todo o pla-

neta pon contra as cordas a estratexia occi-

dental de resposta que aglutina a 22 países. 

Este novo foco de inestabilidade global ofrece 

unha lectura inequívoca: Occidente recolle as 

consecuencias dunha práctica de longa data. 

Cabe recordar que un dos obxectivos do EI é 

reverter os efectos dos acordos Sykes-Picot, 

concluídos secretamente polas potencias eu-

ropeas en 1916. Este acordo permitiu fixar li-

bremente as fronteiras dos Estados nos seus 

dominios de influencia e de control do Medio 
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Oriente. O apoxeo do EI é a expresión do fra-

caso das políticas intervencionistas dos paí-

ses occidentais, á vista de canto acontece en 

países como Siria, Iraq ou Libia.

En terceiro lugar, a reaparición do vi-

rus do Ébola provocou a morte de máis de 

5.000 persoas e fixo sonar a alerta sobre o 

sistema de saúde publica a nivel internacio-

nal, vítima dunha crecente desatención como 

consecuencia das prioridades marcadas por 

gobernos e institucións a nivel global, que 

desmerecen o valor de servizos públicos bási-

cos para a poboación. As consecuencias deste 

proceder poden ser dramáticas.

Cómpre igualmente facer referencia a 

outros factores perturbadores da situación 

global: o auxe das disputas terrestres e ma-

rítimas nalgunhas zonas sensibles, o cambio 

climático, o ciberterrorismo, os prezos da 

enerxía ou a seguridade alimentaria e aérea.

O xogo das grandes potencias

A crise de Ucraína foi o catalizador da 

política de expansión da influencia política 

e estratéxica cara o Leste de EUA e Europa, 

fenómeno que provocou unha contraofensiva 

de Rusia, dando paso a unha nova etapa con-

flitiva nas relacións co mundo occidental. A 

crise permite a Washington matar dous paxa-

ros dun tiro: debilitar a Rusia e situar a Euro-

pa baixo o seu manto para reavivar a OTAN. 

Trala anexión de Crimea, Moscova reforzou 

a súa estratexia de reequilibrio cara o Leste e 

aumentou a súa cooperación estratéxica con 

China. Por outra banda, tentou tirar proveito 

das contradicións e diverxencias entre Euro-

pa e EUA para reforzar os contactos e as ne-

gociacións con algúns países europeos. 

A rivalidade entre China e EUA dunha 

parte e con Xapón de outra, entrou en areas 

movedizas. Washington bátese en numerosas 

frontes pero é en Asia-Pacífico onde concen-

tra progresivamente as súas forzas, botan-

do man dunha estratexia de reequilibrio na 

rexión centrada na contención de China. No 

plano militar, aumentaron os investimentos 

en certos dominios como os sistemas de aler-

ta rápida e de longa distancia ou a multiplica-

ción do recurso aos drons de vixilancia, refor-

zando o control sobre China. Neste sentido, 

tamén cómpre destacar que algunhas directi-

vas de cooperación con Xapón no eido da de-

fensa, foron modificadas. Quedou claro que 

o tratado de seguridade entre Washington e 

Tokio aplícase ao entorno das illas Diaoyu/

Senkaku, en disputa con Beijing. Con Filipi-

nas, tamén con rivalidade no mar da China 

meridional, EUA asinou outro acordo que 

afonda na cooperación en defensa ao tempo 

que levanta parcialmente as restricións sobre 

as exportacións de armas a Vietnam, outro 

referente das tensións co xigante asiático, ou 

inclúe na axenda o aumento das súas tropas 

en Australia.

No político, aumenta tamén a impor-

tancia concedida aos seus aliados e socios. 

O apoio pechado a Xapón ou a operación de 

sedución da India van acompañados de inter-

vencións nos diferendos territoriais decan-

tándose polas alternativas que mais poidan 

incomodar a Beijing. Obama visitou Xapón, 

Corea, Malasia, Filipinas e Myanmar, avan-

zando promesas de axuda en materia de de-

fensa e financeira. No económico, pula por 

pechar as negociacións do TPP, encallado nas 

diferenzas con Xapón.

No que se refire a Tokio, o triunfo de 

Shinzo Abe en decembro deixa aberta a  hi-
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pótese da radicalización cara a extrema dere-

ita que xa apreciamos nos últimos tempos. A 

política de “normalización” impulsada polo 

PLD pretende desembarazarse das restri-

cións especificas que limitan a súa defensa e 

co apoio de Washington podería modificar a 

Constitución pacifista imposta trala Segunda 

Guerra Mundial.

EUA e Xapón achegan posicións para 

conter de conxunto a China, encarreirando 

os conflitos que a enfrontan con algúns países 

veciños da man do “dereito” e das “regras in-

ternacionais”, opcións que malamente poden 

disimular o principal obxectivo de promover 

os seus intereses xeopolíticos estratéxicos e 

económicos, en cuestión polo auxe do xigante 

amarelo. 

o momento chinés

China, que vive unha década decisiva 

para afirmar o éxito do seu proceso de trans-

formación interna e o seu poderío global, 

atravesa un momento complexo condiciona-

do pola necesidade de promover reformas es-

truturais que deixen paso a un novo modelo 

de desenvolvemento nun contexto político 

marcado pola recuperación da credibilidade 

interna do PCCh (loita contra a corrupción, 

reforma xudicial, impulso ao Estado de de-

reito, etc.) e as tensións na súa arquitectura 

político-territorial con referencias tan impor-

tantes como Xinjiang, Tibet, Hong Kong ou, 

noutro plano, Taiwan.

No ámbito externo, 2014 foi testemu-

ño do auxe da diplomacia de veciñanza. Cos 

ollos postos en Asia-Pacífico, a promoción de 

APEC ou da CICA (Conferencia de Interac-

ción e Medidas de Confianza en Asia), as Ru-

tas da Seda, o estreitamento dos vínculos con 

Rusia ou a consolidación da OCX (Organiza-

ción de Cooperación de Xangai), entre ou-

tros, sinalan un novo comezo para esa rexión 

na que albisca un “destino compartido” que 

debe ser xestionado a partir da propia singu-

laridade civilizatoria asiática, é dicir, baixo o 

seu liderado e con EUA, como moito, nun se-

gundo plano. 

En suma, a afirmación das tendencias 

dos últimos anos no desenvolvemento inter-

nacional e a transición cara novos modelos 

contextualizan un mundo máis volátil. A com-

plexidade crecente do xogo entre as grandes 

potencias plásmase na xeración de propostas 

de gran alcance por parte dos emerxentes que 

fortalecen o proceso de  acumulación das ba-

ses para un cambio sistémico global. 

Xulio Ríos, director do IGADI.
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1.

As claves de 2014

1.1 o estado de Dereito na China 

Se o ano 2013 estivo marcado na China 

pola definición dos eixes da transformación 

global do modelo de desenvolvemento con 

vistas a deixar de lado aquela habitual asocia-

ción coa “fábrica do mundo”, 2014 adiantou 

as bases dunha reforma política centrada na 

promoción do imperio da lei e o Estado de De-

reito no limitado contexto da preservación da 

hexemonía política do Partido Comunista. 

En efecto, fronte á defensa da harmonía 

confuciana do seu predecesor no cargo, Hu 

Jintao (2002-2012), o actual secretario xeral 

do PCCh, Xi Jinping, lidera un impulso pola 

recuperación do valor da norma, comezando 

pola Constitución, como instrumento para ga-

rantir a estabilidade socio-política. Lonxe de 

fundamentar esta orientación, formalmente 

inserida no vocabulario político chinés prin-

cipalmente desde finais dos anos noventa, na 

caracterización propia de Occidente, todo in-

dica que as semellanzas de fondo se establecen 

coa vella escola lexista da tradición filosófica 

chinesa. As referencias mesmo de Xi Jinping a 

Han Feizi –considerado por algúns o Maquia-

velo chinés- e doutros líderes chineses sinalan 

unha orientación ideolóxica que novamente 

impregna e enriquece as habituais consignas 

que conforman a liña oficial do PCCh. 

As invocacións do liderado ao respec-

to da lei cabe interpretalas como unha ad-

vertencia ao proceder da propia burocracia, 

obxecto de intensas campañas (liña de ma-

sas, contra a corrupción) para restaurar a 

credibilidade pública do PCCh nun contexto 

de marcadas dificultades económicas deriva-

das tanto da persistencia da crise global como 

das esixencias do proceso de transición cara 

un novo modelo de desenvolvemento, mais 

innovador e sostible. Na lei residirán os atri-

butos que deben limitar o exercicio do poder, 

pormenorizando no catálogo de funcións e 

procedementos chamados a rigorizar o exer-

cicio público. 

A linguaxe reformista apadriñada polo 

actual liderado chinés ten por obxectivo a 

evolución cara un modelo político mais es-

table e menos asentado nas crenzas mais ou 

menos orixinais dun líder indiscutible ao que 

queda asociado o propio destino do país ou 

na mobilización das masas como expresión 

de tensións políticas fratricidas. Non se trata 

porén de subscribir unha evolución de signo 

liberal senón de establecer un nivel superior 

de equilibrio entre a autocracia e a democra-

cia (de tipo consultivo ou deliberativo, non 

mais) e a obxectivización de procesos e con-

dutas que reforcen o liderado e a hexemonía 

do partido no poder contendo así a tendencia 

ao seu cuestionamento. 

A aposta polo Estado de dereito, refor-

zada polo fomento da independencia do ac-

tuar xudicial a niveis de base especialmen-

te, determina un novo consenso ideolóxico 

interno que debe coexistir coa vixencia dos 

fundamentos tradicionais que, lonxe de ser 

anulados, seguen caracterizando a bagaxe da 

burocracia chinesa, marxismo incluído. 

A consolidación dun sólido sistema xu-

rídico que promove a igualdade de todos os 

cidadáns ante a lei confróntase coa posición 
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do propio PCCh e os seus privilexios, se ben 

incorpora maiores doses de previsibilidade á 

política chinesa. O gran cambio producirase 

cando, en efecto, poida abolirse o poder do 

que actualmente gozan as elites burocráticas 

sobre a propia lei, un fenómeno de longa tra-

dición nun país onde o común durante millei-

ros de anos foi pensar que “mandan os homes 

e non as leis”. Esa limitación da autoridade 

constitúe o principal reto para o PCCh e sen 

unha asunción real das súas consecuencias, 

a proclamación do Estado de Dereito corre o 

risco de quedar reducida a unha mera con-

signa. A fortaleza do Estado esixe o afrou-

xamento do poder do PCCh, unha ecuación 

nada fácil de cadrar para a primeira dinastía 

orgánica da milenaria historia chinesa. 

1.2 Putin sepulta a “posguerra fría”

O conflito xurdido en Ucraína en decem-

bro de 2013, que levou á caída da presiden-

cia de Viktor Yanúkovich (febreiro 2014), á 

anexión por parte de Rusia da península de 

Crimea tras unha consulta secesionista (mar-

zo) e á posterior materialización dun conflito 

armado entre Kiev e as milicias prorrusas no 

Leste ucraíno (con máis de 4.000 mortos), 

e que igualmente procrearon as secesións 

unilaterais das Repúblicas de Donetsk e Lu-

gansk, ilustran a eventualidade dun retorno 

da confrontación xeopolítica entre Rusia e 

Occidente (particularmente EUA, a Unión 

Europea e a OTAN), confirmando ao mesmo 

tempo o remate da etapa da “posguerra fría” 

iniciada trala disolución da URSS en 1991.

Neste sentido, o conflito por Ucraína 

permitiu ao presidente ruso Vladimir Putin 

reforzar os imperativos xeopolíticos rusos 

dentro do seu espazo contiguo, a periferia ex 

soviética entre Europa Oriental e Asia Cen-

tral. Paralelamente, o clima de retorno á 

“guerra fría” veuse fortalecido pola prolife-

ración de sancións vis a vis entre Moscova, 

Washington e Bruxelas, que implicou tanto 

a funcionarios gobernamentais como ao co-

mercio bilateral ruso-occidental, así como a 

momentánea exclusión rusa do G8. 

No plano militar, tanto Rusia como a 

OTAN reforzaron as súas respectivas posi-

cións en clara perspectiva disuasiva, inclu-

so ampliando o seu radio de operatividade. 

Neste sentido, a Alianza Atlántica fortaleceu 

a presenza a través das súas bases militares 

asentadas en Polonia, as repúblicas bálticas e 

Alemaña, así como o escudo antimísiles entre 

Turquía, Romanía e Polonia. No espazo cau-

cásico, EUA, a Unión Europea e incluso Israel 

redobraron a súa relación con Acerbaixán 

(particularmente polo oleoduto Bakú-Tbilisi-

Ceyhan, BTC), como peza estratéxica chave 

orientada á contención rusa. 

Pola súa banda, o Kremlin reforzou a 

súa posición militar a través das repúblicas 

de feito de Abxasia, Transnistria e Osetia 

do Sur, unha perspectiva que pode expan-

dirse de cara ás recen proclamadas repúbli-

cas secesionistas do Leste ucraíno. No plano 

xeopolítico, Moscova adiantou alianzas de 

carácter enerxético con países membro da 

OTAN como Hungría, particularmente da súa 

multinacional Gazprom a través do gasoduto 

South Stream. No Cáucaso, e ante a ecuación 

occidental favorable a Acerbaixán, Putin re-

forzou a alianza con Armenia, un factor que 

implicará a definición de alianzas con for-

tes implicacións de carácter enerxético e de 

conflitos irresolutos (Nagorno Karabaj). En 

2016, Moscova ampliará esta rede operativa 
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a través dunha nova base aérea en Babruysk 

(Belarús).

O distanciamento entre Rusia e Occi-

dente polo conflito ucraíno persuadiu parale-

lamente a Putin a ampliar os seus canais de 

cooperación coa China, así como a través do 

grupo dos BRICS e incluso afondando posi-

cións dentro da contorna do hemisferio occi-

dental (Brasil, Arxentina, Cuba e Venezuela). 

Pola súa banda, EUA e Europa reforzaron a 

súa cooperación co goberno de Petro O. Po-

roshenko en Kiev, incluso acelerando as ne-

gociacións para un eventual ingreso ucraíno 

na OTAN.

Con todo, a brusca caída dos prezos pe-

troleiros a finais de 2014, cunha cotización 

por baixo dos 40 dólares por barril, supón 

un duro golpe para a economía rusa así como 

para a nomenklatura instaurada por Putin 

no Kremlin, sumamente dependentes da evo-

lución da industria petroleira.     

1.3 A axenda dos BRICS

O 2014 foi un ano estratéxico para a con-

firmación dos BRICS como motor impres-

cindible dos cambios que se prevén para as 

próximas décadas dentro do sistema interna-

cional. Neste sentido, o VI Cumio celebrado 

a mediados de xullo en Fortaleza (Brasil), 

definiu a adopción dun compromiso político 

orientado a impulsar unha nova arquitectura 

económica e financeira global, coa creación 

de organismos como o Novo Banco de Desen-

volvemento (NBD) e o Acordo de Reservas de 

Continxencia (ARC).

Neste cumio, os mandatarios dos BRICS 

(a brasileira Dilma Rousseff, o ruso Vladimir 

Putin, o chinés Xi Jinping, o surafricano Ja-

cob Zuma e, por vez primeira, o recen elixi-

do primeiro ministro indio Narendra Modi) 

ampliaron a súa marxe de influencia coa pre-

senza doutros mandatarios convidados (a ar-

xentina Cristina Fernández de Kirchner) así 

como cara outros organismos (a Unión de 

Nacións Sudamericanas, UNASUR), afian-

zando así as perspectivas de afondar na coo-

peración Sur-Sur. Posteriormente, os líderes 

dos BRICS reuníronse nun encontro de ca-

rácter mais informal no cumio do G-20 cele-

brado en Brisbane (Australia).

A creación do NBD, que terá a súa sede 

en Xangai (China), e do ARC como fondo de 

reservas, outorga ao grupo unha estrutura 

institucional viable para acometer os efectos 

da crise económica, o financiamento de in-

vestimentos e proxectos de desenvolvemento 

(principalmente en infraestruturas) e pular 

por unha reestruturación da arquitectura fi-

nanceira internacional que permita rematar 

coa preponderancia dos acordos de Bretton 

Woods (1944), que fortaleceron a hexemonía 

do Banco Mundial e do Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), así como a preeminencia 

do dólar estadounidense como principal mo-

eda de transacción financeira global.

Sen desestimar os efectos da crise econó-

mica, o peso global dos BRICS é incuestiona-

ble: ostenta arredor do 25% do PIB mundial, 

contribuíndo en mais dun 50% ao crecemento 

económico global. Paralelamente, os BRICS 

representan o 15% do comercio mundial, o 

40% das reservas monetarias internacionais, 

un 45% da forza laboral a nivel global e un 

20% dos fluxos de investimento a nivel mun-

dial. No plano demográfico e territorial, os 

BRICS albergan ao 43% da poboación global 

mentres representan un 27% da superficie to-

tal do planeta. Con todo, existen asimetrías 



IGADI Annual RepoRt 2014-2015  | 11

notorias á vista de que o seu comercio inter-

no a penas equivale a un 1,5% do comercio 

global mentres países membros como Rusia 

e China son sinalados dende o exterior por 

manter sistemas políticos de signo autocrá-

tico, con deficientes niveis de protección das 

liberdades e dos dereitos humanos.

Á espera de observar cal será a dimen-

sión e influencia que teñan os BRICS nos 

cambios que gradualmente estanse operando 

no sistema internacional, o organismo segue 

a experimentar notables saltos cualitativos, 

principalmente en canto ao seu intercambio 

comercial. En 2001, cando comezou a iden-

tificarse inicialmente como BRIC sen a inclu-

sión surafricana, este intercambio comercial 

interno abarcaba aproximadamente 21.000 

millóns de dólares. Na actualidade, xa con 

Sudáfrica como membro, este índice supera 

os 280.000 millóns de dólares, un aumento 

do 13% con respecto á década anterior.

1.4 Cambio de ciclo en América latina

A nivel hemisférico, o prolífico ciclo elec-

toral 2014 celebrado en América Latina defi-

niu dúas variables políticas de importancia: 

a primeira, a persistente continuidade presi-

dencial que confirma, a grandes trazos, o xiro 

progresista e de esquerdas acaecido na rexión 

desde 1998. Paralelamente, e se ben non se 

comprobaron notorias alternancias políticas, 

en América Latina estase conformando un 

novo espazo sociopolítico para os sectores 

opositores, particularmente de carácter cen-

trista, e que pode materializarse en futuros 

procesos electorais. 

No apartado das reeleccións, tanto de 

presidentes como de partidos de goberno, 

destacan os casos de Evo Morales en Bolivia 

(no poder desde 2005); Dilma Rousseff en 

Brasil (desde 2010); Juan Manuel Santos en 

Colombia (desde 2010); a reelección da Fron-

te Ampla en Uruguai (no poder desde 2004, 

agora co regreso presidencial de Tabaré Váz-

quez); e Salvador Sánchez Cerén e o FMLN 

no Salvador (no poder desde 2010). 

Por tanto, o continuísmo político segue 

a ser unha tendencia consolidada a nivel he-

misférico, rexistrándose só dúas alternancias 

presidenciais: a do centrodereita de Juan 

Carlos Varela en Panamá; e a do socialdemó-

crata Luis Guillermo Solís en Costa Rica. 

No plano ideolóxico, e a pesar da plura-

lidade existente, este panorama igualmente 

define a consolidación dos liderados e go-

bernos progresistas e de esquerdas, sexan de 

carácter socialdemócrata ou ben dun cariz 

mais revolucionario, en países como Brasil, 

Bolivia, Uruguai e Salvador. Dúas excepcións 

a este xiro foron os casos da reelección do co-

lombiano Santos e a elección do panameño 

Varela, ambos conservadores e de centrode-

reita.

Con todo, están asomando tendencias al-

ternativas a nivel hemisférico. Salvo a incon-

testada reelección de Evo Morales en Bolivia 

na primeira votación, a maioría dos presiden-

tes reelixidos en 2014 deberon acudir a unha 

segunda volta (ballotage), principalmente 

nos casos de Brasil, Colombia, Uruguai e O 

Salvador. Este aspecto revela en qué medida 

estas hexemonías políticas non son inaltera-

bles, toda vez se asume o ascenso de novos 

liderados e tendencias políticas opositoras, 

principalmente de carácter centrista, prove-

nientes de novas clases medias beneficiadas 

polos programas sociais da última década, e 

que con toda probabilidade definirán e im-
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pulsarán politicamente as súas alternativas 

de cara a futuras eleccións. 

O pulso entre reelección e alternancia 

política manifestarase con maior progresión 

de cara ás próximas citas electorais latinoa-

mericanas a curto e medio prazo, sendo os 

escenarios particularmente mais relevantes 

as presidencias na Arxentina (2015), Perú 

(2016), Ecuador (2017) e México (2018), e as 

lexislativas en Venezuela e México (2015). 

Á par deste intenso ciclo electoral, Amé-

rica Latina experimentou outros cambios de 

carácter xeopolítico que anuncian o final dun 

ciclo e a transición cara outro. A distensión en-

tre EUA e Cuba manifestada desde decembro 

de 2014 avanzará gradual pero firmemente de 

cara a un eventual restablecemento de rela-

cións e a plena reinserción hemisférica cuba-

na. Así mesmo, o proceso de paz en Colombia 

entre o goberno de Santos e as guerrillas das 

FARC e do ELN anuncia o final do conflito ar-

mado de maior prolongación histórica no con-

tinente, con claras implicacións na eventual 

reconfiguración do mapa político colombiano.

1.5 O efecto Estado Islámico

A inesperada aparición do yihadismo 

salafista en mans do grupo denominado Es-

tado Islámico de Iraq e do Levante, renomea-

do Estado Islámico (EI) desde xullo pasado, 

constitúe unha ameaza resultante dos efectos 

colaterais da errática estratexia estadouni-

dense en Oriente Próximo. Esta perspectiva 

amplíase de cara ao retorno do terrorismo 

yihadista contra obxectivos occidentais, tal 

e como se observou nos atentados terroristas 

de xaneiro de 2015 en París. 

O EI, basicamente conformado por mi-

licias que antano estaban integradas en Al 

Qaeda en Iraq, recrea un actor inédito de ca-

rácter supra-estatal que controla un espazo 

territorial que abarca aproximadamente un 

terzo da superficie de Siria e Iraq, predomi-

nante dentro da comunidade sunnita. 

Neste sentido, o avance que desde fi-

nais de 2013 realizou o EI a carón da expan-

sión rexional da guerra civil siria (que desde 

2011 deixou máis de 200.000 mortos) e do 

caos iraquí, e particularmente a toma da es-

tratéxica cidade de Mosul (norte iraquí), coa 

posibilidade de controlar os seus apetecidos 

recursos enerxéticos, alertaron a Occidente e 

os seus aliados rexionais, alterando o mapa 

xeopolítico no corazón de Oriente Próximo. 

Neste sentido, o EI deu paso á súa mobiliza-

ción e difusión a nivel internacional, princi-

palmente grazas a unha sofisticada maquina-

ria propagandística a través de Internet e da 

captación de militantes nas redes sociais, no-

meadamente en Europa e Oriente Próximo. 

Mentres impulsaba a súa ideoloxía yiha-

dista orientada a recrear o histórico Califato, 

o EI difundía a súa mensaxe a través de ví-

deos de execucións e decapitacións de xor-

nalistas estranxeiros capturados, así como a 

brutalidade dos seus métodos e as masacres 

cara outras comunidades relixiosas e étnicas 

(asirios, turcománs, curdos, xiítas, etc.). A 

ameaza do EI levou ao presidente estadouni-

dense Barack Obama a presentar en outubro 

de 2014 un plan de ataque contra o grupo yi-

hadista, que pretendidamente daba respos-

ta á presión internacional cara Washington 

para intervir no conflito sirio. A intervención 

de Obama ocorreu nun momento en que EUA 

aceleraba os prazos da súa retirada militar en 

Iraq (desde 2012) e Afganistán (2014).
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Con todo, o avance e eventual consoli-

dación do EI confirma os contrastes e efec-

tos colaterais e contraproducentes da errá-

tica estratexia que instaurou Washington en 

Oriente Próximo durante a posguerra iraquí, 

confirmadas a mediados de 2014 coa  caída 

do primeiro ministro iraquí Nourri al Maliki, 

e particularmente co progresivo proceso de 

marxinación política da comunidade sunnita. 

No caso sirio, os erros desta estratexia 

evidenciáronse coa indefinición da posición 

de Washington de cara a visualizar un plan 

de apoio á multiforme e dividida plataforma 

opositora siria. Os contrastes desta errática 

estratexia tamén se visualizaron na actua-

ción de aliados estadounidenses como Arabia 

Saudita e Catar, que financiaron e apoiaron 

ao EI durante a guerra civil siria contra o 

réxime de Bashar al Asad. Neste sentido, as 

expectativas sauditas e catarí de romper o de-

nominado “eixe xiíta” establecido polas alian-

zas xeopolíticas rexionais de Irán, o principal 

rival saudita, chocaron coas pretensións de 

Obama de abrir unha xanela de apertura con 

Teherán a través das negociacións nucleares.

O fracaso desta estratexia vese confirma-

do polo feito de que, indirecta e ironicamente, 

Washington e os seus aliados saudita e catarí 

fan causa común co réxime sirio no cometido 

de eliminar ao EI ou ben para conter a súa ex-

pansión rexional. Outro aspecto ten que ver 

coa dramática crise humanitaria provocada 

polo avance do EI, con máis de catro millóns 

de refuxiados, principalmente cara Turquía 

e un Curdistán iraquí desexoso de propiciar 

a súa lexítima independencia, actualmente 

atomizada polo conflito de intereses estable-

cidos na rexión trala aparición do EI. 

Paralelamente, a vitoria republicana 

nos comicios lexislativos en EUA (novembro 

de 2014) implicará unha maior presión para 

Obama no propósito de radicalizar a acción 

militar contra o EI e, colateralmente, no re-

forzamento das alianzas rexionais estadouni-

denses (Arabia Saudita, Catar, Israel, Exip-

to). En perspectiva, a guerra contra o EI será 

unha herdanza de Obama ao seu sucesor na 

Casa Branca de cara ás presidenciais de 2016. 
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2.

Perspectivas 2015

2.1 CICA, Ruta da Seda e a Casa 
Común asiática 

A China de Xi Jinping ven desenvolvendo 

unha intensa axenda diplomática centrada en 

trazar diversas iniciativas orientadas a confi-

gurar unha “folla de ruta”, principalmente na 

rexión de Asia-Pacífico, que permita definir a 

súa visión do sistema internacional, ao mes-

mo tempo que preservar os seus imperativos 

xeopolíticos na contorna asiática.

Postulando o seu tradicional pragma-

tismo, Beijing impulsa estas iniciativas nas 

que destacan o “Cinto Económico da Ruta 

da Seda” e a “Ruta da Seda Marítima”, com-

plementadas cos corredores económicos con 

India, Bangladesh e Myanmar, o bilateral con 

Paquistán, e a triangulación con Mongolia e 

Rusia. Estas propostas estiveron amplamen-

te presentes na activa axenda exterior chinesa 

durante 2014, coa pretensión de conectar as 

zonas económicas de Asia-Pacífico, ao Leste, 

coa zona europea ao Oeste. Nesta estratexia 

están implicados máis de 50 países. 

Paralelamente, e dentro da periferia 

asiática, Beijing alentou diversas propostas 

de cooperación económica, a través de me-

canismos como o Banco Asiático de Investi-

mento en Infraestruturas e o Fondo da Ruta 

da Seda.  

En maio de 2014, Xangai acolleu o cu-

mio da Conferencia sobre Interacción e Me-

didas de Construción da Confianza en Asia 

(CICA), un mecanismo de cooperación que 

China ambiciona impulsar para materializar 

a súa visión política da seguridade para Asia, 

orientada a procrear unha Casa Común Asiá-

tica. No seo da CICA, creada en 1992, Beijing 

define unha serie de principios de coopera-

ción, destacando o desenvolvemento, a esta-

bilidade, a cooperación e, principalmente, a 

“asiatización”.

Neste sentido, a presidencia chinesa na 

CICA pretende construír un mecanismo efi-

caz de cooperación en materia de seguridade 

colectiva en Asia. Un aspecto chave para Bei-

jing, entre outras razóns pola ameaza do irre-

dentismo uigur en Xinjiang, así como ante a 

necesidade de abordar un consenso político 

que permita afrontar a diversidade, heteroxe-

neidade e complexidade de tensións e confli-

tos existentes na contorna asiática, entre os 

que destacan o contencioso nuclear na penín-

sula coreana, o estatus de Taiwán ou as pre-

tensións militaristas de Xapón, entre outros. 

Converter a Asia nunha Casa Común dos 

asiáticos implicaría sentar as bases orien-

tadas a incrementar a influencia global da 

rexión, así como garantir a estabilidade e o 

consenso rexional de cara ás transformacións 

económicas na orde global, minimizando a 

influencia de EUA. 

Neste sentido, o cumio da CICA de Xan-

gai permitiu a China definir as variables im-

pulsoras desta Casa Común asiática, en par-

ticular á hora de fortalecer a súa estrutura 

institucional e ofrecer unha visión multilate-

ral da seguridade baseada en expectativas e 

imperativos propiamente asiáticos, afastado 

das alianzas e intereses militares exteriores, 

principalmente occidentais, moi presentes á 

hora de afrontar os desafíos que en materia 
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de seguridade se presentan para o continente 

asiático.

Cómpre sinalar que o cumio de Xangai 

permitiu a China ampliar a marxe de operati-

vidade e de actuación da CICA, coa presenza 

de países de Asia Occidental, Central, Meri-

dional e Oriental, así como de Oriente Medio 

e Exipto. Paralelamente, a CICA fomenta un 

novo marco de cooperación bilateral entre 

China e Rusia, ampliando as perspectivas xa 

establecidas na Organización de Cooperación 

de Xangai (OCX). Por outra banda, Xapón, 

EUA e Filipinas, países cos que Beijing man-

tén contenciosos territoriais e marítimos, son 

membros observadores da CICA.

Nesta fase primeira de definición e basi-

camente cargada de simbolismo, China espe-

ra concretar a través da CICA e das versións 

continental e marítima da Ruta da Seda unha 

estratexia global e cooperativa plenamente 

asiática, que permita superar o peso e influen-

cia dos imperativos hexemónicos occidentais 

dentro dos asuntos asiáticos. Está por ver a 

real capacidade desta estratexia e a súa con-

creción como foro de resolución de conflitos 

existentes, nun contexto marcado tanto polos 

desexos dos países veciños de beneficiarse da 

cooperación coa segunda economía mundial 

como polas reservas respecto ás consecuen-

cias do incremento da súa influencia política 

e estratéxica, circunstancia que, mal xestio-

nada, podería alentar as alianzas con poten-

cias alleas á rexión.

2.2 Palestina ante un Israel “xudeu” 

Palestina e Israel poden afrontar unha 

tensa conxuntura ao longo de 2015. Á falta 

dun recoñecemento oficial por parte da ONU, 

resulta cada vez mais visible a lexitimación 

internacional do Estado de Palestina, recen-

temente confirmada polo recoñecemento por 

parte de Suecia (decembro 2014), así como 

doutros pasos, como a decisión da Comisión 

Europea de anular a categoría de “terrorista” 

para o movemento islamita Hamás, e a deci-

sión da Corte Penal Internacional de incluír 

a Palestina como Estado membro a partir de 

abril de 2015.

Estes pasos históricos de recoñecemento 

internacional para Palestina contrastan coa 

cada vez mais radical e extremista posición 

do goberno dereitista israelí de Benjamín Ne-

tanyahu, empeñado en consolidar unha defi-

nición sumamente excluínte da Lei Básica do 

Estado de Israel, defendendo a súa condición 

de “Estado Nacional xudeu”. Esta perspectiva 

cobrará incidencia tralo anuncio de Netan-

yahu de comezos de decembro de 2014, de 

adiantar os comicios parlamentarios israelís 

para marzo de 2015, nun contexto político 

preelectoral que non favorece demasiado aos 

intereses de Netanyahu, do seu partido Likud 

e dos sectores extremistas e ultrarrelixiosos 

israelís. 

 A atomización política israelí, particular-

mente ante o avance electoral de novas forma-

cións (HaTnuah de Tzipi Livni), así como un 

marco exterior menos favorable para os seus 

intereses (lexitimación palestina, negociacións 

nucleares occidentais con Irán, a presenza do 

Estado Islámico entre Siria e Iraq) nutren as 

complicacións do “plan xudeu” de Netanyahu. 

En perspectiva, de saír adiante este proxecto, 

os seus efectos configurarán unha maior ex-

clusión e marxinalización tanto dos palestinos 

como doutras comunidades relixiosas e étni-

cas asentadas en Israel e Palestina, particular-

mente no territorio de Cisxordania.



IGADI Annual RepoRt 2014-2015  | 16

Paralelamente, a Autoridade Nacional 

Palestina (ANP) deberá avanzar nas nego-

ciacións de diálogo que durante 2014 selaron 

Hamas e o partido Al Fatah de cara a garantir 

a gobernabilidade na azoutada e illada Franxa 

de Gaza, así como para fortalecer o maltreito 

tecido institucional palestino e recrear un cli-

ma de estabilidade de cara á celebración das 

próximas eleccións presidenciais e lexislati-

vas dentro da ANP, aínda por definir. 

Todas estas variables condicionarán o 

eventual e incerto retorno das negociacións 

de paz entre palestinos e israelís, estancadas 

durante os derradeiros anos e politicamen-

te radicalizadas trala ofensiva militar israe-

lí en Gaza a comezos de 2014. A xeopolítica 

rexional e internacional tamén xogará as súas 

cartas, tendo en conta a ofensiva rexional e 

internacional contra o Estado Islámico, as 

negociacións nucleares entre Irán e Occiden-

te, o pulso xeopolítico entre Arabia Saudita e 

Irán por controlar espazos de influencia en 

Oriente Próximo, as desventuras dunha Pri-

mavera árabe estancada tralo golpe militar 

en Exipto (2013) e unha interminable gue-

rra civil siria, que cada vez mais configúrase 

como un conflito de alcance rexional. 

2.3 As aperturas en Cuba e Irán

A histórica alocución realizada simul-

taneamente o 17 de decembro polos pre-

sidentes Barack Obama e Raúl Castro, na 

que se confirmaba o inicio de negociacións 

para restablecer as relacións bilaterais en-

tre Washington e La Habana, terán no 2015 

un momento importante de definición. Nese 

sentido, desde mediados de xaneiro come-

zaron as negociacións entre delegacións go-

bernamentais de ambos países, orientadas a 

outear os mecanismos de restablecemento de 

relacións diplomáticas.

Estes avances poden ter a súa concreción 

na gradual desarticulación do embargo esta-

dounidense contra Cuba vixente desde 1961, 

na eventual apertura de embaixadas en am-

bas capitais, na flexibilidade de cara a poten-

ciar os investimentos estranxeiros en Cuba 

(co foco na apertura da Zona Económica Es-

pecial de Mariel) e na definitiva reinserción 

cubana dentro da arquitectura hemisférica de 

integración (principalmente impulsada pola 

CELAC e por países como Brasil e Venezue-

la) e que pode ter o seu momento culminante 

durante o Cumio das Américas previsto para 

abril de 2015 en Panamá, ao que Cuba está 

oficialmente convidada.

Unha perspectiva levemente menos 

optimista debe observarse con respecto á 

incerta apertura de Obama a propósito de 

Irán. Esta debe contextualizarse no compli-

cado xadrez xeopolítico existente en Oriente 

Próximo, particularmente tendo en conta os 

conflitos persistentes (Siria, Estado Islámico, 

Iraq, post-Primavera árabe), escenarios ines-

perados (eventual presión independentista 

no Curdistán iraquí), as alianzas existentes 

(Israel) e os pulsos xeopolíticos rexionais 

(Arabia Saudita contra Irán), así como a pre-

sión que exercerá a maioría republicana no 

Congreso e no Senado estadounidenses para 

contrarrestar as canles de ampliación desta 

apertura cara Teherán. Estas variables pode-

rán condicionar ou ben obstaculizar as canles 

de negociación existentes desde 2013 entre 

Washington e Teherán. 

Con todo, a eventual distensión entre 

EUA e Irán pode ter un momento relevante 

de cara a xullo de 2015, cando finalice o lími-
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te fixado pola AIEA e o G5+1 no relativo ás 

negociacións sobre o programa nuclear ira-

niano. 

Obama aposta por unha apertura his-

tórica cara Irán que implique un cambio de 

alianzas xeopolíticas en Oriente Próximo. 

Aquí conflúen variables como o equilibrio nu-

clear, a gradual desarticulación do apoio de 

Teherán ao réxime sirio e os movementos is-

lamitas (Hizbulá e Hamas) e a disuasión cara 

aliados rexionais (Exipto, Arabia Saudita e 

Israel), aspectos que lle permitirían a Wash-

ington degradar a súa tradicional atención 

prioritaria en Oriente Medio a cambio dunha 

nova estratexia xeopolítica, mais centrada en 

China e Asia-Pacífico.

Con respecto a Cuba, a apertura de 

Obama supón unha medida de distensión 

de  estratéxico calado xeopolítico a nivel 

hemisférico, en particular de cara a Brasil e 

Venezuela, os cales aparecen xunto a China 

como os principais aliados económicos cu-

banos. Pero existen outros efectos colaterais 

que reclaman observar con maior atención os 

avances deste proceso de distensión: no caso 

venezolano, a distensión entre Washington e 

La Habana podería desencadear maiores pre-

sións exteriores contra o goberno de Nicolás 

Maduro, alentando un crecente illamento in-

ternacional para un “chavismo post-Chávez” 

acosado pola crise socioeconómica e a caída 

dos prezos do petróleo.

2.4 Colombia na busca da paz

A certificación dun histórico acordo de 

paz en Colombia pode ser unha das noticias 

mais celebradas e esperadas en 2015. Neste 

sentido, as negociacións que desde 2012 le-

van a cabo en Cuba o goberno de Juan Ma-

nuel Santos e a guerrilla das FARC-EP deu 

avances significativos durante 2014 (reforma 

agraria, combate aos cultivos ilícitos e narco-

tráfico, compromisos políticos e reconcilia-

ción, a pesar dun leve impasse en materia de 

secuestros), que permitiron o inédito anun-

cio de “suspensión indefinida da loita arma-

da” por parte das FARC-EP o pasado 20 de 

decembro. Este anuncio se espera que poda 

ampliarse cara a outra guerrilla, o ELN. 

En 2015 haberá que observar os avances 

rexistrados en canto á finalización do conflito 

armado, das amnistías en curso e da repara-

ción de danos ás vítimas, así como a eventual 

legalización das FARC-EP como movemento 

político con capacidade para competir no te-

rreo electoral. 

Neste sentido, a paz será a prioridade 

política esencial para o goberno de Santos, 

que aborda o seu segundo período presiden-

cial trala súa axustada reelección de maio de 

2014. Se ben Santos e as Forzas Armadas co-

lombianas seguen a manter aparentemente 

inalterable a súa posición oficial de acabar 

militarmente coa guerrilla coa finalidade de 

“gañar a paz”, a debilidade militar das gue-

rrillas e un proceso de negociación centrado 

en  propiciar a súa inserción no eido político 

(previa amnistía xeral), sinala diversas expec-

tativas para o futuro da política colombiana. 

Unha desas expectativas cífrase en co-

ñecer cal será a influencia dunhas guerrillas 

finalmente desarmadas e reconvertidas nun 

movemento político competitivo, cun papel 

chave dentro do espazo político e electoral 

a través da reconfiguración dunha esquerda 

colombiana historicamente atomizada, pola-

rizada e preventivamente “domesticada” polo 

establishment.
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Paralelamente, o proceso de amnistías 

e reinserción cidadá dos guerrilleiros pode 

levantar polémicas e posicións contrarias en 

diversos sectores da sociedade colombiana, 

especialmente aqueles controlados polo “uri-

bismo” e unha dereita radicalizada e contra-

ria aos acordos de paz. 

Obviamente, o obxectivo de Santos con-

siste en alcanzar un acordo global de paz coas 

guerrillas que lle permita, simultaneamente, 

fortalecer a súa imaxe a nivel histórico como o 

presidente que puxo fin a máis de cinco déca-

das de conflito armado. Pero é precisamente 

a negociación coa guerrilla o que intensificou 

a ruptura entre Santos e o ex presidente Álva-

ro Uribe Vélez, unha confrontación con pre-

ocupantes síntomas personalistas que poden 

complicar o panorama político colombiano. 

2.5 A indefinición do proxecto 
europeo

A contundente vitoria do partido esquer-

dista Syriza liderado por Alexis Tsipras nos 

comicios parlamentarios gregos celebrados o 

25 de xaneiro obriga a observar con atención 

un 2015 decisivo en materia electoral para 

Europa.

Neste calendario electoral europeo des-

tacan particularmente os comicios parlamen-

tarios a celebrarse en Gran Bretaña (maio), as 

municipais e autonómicas en España (maio e 

setembro) e tamén as parlamentarias espa-

ñolas (con data aínda por definir), na que, 

como no caso grego con Syriza, se observa 

o ascenso de novas formacións provistas de 

diversas afinidades políticas con expectativas 

que están orientadas a alterar o péndulo polí-

tico do establishment europeo.   

Paralelamente, a inesperada reapari-

ción do terrorismo yihadista, cos atentados 

en París de comezos de xaneiro, intúen a ra-

dicalización das políticas de seguridade a ni-

vel europeo, cunhas consecuencias cidadás, 

particularmente de cara á inmigración mu-

sulmá, que poden influír no contexto electo-

ral previsto no 2015. O foco de atención está 

en Francia, co avance da extrema dereita da 

Fronte Nacional, e as súas repercusións en 

países con tradición de extremismo político 

anti-inmigración, como Holanda, Bélxica, 

Austria, Italia, Hungría, Eslovaquia ou Sue-

cia, e ata Alemaña, entre outros.

O ascenso político e electoral de for-

macións cualificadas desde diversos sec-

tores como “populistas” foi anunciado nos 

comicios parlamentarios europeos de maio 

de 2014. No caso grego, o péndulo gravita 

en torno ás presións que reciba o país ante 

a aposta de Syriza por dar marcha atrás co 

programa de austeridade que desde 2010 

hipotecan a Grecia aos acredores interna-

cionais e á troika (Comisión, Banco Central 

europeo e FMI), así como a opción de rene-

gociar unha débeda pública nacional valora-

da en aproximadamente o 175% do seu PIB. 

Estas presións, principalmente emanadas 

dende Berlín e Bruxelas, dirimirán o futuro 

dunha Grecia que podería converterse, che-

gado o caso, no primeiro país en saír da zona 

Euro.

Con Grecia como pano de fondo, o con-

texto político europeo abunda nunha po-

larización de enorme magnitude sobre a 

viabilidade do proxecto de integración e as 

demandas de participación política por parte 

de sectores sociais desafectos co status quo 

e o establishment existente en Bruxelas e os 

principais centros de poder europeo. 
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Neste sentido, o avance do nacionalista e 

euroescéptico UKIP de cara aos comicios par-

lamentarios británicos de maio, non só supón 

un desafío ao establishment conformado por 

tories, laboristas e liberal-demócratas senón 

tamén no relativo á pertenza británica na 

Unión Europea, a través da proposta da UKIP 

de celebrar un referendo consultivo. 

Noutro contexto, e a pesar da vitoria do 

“Si” a Gran Bretaña no referendo soberanis-

ta escocés (setembro de 2014), as demandas 

secesionistas poden recobrar o seu ímpeto 

non só en Escocia senón tamén no caso ca-

talán, particularmente visibles trala celebra-

ción da consulta independentista (novembro 

de 2014) e de cara ás eleccións autonómicas 

en Cataluña anunciadas para o próximo 27 de 

setembro.

Pola súa banda, o péndulo político espa-

ñol estará mediatizado polo eventual avance 

de PODEMOS como variable desafiante do 

bipartidismo PP-PSOE. Se ben non presenta 

candidatura única para as municipais, a for-

mación liderada por Pablo Iglesias afina as 

súas estratexias de cara ás eleccións xerais, 

aínda sen data fixada pero que poderían cele-

brarse entre finais de 2015 e comezos de 2016, 

cando remate a lexislatura de Mariano Rajoy.

Por tanto, Europa afronta o seu sexto 

ano consecutivo de recesión económica, con 

conflitos sociais abertos e unha polarizada e 

decisiva axenda electoral. O debate político 

de fondo salienta a polarización de visións e 

perspectivas encontradas sobre o proceso de 

integración europeo e a marcada “elitización” 

dunha clase política que enaltece as preferen-

cias dos mercados en detrimento dos intere-

ses cidadáns. 

Esta discusión está igualmente presente 

con respecto á integración social, á vista da 

preeminencia dunha austeridade financei-

ra que socava as bases do Estado social do 

benestar, a polarización na discusión sobre 

qué idea de Europa debe prevalecer, cómo 

compaxinar nela as realidades estatais e sub-

estatais, e os persistentes estereotipos con 

respecto á inmigración, principalmente mu-

sulmá, que afondan aínda mais a tensión so-

cial e política.  
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3.

Reflexións por áreas 
xeográficas

3.1 Antecedentes e perspectivas da 
CelAC 
Marcelo Javier de los Reyes

Desde o Congreso de Panamá convoca-

do por Simón Bolívar en 1826, pasando pola 

Primeira Conferencia Internacional Paname-

ricana, celebrada en Washington entre 1889 

e 1890, a conformación dun organismo pana-

mericano foi un propósito que atopou intere-

ses en conflito. 

Unha vez rematada a Segunda Guerra 

Mundial, as potencias vencedoras abocáron-

se na tarefa de fundar organismos rexionais 

supranacionais. En Europa sentaron as bases 

da Unión Europea, coa creación, na década 

de 1950, da Comunidade Europea do Carbón 

e do Aceiro, unión económica e política insti-

tuída a instancias de Alemaña, Francia, Italia 

e os países do Benelux —Bélxica, Países Bai-

xos e Luxemburgo— coa intención de alcan-

zar unha paz duradeira.

En América retomouse o complexo pro-

ceso de crear unha organización continental 

ata que, en 1948, con ocasión da Novena Con-

ferencia Internacional Americana, celebrada 

en Bogotá, adoptouse a Carta da Organizaci-

ón dos Estados Americanos (OEA).

A OEA creceu baixo o liderado dos Esta-

dos Unidos, situación que a partir da expul-

sión de Cuba en 1962, no marco da Guerra 

Fría, e con maior forza a partir do retorno á 

democracia tralas crueis ditaduras que go-

bernaron os diversos países de América Cen-

tral e do Sur desde as décadas de 1960 e 1970, 

levou a que algúns  dirixentes políticos destas 

rexións procurasen un camiño alternativo 

para aglutinar aos países americanos.

O paulatino avance da democracia a tra-

vés do continente foi obrigando aos novos 

gobernos a atopar mecanismos tendentes a 

promover a paz na rexión. Con esa intención, 

dadas as tensións existentes por esa época en 

América Central, en xaneiro de 1983, os go-

bernos de Colombia, México, Panamá e Ve-

nezuela puxéronse á tarefa de establecer as 

bases para unha paz duradeira no Salvador, 

Nicaragua e Guatemala. Deste xeito naceu o 

denominado “Grupo de Contadora”, nome 

tomado da illa panameña na que tivo lugar 

a reunión, que propuxo aplicar accións con-

xuntas para poñer fin aos conflitos armados 

da rexión e limitar a presenza militar de Esta-

dos Unidos. Sen embargo, América sería tes-

temuña da invasión estadounidense de Gra-

nada —illa membro da Commonwealth— en 

outubro de 1983 e de Panamá en decembro 

de 1989.

En Lima, en xullo de 1985, con ocasión da 

asunción do presidente Alan García, os man-

datarios de Arxentina, Brasil, Perú e Uruguai 

anunciaron a creación do “Grupo de Apoio a 

Contadora” ou “Grupo de Lima” que, en con-

xunto, logo pasou a  denominarse “Grupo dos 

Oito”. En 1990, o grupo ampliouse incorpo-

rando a outros Estados americanos, incluso 

aqueles da Comunidade do Caribe (Caricom), 

dando orixe ao Grupo de Río.

En decembro de 2008 celebrouse o I 

Cumio de América Latina e do Caribe so-

bre Integración e Desenvolvemento (CALC), 
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reunido en Salvador, estado de Baía (Brasil), 

pero en febreiro de 2010, en Cancún (Méxi-

co), celebráronse o XXI Cumio do Grupo de 

Río e o II Cumio de América Latina e do Cari-

be sobre Integración e Desenvolvemento, no 

que deu en chamarse o “Cumio da Unidade” 

cun consenso que posibilitou a Declaración 

de Cancún, que no punto 2 manifesta que 

as Xefas e os Xefes de Estado e de Goberno 

afirman a súa vontade de construír un espazo 

destinado a “afondar a integración política, 

económica, social e cultural” de América La-

tina e do Caribe “e establecer compromisos 

efectivos de acción conxunta para a promo-

ción do desenvolvemento sostible” da rexión 

“nun marco de unidade, democracia, respec-

to incondicional aos dereitos humanos, soli-

dariedade, cooperación, complementarieda-

de e concertación política”(1).

Un organismo controvertido
O “Cumio da Unidade” deu orixe á Co-

munidade de Estados Latinoamericanos e 

Caribeños (CELAC), constituída no Cumio de 

Caracas (Venezuela) que tivo lugar os días 2 

e 3 de decembro de 2011 co entón presidente 

Hugo Chávez como anfitrión. Este novo orga-

nismo incluíu a Cuba pero mantén á marxe a 

Estados Unidos e Canadá así como ás poten-

cias europeas que integran os Cumio Iberoa-

mericanos, España e Portugal. Precisamente, 

ese é o espírito do mesmo.

O I Cumio da CELAC tivo lugar en Chi-

le, en xaneiro de 2013, o II Cumio celebrouse 

na Habana (Cuba) en xaneiro de 2014, e o III 

en Costa Rica, os días 28 e 29 de xaneiro de 

2015.

(1) “Declaración de Cancún”. En: Parlamento Latinoameri-
cano http://www.parlatino.org/images/stories/inicio/
celac/declaracion-cancun.pdf , [consulta: 20/12/2014].

Na Declaración final do II Cumio, como 

todo documento concluínte deste tipo de reu-

nións, menciónanse un sen número de ex-

presións de desexo respecto ao “propósito de 

continuar avanzando unidos na concertación 

e na integración latinoamericana e caribeña”, 

a promover “unha visión de desenvolvemen-

to integral e inclusivo”, a necesidade de “im-

pulsar políticas económicas que favorezan a 

produtividade e o desenvolvemento sostible 

das nosas nacións”(2), co obxectivo de erradi-

car a pobreza e a fame, etc., manifestacións 

que soen ser ocas ao examinárense os efectos 

das políticas nacionais no interior de varios 

dos Estados membros.

Entre as propostas referidas neste cumio 

cabe citar a do presidente de Bolivia Evo Mo-

rales, formulada aos seus colegas da CELAC, 

de espiar entre todos a Estados Unidos para 

lograr a “seguridade mundial”(3). É xustifica-

ble que na declaración final recollérase unha 

condena do anacrónico e inútil bloqueo de 

Estados Unidos a Cuba pero non que nada se 

dixera acerca da situación dos dereitos hu-

manos na illa.

O III Cumio rematou coa Declaración de 

Belén e o traspaso da presidencia pro tempo-

re de Costa Rica a Ecuador. Unha vez mais 

declamouse acerca da “firme determinación 

de erradicar a pobreza, a fame e a desigual-

dade na rexión como requisito indispensable 

para alcanzar o desenvolvemento sostible”, 

“garantir o pleno respecto da democracia, o 

(2) “Declaración de La Habana”, II Cumio da CELAC, 28 e 
29/01/2014. En: Sitio oficial de la Cumbre de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe en Cuba, http://celac.
cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/doc__3_1_
declaracion_espanol_2.pdf, [consulta: 25/01/2015].

(3) “Evo Morales propone a la Celac espiar a EU”. En: Infor-
mador.mx, 29/01/2014, http://www.informador.com.
mx/internacional/2014/510201/6/evo-morales-propo-
ne-a-la-celac-espiar-a-eu.htm, [consulta: 26/01/2015].
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Estado de Dereito, así como de todos os de-

reitos humanos”, rexeitar “as listas e certi-

ficacións unilaterais por parte de países de-

senvolvidos que afectan a países de América 

Latina e do Caribe, en particular as referidas 

a terrorismo, narcotráfico, trata de persoas e 

outras de similar carácter” pero non se men-

ciona ningunha acción para enfrontar o cre-

cente flaxelo do narcotráfico na rexión, nin 

tampouco contra o crime organizado, a pesar 

que no punto d) da declaración menciónao 

como unha “ameaza importante para as no-

sas democracias”(4).

A visión sobre o futuro da rexión non é 

homoxénea. Ao terceiro encontro da CELAC 

non asistiron os presidentes de México, En-

rique Peña Nieto, nin Perú, Ollanta Humala, 

quen participan da Alianza do Pacífico, moi 

próxima a Washington. Cabe recordar que 

xa, con ocasión do II Cumio, o Departamen-

to de Estado manifestou a súa preferencia 

polo Cumio das Américas —reunido baixo o 

auspicio da OEA— como foro determinante e 

decisivo para abordar os asuntos de interese 

común para o hemisferio fronte a outros or-

ganismos subrexionais(5). 

Nesta mesma sintonía parecería estar o 

presidente de Costa Rica, Luis Guillermo So-

lís, quen nunha entrevista amosouse intere-

sado pola Alianza do Pacífico pero non pola 

Alianza Bolivariana para os Pobos da Nosa 

(4) “Declaración Política de Belén. III Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad De 
Estados Latinoamericanos Y Caribeños (CELAC), 28 y 
29 de enero de 2015, Belén, Costa Rica. En: Internatio-
nal Labour Organization (Suiza), http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/genericdocument/wcms_342168.
pdf, [consulta: 02/02/2015].

(5) “EE.UU. apoya la Cumbre de Las Américas frente a la 
CELAC como foro regional”. En: El País, 28/01/2014, 
http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2014/01/28/actualidad/1390924769_419541.html, 
[consulta: 21/12/2014].

América (ALBA) xa “que por talante persoal e 

político, resístome a seguir vivindo en univer-

sos binarios e obrigarnos a aceptar ou á ALBA 

ou á Alianza do Pacífico. Creo que América 

Latina está para mais”(6).

Algunhas consideracións finais
A lectura das noticias e dos documentos 

da CELAC revelan como a rexión pasou do 

“pensamento único” da década de 1990, en-

marcado no Consenso de Washington, a un 

novo “pensamento único”, no contexto dun 

“socialismo para o século XXI”. Neste senti-

do, o presidente de Costa Rica, Luis Guiller-

mo Solís, ten razón cando cita os “universos 

binarios”. É necesario que a rexión afástese 

do que se decide en Washington pero pasouse 

dun polo a outro sen escalas.

As declaracións da CELAC son unha 

enumeración de boas intencións que per-

den sentido ao observarmos a realidade dos 

principais gobernos que a impulsan: Vene-

zuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, aos que 

seguen Arxentina e Brasil. En liñas xerais, 

aplicáronse políticas populistas provocando 

un retroceso no camiño da consolidación da 

democracia, erosionando as institucións e 

os valores republicanos. Neles priman a cor-

rupción, o acoso aos medios independentes e 

opositores, o empobrecemento das súas po-

boacións, o incremento do narcotráfico e do 

crime organizado, etc.

Logo dunha historia de desencontros pa-

recería que, unha vez mais América —non me 

agrada falar de “América Latina”, expresión 

(6) Silvia Ayuso. “Entrevista con el presidente de Costa 
Rica Luis Guillermo Solís. ‘Hay un enfado integral 
con la política tradicional’”. En: El País (España), 
13/06/2014, http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2014/06/13/actualidad/1402686987_668503.html, 
[consulta: 22/12/2014].
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colonialista á que se adhiren quen  presumen 

do seu “antiimperialismo”— está perdendo 

outra oportunidade(7). Os líderes da rexión 

quédanse na declamación e non abordan po-

líticas concretas para impulsar o que se pro-

poñen e tampouco para desterrar aquilo que 

sinalan como flaxelos e ameazas.

América está lonxe da unidade xa que 

só aténdense vagas cuestións políticas diri-

xidas “ao norte”. Cando a dirixencia acorde 

medidas económicas e sociais que leven aos 

nosos países a ter peso específico no concerto 

internacional, en lugar de mirarse con receo 

e buscar camiños extra rexionais, non serán 

necesarios discursos grandilocuentes. Ese 

día, a realidade demostraranos que verdadei-

ramente somos independentes para executar 

as políticas que consideremos convenientes 

para as nosas nacións e os seus habitantes. 

Polo momento, os nosos dirixentes de-

mostraron non ter aprendido da historia e es-

tar moi lonxe de ser considerados estadistas.

3.2 Balance das “primaveras 
árabes” en Tunicia e Libia catro 
anos despois: da fráxil esperanza 
e polarización tunecina ó caos 
libio 
David Alvarado

Tunicia preséntase a comezos de 2015 

como a excepción nun mundo árabe onde a 

promesa dunha “primavera” tornou en crises 

políticas e conflitos armados. O outrora feudo 

(7) Ao respecto ver: Marcelo Javier de los Reyes. “América 
sigue sin definir su identidad”. En: Centro de Estudios 
Internacionales para el Desarrollo (CEID), 14/02/2011, 
http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2011/marcelo_ja-
vier_de_los_reyes_america_sigue_sin_definir_su_
identidad.pdf.

do cacique Zine El Abidine Ben Ali, exiliado 

desde o seu derrocamento en Arabia Saudí, 

antóllase o único motivo de esperanza nunha 

rexión do globo que, a día de hoxe, se deba-

te entre o autoritarismo dos réximes en liza e 

o yihadismo islamita. Sen embargo, a espe-

ranza tunesina é fráxil. No país de Mohamed 

Bouazizi, aquel mozo vendedor ambulante 

que se inmolou nun xesto de desesperación 

desatando a que se deu en chamar “revolu-

ción xasmín”, nada está aínda gañado. Tras 

ter tocado fondo, os asasinatos dos oposito-

res esquerdistas Chokri Belaïd et Mohamed 

Brahmi a mans de radicais salafitas tivo un 

efecto de revulsivo. 

Os ataques contra Belaïd e Brahmi puxe-

ron en evidencia o laxismo da troika entón no 

poder ao encontro dos sectores máis radicais 

do islamismo. Nin Ennahda nin os seus alia-

dos do Congreso pola República apertaron o 

gatillo das armas en mans dos asasinos. Pero 

é evidente que a súa compracencia para co 

movemento salafita contribuíu a conformar 

un caldo de cultivo propicio para a violencia 

sectaria. Estes dramáticos acontecementos 

serviron para galvanizar a resistencia da so-

ciedade civil, desatando un mes de manifes-

tacións co punto álxido na concentración do 

Bardo, na capital tunesina durante o verán de 

2013, que supuxo a entrada en escena do mo-

vemento sindical e mesmo da patronal que, 

pouco a pouco, foron invertendo a relación de 

forzas entre poder e oposición.

Premido pola sucesión de acontecemen-

tos en Exipto, que concluíu co derrocamento 

do irmán musulmán Morsi e o control do po-

der por parte das hordas do xeneral Al Sissi, 

e as presións da comunidade internacional, 

o partido de Ennahda e o seu histórico líder, 

Rached Ghannouchi, consentiron aceptar a 
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fórmula do “diálogo nacional” para saír da 

crise na que se atopaba enquistado o proce-

so transicional. A folla de ruta consensuada 

entre os diferentes actores implica a posta en 

marcha dun goberno de tecnócratas indepen-

dentes e a adopción, por fin, da nova Consti-

tución. A misión fundamental do Executivo é 

a de sentar as bases necesarias para organizar 

unhas eleccións transparentes e cribles antes 

de finais de 2014. De xeito global, os compro-

misos recollidos na folla de ruta son respecta-

dos polo equipo do primeiro ministro, Mehdi 

Jomâa. 

As eleccións lexislativas, que tiveron lu-

gar o 26 de outubro de 2014, estiveron mar-

cadas por una feble participación. Apenas un 

45% de tunesinos en idade de votar acudiron 

ás urnas. A formación do veterano político 

Béji Caïd Essebsi, Nidaa Tounes, fundada en 

xullo de 2012, eríxese na grande vencedora 

do escrutinio, obtendo 1,3 millóns de votos 

e 86 dos 217 escanos en liza. Ennahda, que 

colectara 1,5 millóns de votos nos comicios 

de outubro de 2011, obtén uns 947.000 su-

fraxios, se ben limita a perda en número de 

escanos (69), manténdose aínda como una 

forza ineludible no hemiciclo. Moito máis 

acusada é a caída dos aliados de Ennahda na 

troika. Ettakatol, o partido de Mustapha Ben 

Jaafar, que en 2011 foi cuarto, obtén menos 

do 1% de votos e perde os seus 20 escanos. 

Pola súa banda, o Congreso pola República 

do entón aínda presidente Moncef Marzouki 

perde case 300.000 votos, pasando de 29 a 4 

escanos. Fronte a estes, a Fronte Popular de 

Hamma Hammami, a formación dos márti-

res Belaïd e Brahmi, e a Unión Patriótica Li-

bre, do multimillonario Slim Riahi, obteñen, 

respectivamente, 15 e 16 escanos.

A bipolarización da escena política tu-

nesina é evidente. Tunicia queda dividida en 

dous bloques de importancia semellante: un 

modernista-progresista, encabezado por Ni-

daa Tounes, e outro bloque islamo-conserva-

dor, composto por Ennahda e os seus antigos 

aliados da troika. A animosidade entre ambos 

bloques quedou de manifesto durante a elec-

ción presidencial, que finalmente gañou Bejji 

Caïd Essebsi. O bo resultado de Marzouki na 

primeira volta, o 23 de novembro de 2014, só 

se explica polo apoio dos electores da islamis-

ta Ennahda, que non presentou candidato. 

En escena dúas Tunicias antagónicas queda-

ron perfectamente perfiladas, unha fronte á 

outra. O futuro democrático do país pasa pola 

súa cohabitación e entente.

Libia: División, violencia e auxe 
islamita
Todo ao longo de 2014, Libia non cesou 

de afundirse no caos político e na inseguri-

dade. O Estado está dividido de facto entre a 

parte Leste, cunha Cirenaica en situación de 

conflito armado total, e a parte Oeste, a Tri-

politania, onde a vitoria islamita nas urnas 

ten sido moi contestada. A “guerra contra o 

terrorismo” que arrancaba en maio de 2014 

da man do xeneral Khalifa Haftar fracasou es-

trepitosamente. A pesares do discreto apoio 

de aliados como Exipto e Emiratos Árabes 

Unidos, e os repetidos bombardeos aéreos 

sobre Benghazi, os resultados non foron os 

esperados. A Operación Dignidade non deu 

resultado e as milicias islamitas conseguen 

mesmo reforzarse en homes e armamento. 

No Oeste, Fajr Libya, unha coalición de 

islamitas de Misrata e Trípoli, toman o poder. 

Fronte a Fajr Libya, as milicias de Zintan, 

aliadas de Haftar, sofren unha importante 

derrota no aeroporto de Trípoli, en agosto de 
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2014. No flanco sur, a sorte das tropas leais 

ao xeneral Haftar non é mellor, despois de ter 

concluído Fajr Libya unha alianza coas tri-

bos locais, estendendo así a súa influencia no 

Fezzane.

Cada vez se fan máis fortes as milicias is-

lamitas, cun poder que se ve aumentado pola 

irrupción do Estado Islámico, e namentres a 

paisaxe política está fragmentada en extre-

mo. Dunha banda atópanse as fráxiles insti-

tucións de Toubruk, coa Cámara de Repre-

sentantes e o Goberno do primeiro ministro 

Abdallah Al-Theni, cunha lexitimidade que é 

recoñecida pola comunidade internacional. 

Da outra, están os islamitas de Trípoli, que 

teñen reactivado ilegalmente o antigo par-

lamento do Congreso Xeral Nacional e cun 

Goberno dirixido por Omar Al-Nassi. A con-

fusión viuse ampliada coa decisión da Corte 

Suprema, en novembro de 2014, invalidando 

a Cámara de Representantes, que reforza o 

campo de Trípoli.

O diálogo entre ambos gobernos atópa-

se en punto morto, rexeitando Tobrouk ini-

ciar calquera tipo de transacción namentres 

Benghazi non se vexa limpa da presenza de 

grupos armados islamitas,  entre os que des-

taca Ansar Al-Sharia, incluída na lista de or-

ganizacións terroristas de Nacións Unidas. A 

batalla entre Tobrouk e Trípoli articúlase so-

bre varias frontes, destacando a batalla polo 

control do Banco Central e a produción pe-

troleira, que alcanzou os 900.000 barrís dia-

rios en setembro de 2014, se ben a baixada do 

curso do bruto non contribúe a relanzar unha 

economía completamente desartellada.

O dilema actual pasa por intervir, ou 

non, en Libia. Os países veciños non teñen 

a capacidade política nin militar para inter-

vir de xeito claro. Amais, tampouco existe un 

claro  consenso entre estes: Alxeria e Sudán 

teñen proposto os seus bos oficios para res-

tablecer o diálogo entre Tobrouk e Trípoli, 

pero O Cairo permanece inflexible, rexei-

tando calquera negociación cos islamitas. A 

Unión Africana, que manifestou a súa inten-

ción de iniciar un proceso de paz, aínda non 

ten pasado á acción. Só a iniciativa da ONU, 

en marcha desde setembro de 2014 baixo a 

batuta do diplomático español Bernardino 

León, semella crible dentro de certos límites. 

Polo momento, os chamamentos ao cese das 

hostilidades non foron atendidos e non hai 

resultados concretos.

3.3 A incorporación da 
sostibilidade no proceso de 
desenvolvemento en Cuba 
José Mateo Rodríguez

Desde 2010, o goberno e o Partido tra-

tan de implementar o que se deu en chamar 

“Actualización do Modelo Económico”, apro-

bado durante o VI Congreso do Partido cele-

brado en 2011 (PCC, 2011). O novo modelo, 

desde a perspectiva da sostibilidade, combina 

diferentes grados, estilos, orientacións e pa-

tróns de desenvolvemento. A plantación ca-

na-azucreira redúcese drasticamente ata ao 

redor do 30%, ocupando as terras irrigadas e 

de mellor calidade (García e Hidalgo, 2013). 

A gandería vai adoptando novas formas onde 

se vai combinando a extensión do uso con 

algúns elementos de usos intensivos. Promó-

vese de xeito significativo a agricultura, non 

só as grandes extensións de uso intensivo, 

senón de xeito significativo pequenos cam-

pos de cultivo de uso racional, acompañado 

parcialmente de medidas ambientais. Insís-
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tese na eficiencia e o crecemento económico, 

adaptado ás condicións de financiamento li-

mitado. A diversificación produtiva continua 

o seu curso, dándoselle particular atención ao 

turismo, ao níquel, ao petróleo e gas, e algúns 

cultivos. Créase un novo polo de desenvolve-

mento, vinculado ao comercio internacional, 

no porto do Mariel, e trátanse de recuperar os 

polos urbano-industriais da etapa anterior. 

A orde, a esixencia, a disciplina considé-

ranse os elementos fundamentais do proceso 

de cambio. O desenvolvemento social, deixa 

de ter un marcado carácter de asistencialis-

mo (a través de gratuidades e subsidios xera-

lizados) , aínda que se mantén en canto a ga-

rantir as necesidades básicas, en particular a 

recuperación da ampla infraestrutura social. 

Hai un esforzo amplo por reducir e limitar a 

dependencia alimentaria.(Garcés, 2012).

A diversidade nas formas da organiza-

ción produtiva, adquire un rol protagónico, 

mediante a liberación e ampliación da pe-

quena e a mediana propiedade (o chama-

do  contapropismo), o arrendo de terras aos 

pequenos e medianos agricultores, maior 

autonomía ás cooperativas agropecuarias 

e a creación de cooperativas non agropecu-

arias. Diversifícase o quefacer económico, 

outorgándose protagonismo e estimulando 

a participación (Nova, 2013). É previsible un 

aumento da autonomía e a autoridade das 

diferentes autoridades territoriais (Mateo e 

Rúa, 2013).

Foi un interese particular do socialismo 

cubano, garantir as necesidades sociais bási-

cas da poboación en canto a saúde, educación, 

alimentación, seguridade, emprego e vivenda. 

En síntese, a maior complexidade, o estímulo 

á diversidade e a regulación en aras da efica-

cia, son elementos que permiten concatenar 

as perspectivas dun crecemento cuantitativo, 

en xeral tenue, cos do facer cualitativo do pro-

ceso de desenvolvemento en todas as ordes.

Con todo, desde a perspectiva espacial 

e territorial , a concepción sobre desenvol-

vemento económico e social que se está im-

plementando caracterízase por algúns trazos, 

que poñen en tensión o mesmo proceso de 

desenvolvemento:

• A mesma concepción de sostibilidade que 

encabeza o documento programático para 

a implementación da actualización do mo-

delo económico, chama a interpretala des-

de unha visión de capital físico, e de crece-

mento económico.

• A dimensión ambiental, queda atrapada 

no proteccionismo, deixándose de lado esa 

dimensión á hora de articular e incorporar 

unha perspectiva sistémica ao cambio, o 

que se reflicte no predominio da planifica-

ción e a xestión económica en todo o proce-

so de desenvolvemento. 

• Visualízase unha real e clara tensión mo-

tivada pola aparición de fenómenos que 

conducen a un desenvolvemento intensivo 

e espacialmente homoxenizador que alte-

ra significativamente os mecanismos de 

defensa dos sistemas ambientais ante os 

impactos externos, ao decrecer os meca-

nismos de auto regulación e auto organi-

zación. 

Desde o punto de vista da sostibilidade 

albíscanse para o novo destino do país polo 

menos as seguintes tendencias contrapostas:

• Unha maior extensión das empresas de uso 

intensivo de recursos, na que a forte cen-

tralización estatal vai dando pasos a novas 

formas de auto xestión empresarial aínda 

que de corte estatal, e xunto con iso novas 

formas de apropiación e control social, co-
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munitario e colectivo do espazo e dos siste-

mas ambientais, de tal xeito que o sentido 

de pertenza corresponda co de propiedade.

• Un incremento do consumo, e do imaxina-

rio consumista, xunto coa satisfacción das 

necesidades básicas da poboación corrobo-

rando a dimensión humanista do proxecto 

socialista.

• Un aumento dos pos modelos sociocultu-

rais impostos pola globalización simul-

taneamente cun incremento da política 

cultural dirixida a reforzar a identidade pa-

triótica e nacional, e de valores socialistas 

e revolucionarios.

• Unha intensificación do uso dos espazos e 

recursos naturais, mediante o aumento da 

posibilidade de utilización de combustibles 

fósiles, a artificializacion, a tecnificación e 

quimización, conxuntamente co aumento 

do uso de recursos renovables, o incremen-

to do aforro da enerxía e a incorporación 

de tecnoloxías ambientalmente concibidas, 

e un nivel maior de diversificación do uso 

da natureza. 

• Unha presenza de novos e variados actores 

non estatais no aproveitamento e admi-

nistración dos bens e servizos ambientais, 

motivados en gran parte polo afán de obter 

ganancias a curto prazo e de competitivi-

dade, simultaneamente ao reforzamento 

dos mecanismos de control e dirección por 

parte das autoridades estatais. 

• Unha maior concentración espacial dos 

impactos e as accións tales como a urba-

nización, a intensificación dos polos turís-

ticos, a reconversión industrial, paralela-

mente a unha desconcentración espacial e 

unha cada vez maior autonomía das rexi-

óns xeográficas, e os territorios a nivel de 

provincias e municipios.

Nestes desafíos, en sínteses pódese 

considerar, que no futuro de Cuba ocorre-

rán paralelamente dúas tendencias: a in-

tensificación do desenvolvemento e a in-

corporación da dimensión ambiental e 

espacial a ese proceso de desenvolvemento.  

A lograr este último obxectivo está dirixida 

toda a política ambiental cubana, deseñada 

nos últimos 20 anos e o esforzo non só ins-

titucional, senón de numerosas entidades 

educativas, científicas e culturais do país, 

así como de variadas asociacións de ma-

sas e organizacións non gobernamentais.  

Todo este programa de actualización econó-

mica, enfróntase no fondo co feito de que o 

problema ambiental de Cuba é que os siste-

mas naturais existentes no país, en xeral non 

poden servir de punto de partida para a in-

corporación da sostibilidade ao proceso de 

desenvolvemento. É dicir, que os mecanis-

mos que conducen á incorporación da sosti-

bilidade ambiental aos procesos de desenvol-

vemento, non poden operar con efectividade 

desde a situación actual e  xa que logo ao ser 

un impedimento para o desenvolvemento, 

ese punto de partida debe ser transformado 

de xeito radical, mediante un proceso de am-

bientalización e ecoloxización xeralizada, en 

que se entenda a natureza de acordo ás súas 

propiedades, e que a función de produtivida-

de e o produtivismo, da economía, trate de 

adecuarse e adaptarse á lóxica estrutural e 

funcional da natureza. 

Para construír un proceso de desenvolve-

mento sostible en Cuba, débense deter os pro-

cesos de crecemento da in-sostibilidade nas 

rexións de maior intensidade de uso agrícola, 

que na súa maior parte son potencialmente 

insostibles. As tendencias ao cambio de uso, 

motivadas pola diminución das plantacións 
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de cana de azucre, é unha excelente oportuni-

dade, para realizar procesos de reconversión 

desde unha perspectiva ambiental. Por outra 

banda, o inxente traballo de recuperación es-

pontánea de gran parte dos sistemas naturais 

extremos (montañas, pantanos), e a implan-

tación exitosa do sistema de áreas protexidas, 

está levando a unha real tendencia de recupe-

ración da sostibilidade. Necesítase, con todo, 

aplicar procedementos, de planificación e 

xestión ambiental, que apoiados nun pensa-

mento sistémico, poidan de forma clara re-

verter os procesos que predominaron practi-

camente desde fai 500 anos, de alteración dos 

atributos sistémicos dos espazos e territorios.  

Todo iso leva a afirmar que o proceso de de-

senvolvemento non pode deixarse a visións 

economicistas, sectorializadas e parciais. Hai 

que pensalo de xeito sistémico e integral, hai 

que imaxinalo, deseñalo e concretalo tendo 

en conta a espacialidade e a territorialidade 

diferenciadas. É ese un dos gran desafíos que 

enfronta Cuba na actualidade. 
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3.4 Ayotzinapa: a debilidade do 
Estado mexicano 
Manuel Martínez Justo e Víctor Manuel 
Manríquez González

Os sucesos de Iguala, estado de Guerre-

ro, no que desapareceron 43 estudantes da 

escola normal de Ayotzinapa, son unha mos-

tra da complexa situación que vive México na 

actualidade. O proceso de transición política 

non puido xerar as condicións para que os 

gobernos conten coa suficiente forza e dean 

solución aos problemas que enfronta a socie-

dade mexicana.

 Tres eixes explicativos pódennos axudar 

a entender a situación. O primeiro refírese a 

unha transición política que quedou a medio 

camiño e levou a tres niveis de goberno (fede-

ral, estatal e municipal) a un proceso de debi-

litamento; o segundo eixe consiste nun pro-

blema de inseguridade crecente, provocado 

por grupos de delincuencia organizada, que 

agudízase e mantense; e en terceiro lugar, 

unhas reformas lexislativas impulsadas des-

de a presidencia da república, que xeraron un 

clima de conflito nalgúns sectores e algunhas 

provincias mexicanas.

 O proceso de transición política que vi-

viu México desde finais da década dos anos 

oitenta levou á perda da hexemonía que tiña 

o Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

e reforzou aos partidos políticos de oposición 
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e aos grupos locais que negocian, alíanse e re-

parten espazos de poder nos diversos proce-

sos electorais. O efecto foi un debilitamento 

das estruturas gobernamentais, impedindo a 

articulación dos distintos actores a través de 

canais de diálogo para resolver os conflitos.

 A inseguridade en México tivo a súa ori-

xe no crecemento e descontrol das organiza-

cións da delincuencia organizada a partir do 

esgotamento das estruturas de seguridade do 

Estado. A guerra contra as drogas emprendi-

da polo Presidente Felipe Calderón (2006-

2012) provocou a división dos cárteis en gru-

pos rexionais e, a veces, locais, moi violentos, 

pouco controlables, que se financian a través 

de delitos paralelos, como é o caso do secues-

tro, a venda de protección, o roubo de vehícu-

los, etc. 

A debilidade institucional en materia 

de seguridade provocou que os cárteis te-

ñan unha gran capacidade de corrupción e 

de cooptación, de tal sorte que, en ocasións, 

convértense en factores de equilibrio ou des-

estabilización local; engadido aos enfronta-

mentos nalgunhas zonas en disputa entre os 

grupos delictivos que queren o seu control 

dun xeito exclusivo.

 As reformas lexislativas levadas a cabo 

en 2014, xeraron desacordos en sectores 

económicos e sociais distintos, que tiveron 

diferentes reacciones fronte a elas. O sector 

máis activo neste sentido foi sen dúbida o do 

maxisterio, a partir da reforma educativa. 

 En México, o maxisterio estivo unificado 

en torno ao Sindicato Nacional de Traballa-

dores do Ensino (SNTE) cun liderado forte e, 

ás veces, represivo. A disidencia concentrou-

se nunha organización altamente combativa: 

a Coordinadora Nacional de Traballadores do 

Ensino (CNTE), que atopou apoio nos esta-

dos (provincias)(1) de Chiapas, Distrito Fede-

ral (Cidade de México), Guerrero, Michoacán 

e Oaxaca, onde constitúen auténticos grupos 

de presión que manteñen o control das áreas 

gobernamentais da educación.(2)

 A Reforma Educativa que foi aprobada 

polo Congreso en decembro de 2012 trouxo 

consigo unha serie de cambios que se apli-

caron en 2013, o que provocou unha serie 

de manifestacións para premer ao Executi-

vo federal a fin de derrogalos, e a nivel local, 

nos estados e municipios, mobilizacións que 

tentaban demostrar a súa forza e obrigalos a 

non acatar as modificacións legais aprobadas 

a nivel nacional.

 En todo este contexto hai que entender 

os sucesos de Iguala (Guerrero), que leva-

ron á desaparición de 43 estudantes da Es-

cola Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 

Ayotzinapa, municipio de Tixtla, na mesma 

provincia; unha institución vinculada ao mo-

vemento maxisterial disidente e onde se for-

maran líderes das guerrillas dos anos 1960 e 

1970.(3)

 Os feitos rexistráronse o día 26 de set-

embro de 2014. Estudantes da Escola Normal 

Rural tomaron dous autobuses da terminal, 

para dirixirse á cidade de Iguala. Alí, segun-

do as testemuñas dos seus compañeiros, pre-

tendían ir a unhas prácticas á zona da Costa 

Chica de Guerrero, así como á marcha con-

(1) As entidades federativas que se mencionan tiveron e te-
ñen gobernos de esquerda que apoiaron e beneficiáronse 
electoralmente da disidencia maxisterial ao sindicato 
oficial.

(2) En varias provincias, a forza do sindicato ou a coordina-
dora é tal que designan aos directores xerais de educa-
ción, en acordo co gobernador do estado.

(3)  Na Escola Normal Rural de Ayotzinapa, formáronse 
Genaro Vázquez e Lucio Cabañas, líderes das guerrillas 
guerreirenses, o primeiro Asociación Civil Nacional 
Revolucionaria, e o segundo, fundador do Partido dos 
Pobres e o seu brazo armado, a Brigada Campesiña de 
Axustizamento.
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memorativa do 2 de outubro na Cidade de 

México.(4)

Isto coincide cun acto do goberno mu-

nicipal, onde se da unha confusa situación 

e descoñécese (xudicialmente falando) quen 

da a orde á policía local para deter aos estu-

dantes. A detención faise con tal violencia por 

parte da policía que ocasiona, segundo in-

formación extraoficial, a morte de 6 persoas 

entre normalistas e persoas que pasaban por 

alí; 43 estudantes de Ayotzinapa son detidos 

e non se volve a saber deles.

 As consecuencias notáronse a todos os 

niveis. No Concello de Iguala, o alcalde José 

Luis Abarca pediu licenza e foi detido xunto 

coa súa esposa. O gobernador do estado, Án-

gel Aguirre Rivero, tivo que renunciar ante a 

presión da sociedade guerreirense; o turismo 

caeu en picado, pasando dun nivel de ocupa-

ción previsto do 90% ao 30% nos meses de 

novembro e decembro, polo que a economía 

desa provincia do suroeste de México, cuns 

centros de captación de turismo, Acapulco 

e Ixtapa-Zihuatanejo, que perderon a pre-

senza internacional e nacional que tiñan, e 

o estado o seu atractivo para o investimento 

estranxeiro. A nivel nacional, a desaparición 

dos 43 normalistas indignou á poboación, 

provocou que o presidente Enrique Peña 

Nieto baixara a súa popularidade a niveles do 

39%, fronte ao 46% que tiña tres meses antes, 

mentres a desaprobación alcanzou o 58%.

 Finalmente, o efecto chegou ao ámbito 

internacional, provocando un deterioro da 

imaxe do país, elevando a percepción de in-

(4) A conmemoración do 2 de outubro de 1968 realízase 
para lembrar a represión dos estudantes universitarios 
na Praza das Tres Culturas en Tlatelolco, Distrito Fede-
ral, por parte do Goberno do presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, ao non poder resolver as peticións estudantís de 
apertura democrática.

seguridade, a falta de respecto aos dereitos 

humanos, e as carencias gobernamentais e 

institucionais para o manexo destes conflitos 

sociais. Ayotzinapa representou, o que sen 

dúbida sería a maior mostra de debilidade 

dun Estado mexicano, que se visualizaba cun 

gran potencial de desenvolvemento. 

3.5 “Abenomics”:  Seguen as 
incertezas 
Jaume Giné i Daví

O primeiro ministro Shinzo Abe revali-

dou a súa ampla maioría parlamentaria nas 

eleccións lexislativas celebradas o 14 de de-

cembro de 2014. Terá unha segunda opor-

tunidade, en principio catro anos máis, para 

proseguir co seu programa político e econó-

mico. O Partido Liberal Democrático logrou 

291 escanos, tres menos que en 2012, que 

sumados aos 35 obtidos polo seu socio de 

coalición, o partido Novo Komeito, aseguran 

un cómodo control dos dous terzos da Cáma-

ra baixa (326 de 475 escanos) fronte a unha 

oposición política que segue sendo débil. 

O Partido Democrático Liberal mellorou 

algo pasando de 62 a 73. Tamén o Partido Co-

munista pasou de 8 a 21. Shinzo Abe gozará 

dunha sólida maioría nas dúas Cámaras para 

aprobar facilmente as leis e incluso podería 

afrontar unha discutida reforma constitucio-

nal. Pero o apoio dos cidadáns non está tan 

claro. A participación electoral alcanzou só o 

52,7%, a máis baixa desde a Segunda Guerra 

Mundial. Demasiados quedáronse na casa. 

Persisten incertezas sobre o futuro do país.
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Política económica: “Abenomics” 
incertas
Shinzo Abe, tras vencer nas anteriores 

eleccións lexislativas do 16 de decembro de 

2012, apostou por un ambicioso plan de me-

didas económicas denominadas “Abenomics” 

para relanzar unha economía estancada den-

de facía unhas dúas décadas. O plan baseouse 

en tres eixes: unha política monetaria expan-

siva, unha política fiscal flexible e o impulso 

de profundas reformas estruturais. 

O Goberno aplicou con decisión e resul-

tados dispares os primeiros dous eixes refor-

mistas. Pero non afrontou o terceiro, sen dú-

bida o mais difícil. Agora deberá impulsar as 

reformas pendentes. Iso implica flexibilizar o 

mercado laboral e incorporar a participación 

da muller, corrixir o rápido envellecemento 

do país, superar as barreiras culturais que 

dificultan a aceptación dos emigrantes es-

tranxeiros, reformar o sector agrícola e outros 

protexidos que frean a apertura da economía 

xaponesa aos investidores estranxeiros, etc.

“Abenomics” non acaba de funcionar. A 

economía deixou atrás a deflación e creceu  

durante o primeiro trimestre de 2014. Pero 

tras subir o IVE o 1 de abril do 5 ao 8%, o 

consumo freouse bruscamente e a partir do 

terceiro trimestre, a economía contraeuse un 

1,9% interanual, volvendo a pantasma da re-

cesión económica. Ata entón, as grandes em-

presas niponas beneficiáronse dunha baixada 

da cotización do ien (27%) respecto ao dólar e 

o euro, que impulsou as exportacións e a Bol-

sa de Tokio pechou o seu mellor ano desde 

1999. Pero a débeda pública alcanza o 245% 

do PIB. Segundo o Banco Asiático de Desen-

volvemento, o PIB creceu só un 0,2% en 2014.

Os cidadáns de a pe non se beneficiaron 

das posibles vantaxes dos “Abenomics” e os 

soldos seguen estancados. Persiste a des-

confianza política. E sen confianza fréase o 

consumo e o investimento. Tralas eleccións, 

Shinzo Abe propuxo conceder máis incen-

tivos fiscais ás empresas para que invistan 

máis e redunden as súas ganancias nunha 

subida salarial que reanime o consumo cida-

dán. O 27 de decembro aprobou outro Plan 

de expansión fiscal de 29.100 millóns de dó-

lares para frear a recesión e incluíu axudas 

para as persoas con menos recursos. E retra-

souse para mais adiante a prevista subida do 

IVE do 8% ao 10%.

A maioría dos xaponeses seguen opo-

ñéndose a volver á opción nuclear que asegu-

raba, antes do tráxico accidente de Fukushi-

ma, o 30% do consumo de electricidade do 

país. Pero Shinzo Abe, con estreitos nexos 

cos lobbies empresariais pro-nucleares, pre-

vé reabrir aquelas centrais que cumpran as 

normas de seguridade aprobadas en xullo de 

2013 pola Autoridade reguladora.

Abe aposta por un maior protagonis-

mo da muller na vida política e económica. 

Responde a varias razóns. En primeiro lugar, 

defender a igualdade de xénero. Desapro-

véitase o gran talento das xaponesas nunha 

sociedade feita por e para os homes. Pero as 

mentalidades evolucionan mais rápido no 

seo da sociedade que entre unha clase políti-

ca dirixente moi ligada ás dinastías familiares 

e outros grupos de interese. Hoxe, a metade 

dos graduados universitarios son mulleres. 

Pero segundo o Banco Mundial (BM), a súa 

participación no mundo laboral alcanza só o 

48%, E cando chega a etapa da maternidade, 

só o 38% reincorpóranse ao seu anterior pos-

to de traballo e soen facelo a tempo parcial. 

Abe anunciou en xaneiro en Davos (Suíza) 

unha maior integración da muller, derruban-
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do as barreiras que a discriminan. Fixou dous 

obxectivos: que as mulleres ocupen o 30% 

dos postos da función pública en 2015 e o 

30% dos postos de dirección en 2020. Contri-

buirían, segundo o BM, a incrementar o PIB 

nipón un 12,5%. As mulleres poderían axudar 

moito a salvar Xapón. 

Xapón sofre unha baixa taxa de natali-

dade que acelera o rápido envellecemento 

do país. A poboación empezou a declinar en 

2005. En 2014 houbo 1 millón de nacemen-

tos fronte a 1,27 millóns de falecementos. 

A poboación, tras caer 238.632 habitantes 

en 2013, perdeu outros 268.000 en 2014. O 

índice de natalidade é dun 1,4% por muller. 

Se segue a tendencia, a poboación actual de 

126 millóns pasará a uns 100 millóns antes 

de 2048. E a poboación activa decrece nun 

país que recea a abrirse aos emigrantes es-

tranxeiros. O déficit demográfico afecta ne-

gativamente ao consumo, o aforro interno e 

ao financiamento do sistema de saúde e de 

pensións.

Unha dinámica acción exterior
Shinzo Abe desenvolveu en 2014 unha 

frenética acción exterior en todos os conti-

nentes. Deulle prioridade ás relacións con 

Asia-Pacífico, principalmente cos países de 

ASEAN, India e Australia. Entre Xapón e a 

India, dúas democracias con problemas terri-

toriais con China, crecen os nexos estratéxi-

cos, políticos e económicos, algo que benefi-

cia os intereses de EUA en Asia. 

O primeiro ministro indio Narendra 

Modi visitou Tokio en setembro. As relacións 

políticas cobran relevo ante un crecente po-

der militar chinés que preme a India na fron-

teira sino-india do Himalaya e a Xapón na 

disputa polas illas Diaoyu-Senkaku. Tokio e 

Nova Delhi cooperan nos ámbitos de seguri-

dade, tamén no nuclear civil. E os intereses 

económicos compleméntanse. India precisa 

os investimentos e a tecnoloxía das grandes 

empresas xaponesas para mellorar as súas 

infraestruturas. Xa están presentes no sec-

tor automobilístico, electrónica e comunica-

cións.

As relacións estratéxicas con EUA é a 

base sobre a que asenta a política exterior ni-

pona, pero o traslado da base estadounidense 

sita en Okinawa a outra zona da illa complí-

case pola firme oposición dos residentes. Ta-

mén as relacións políticas con China e Corea 

do Sur seguen tensas, se ben reconducíronse 

a finais de ano. Envelenáronse por unhas dis-

putas territoriais no Mar de China que tamén 

entorpecen os intercambios económicos. Sen 

embargo, o encontro entre Abe e Xi Jinping, 

que tivo lugar o 10 de novembro no marco do 

cumio da APEC celebrada en Beijing, abriu a 

porta a novos contactos bilaterais. Os inter-

cambios comerciais fóronse reducindo desde 

2013. 

América Latina e África tamén espertan 

o apetito de Xapón, sempre atento aos mo-

vementos estratéxicos de China en ambas as 

dúas rexións. Abe fixo unha longa xira de 11 

días en xullo por México, Colombia, Chile e 

Brasil. E en Trinidad e Tobago presidiu un cu-

mio Xapón-CARICOM. Chegou a Brasil para 

asinar acordos económicos só uns días des-

pois que estivesen alí Xi Jinping e Vladímir 

Putin. Xapón é un gran investidor asiático en 

América Latina e, a diferenza de China, faino 

en sectores manufatureiros como o automo-

bilístico. Abe empezou 2014 viaxando en xa-

neiro a Côte d´Ivoire, Mozambique e Etiopía. 

Abe tamén coida as súas relacións con 

Europa. O 29 de abril iniciou unha xira de 9 
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días que incluíu Alemaña, Gran Bretaña, Por-

tugal, España, Francia e Bélxica. En Bruxelas 

presidiu un cumio UE-Xapón. Bruxelas e To-

kio iniciaron en marzo de 2013 unhas difíciles 

negociacións para alcanzar un Acordo de Li-

bre Comercio. Xapón é, tras China, o segun-

do socio comercial da UE en Asia. Por outra 

banda, as relacións con Rusia arrefriáronse 

dende que Tokio sumouse ás sancións occi-

dentais contra Putin trala intervención rusa 

en Ucraína.

O 15 de agosto de 2015 cumprirase o 70º 

aniversario do final da Segunda Guerra Mun-

dial. Aínda non cicatrizaron totalmente as fe-

ridas históricas provocadas por aquel confli-

to. E a sombra do coloso chinés sobre Xapón 

é cada vez mais alongada.
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4.

Reflexións 
transversais

4.1 Horizonte post-2015: 
cara novas metas globais de 
desenvolvemento sostible 
José Antonio Sanahuja

No ano 2015 coinciden importantes fitos 

na gobernanza do desenvolvemento global. 

Ese ano deixan de estar vixentes os Obxecti-

vos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) 

adoptados en 2000, e Nacións Unidas terá 

que definir e aprobar as metas vixentes ata 

2030, nesta ocasión chamados “Obxectivos 

de Desenvolvemento Sostible” (ODS). Tamén 

en 2015 se adoptará un novo acordo vincu-

lante fronte ao cambio climático, que será 

parte desas metas. 

Desde 2012, a definición dos ODS foi 

obxecto dunha activa “conversación global” 

con ampla participación de actores gober-

namentais e non gobernamentais no mar-

co multilateral de Nacións Unidas que, polo 

seu mandato e condición universal, é o foro 

adecuado para este propósito. Esta organiza-

ción impulsou un amplo proceso de delibe-

ración, definición da axenda e formación de 

consensos, que confluíu no chamado “Grupo 

de Traballo Aberto” (Open Working Group o 

OWG), que en xullo de 2014 presentou unha 

proposta inicial con 17 obxectivos e 169 metas 

que será o punto de partida da negociación 

intergobernamental na Asemblea Xeral, ata 

chegar en setembro de 2015 á versión defi-

nitiva dos ODS en Nacións Unidas, “Informe 

del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea 

General sobre los ODS”. A/68/970, 12 de 

agosto de 2014). 

Esa proposta reflicte cambios substan-

ciais na concepción do desenvolvemento e as 

constelacións de poder do sistema interna-

cional, hoxe moi distintas das que caracteri-

zaban o momento de xestación dos anteriores 

ODM. Lonxe do “optimismo liberal” de prin-

cipios dos noventa, as tensións do proceso 

de globalización —deterioro ambiental, des-

igualdades crecentes, crises económica e ma-

lestar social, e crecente relevancia dos riscos 

globais…—, unidas ao ascenso do Sur e a apa-

rición de novos actores relevantes, públicos e 

privados, obrigan a deixar atrás a tradicional 

visión post-colonial ou “Norte-Sur” dos pro-

blemas do desenvolvemento. Nin o desenvol-

vemento global pode xa limitarse á axenda 

dos ODM, centrada na redución da pobreza 

extrema, nin o eixe “Norte-Sur” reflicte ade-

cuadamente as novas constelacións do poder, 

o desenvolvemento e a economía política in-

ternacional. 

A proposta de ODS de Nacións Unidas 

representa un gran avance como “pacto glo-

bal para o desenvolvemento”. Recoloca nun 

marco multilateral, máis representativo e le-

xítimo, a definición das metas globais, coas 

coalicións de poder tradicionais nunha po-

sición menos relevante que no pasado. Sus-

citouse unha axenda global e integrada de 

desenvolvemento nas súas dimensións eco-

nómica, social e ambiental, que por primeira 

vez aborda cuestións como a pobreza non ex-

trema, a desigualdade e a inclusión social, o 

crecemento “verde” e os problemas ambien-

tais globais, e en especial o cambio climático, 
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aínda que neste último caso as metas estean 

supeditadas ao proceso decisorio da CM-

NUCC. Inclúe por primeira vez metas de bo 

goberno e de participación cidadá -aínda que 

a palabra “democracia” omitiuse deliberada-

mente— e de paz e seguridade cidadá. É ta-

mén unha axenda universal, non limitada aos 

países máis pobres, con capacidade de adap-

tarse ás diferentes realidades nacionais. Pode 

interpretarse, por iso, como un marco de go-

bernanza do desenvolvemento “multinivel”, 

de carácter global pero que ao mesmo tempo, 

recoñece o principio de subsidiariedade, sen 

o que sería difícil mobilizar a acción colectiva 

nun mundo “westfaliano” de Estados sobera-

nos e de multilateralismo pouco desenvolvi-

do e normas internacionais con reducida im-

peratividade.

Por outra banda, elaborouse a través 

dun extraordinario proceso de “interacción 

comunicativa” e de construción dunha ética 

discursiva mediante un amplo proceso de 

deliberación pública, participación, consul-

ta e formación de consensos e visións com-

partidas, o que é especialmente relevante en 

termos da súa lexitimidade e eficacia. Como 

ocorreu cos ODM, os ODS poden xerar unha 

narrativa ou telos cunha forte capacidade de 

mobilización dos actores políticos e sociais, o 

que como quedou indicado, é unha condición 

necesaria para o seu cumprimento, habida 

conta da súa natureza como norma non vin-

culante.

Existen, sen embargo, importantes de-

bilidades e riscos nos propósitos e formu-

lación destas metas. A proposta responde á 

tradicional lóxica diplomática de agregación 

para acomodar intereses diversos sen unha 

priorización definida. Inclúe practicamente 

todas as demandas e necesidades do progreso 

humano, con metas máis claras e específicas 

—parte delas as que dan continuidade á axen-

da mais limitada dos ODM—, e outras mais 

xenéricas e declarativas, similares aos com-

promisos adquiridos noutras instancias mul-

tilaterais ou en normas legais sobre dereitos 

humanos, o que pode anunciar compromisos 

pouco eficaces.

Desde a perspectiva funcional, produ-

ciuse unha marcada “inflación” con 17 obxec-

tivos e 169 metas respecto aos 8 obxectivos e 

21 metas dos ODM, sen prioridades claras e 

certo grao de arbitrariedade na súa selección, 

que dependería menos da súa  pertinencia 

ou valor intrínseco e más de consensos pre-

existentes, de lóxicas de negociación, e/ou do 

éxito das estratexias de incidencia de deter-

minados actores e intereses. As metas sobre 

migracións, demografía, responsabilidade 

social da empresa ou construción da paz, por 

exemplo, parecen haber quedado relegadas. 

En moitos casos tamén hai confusión entre 

fins e medios e algunhas metas propostas 

aluden ás políticas a adoptar ou aplicar —cre-

cemento, industrialización, infraestrutura 

produtiva…—, e non tanto ás melloras de be-

nestar ou dereitos a alcanzar.

A proliferación de metas e a escasa con-

creción de moitas delas formula varios ris-

cos: por unha banda, a “sobrecarga” de me-

tas para gobernos e países con institucións 

débiles, sen que haxa incentivos claros para 

o cumprimento en termos de reputación ou 

apoio internacional, tendo en conta que os 

ODS, aínda tendo carácter universal, pode-

rán traducirse en metas adaptadas a cada 

país. Como ocorreu cos ODM, os países máis 

atrasados terán que facer máis esforzo, por 

iso non supón necesariamente nin maior re-

coñecemento nin mais apoio material. 
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Por outra banda, outras metas son im-

precisas e difíciles de operativizar, con indi-

cadores de progreso adecuados e fontes de 

datos comparables, o que pode desalentar o 

seu cumprimento. E tamén hai metas pouco 

realistas e, nalgún caso, que son simplemente 

irrealizables, aínda que sexan xustas e nece-

sarias. É realista pensar que alcanzará o pleno 

emprego e o traballo decente a escala univer-

sal en 2030, ou que se terán restaurado todos 

e cada un dos ecosistemas danados nese ano? 

Cando existen imperativos morais e políticos 

incontrovertibles que obrigan a reclamar un 

obxectivo na súa integridade, reclamar me-

tas intermedias mais realistas pode ser unha 

posición politicamente pouco defendible que 

ninguén quere asumir, levando a resultados 

pouco cribles dos que ninguén é responsable.

Finalmente, a debilidade e continuísmo 

das metas relativas aos chamados “medios de 

aplicación” é un dos aspectos mais precarios 

da proposta. Pode alegarse que esas cues-

tións dependen doutros procesos decisorios, 

pero non semella ser esa a razón que expli-

ca o escaso alcance e ambición das propostas 

sobre axuda, comercio, regulación financeira, 

ou acceso á tecnoloxía. Non resulta crible nin 

aceptable politicamente a mera reiteración —

ou “revitalización”, na terminoloxía elixida— 

das metas do ODM 8, formuladas hai quince 

anos. Ademais de ter sido en gran medida in-

cumpridas, a súa contribución aos ODM foi 

no mellor dos casos parcial, e non se mencio-

nan sequera outras políticas e instrumentos 

relevantes, como a fiscalidade internacional, 

o control dos fluxos ilícitos ou os paraísos 

fiscais, os acordos comerciais, ou as normas 

de conduta das empresas multinacionais e o 

investimento estranxeiro directo. En materia 

de axuda ao desenvolvemento, a insistencia 

no 0,7% obvia os debates, avances e desafíos 

formulados en materia de fontes adicionais 

de financiamento e da gobernanza global das 

políticas de cooperación. Tampouco se incor-

pora a esas axendas aos novos donantes e a 

cooperación Sur-Sur, en parte polo rexeite 

dos países emerxentes a asumir obrigas que 

se aproximen ás que se esixen, sen demasia-

do éxito, aos países avanzados. 

Considerando todos estes elementos, 

queda moito traballo por facer. Mais que un 

punto de chegada, a proposta de ODS é un 

punto de partida dun proceso aínda aberto 

e incerto, e suxeito aos vaivéns das negocia-

cións intergobernamentais. A Asemblea Xe-

ral, ao longo de  2015, ten ante si o desafío 

de lograr unha proposta mais concisa e con-

creta, que permita o seguimento do progreso 

e a comparación internacional, sen renunciar 

á ambición, carácter integral e universalida-

de que habería de presidir o novo conxunto 

de metas globais. Proposta que tamén de-

bería ser capaz de establecer unha narrativa 

convincente e un horizonte mobilizador nos 

próximos anos, e de reflectir con claridade 

moral e sentido estratéxico tanto as aspira-

cións colectivas de progreso humano, como 

as responsabilidades políticas e materiais que 

será necesario asumir para facelas realidade.     

4.2 A caída dos prezos petroleiros: 
Quen a provoca e a quen 
beneficia? 
Alfredo Toro Hardy

Con Iraq, Libia, Siria e Nixeria prota-

gonizando serios problemas xeopolíticos, 

os prezos deberían terse movido cara arriba 

e non cara abaixo. Non obstante, desde os 
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110 dólares por barril no que se atopaban no 

verán do ano pasado, os prezos baixaron a 

menos de 46 dólares a comezos de febreiro 

de 2015. Iso implica unha caída porcentual 

superior ao 58%. Qué xustifica este derrube 

estrepitoso? A resposta non admite dúbidas: 

a demanda afrouxouse e a oferta expandiuse. 

A economía global atópase indubida-

blemente débil. O FMI debeu baixar en tres 

ocasións as súas proxeccións de crecemento 

para a economía mundial no ano que acaba 

de concluír, levándoa finalmente a 3,3%. Sen 

embargo, segundo o Resumo Executivo “Si-

tuación e Perspectivas da Economía Mundial 

en 2015”, publicado pola ONU en Nova York 

en xaneiro deste ano, a economía mundial 

terminou crecendo a penas 2,6% en 2014.

Non obstante, a debilidade da demanda 

non pode explicar por si soa unha caída tan 

drástica nos prezos. Así as cousas, o funda-

mental da resposta debe buscarse na oferta. É 

dicir, nunha sobre produción petroleira des-

vinculada das realidades da demanda, que a 

finais de outubro de 2014 sobrepasaba en 2,8 

millóns de barrís diarios á de exactamente un 

ano antes. Aquí atopamos que a responsabi-

lidade principal recaería en dous actores: Es-

tados Unidos e Arabia Saudita.  

O caso estadounidense parecera mais 

transparente. Segundo refería Daniel Yer-

gin nun artigo publicado o 23 de xaneiro de 

2015 en The New York Times, dito país evi-

denciou un 80% de incremento na súa pro-

dución petroleira en apenas sete anos, como 

resultado da revolución do esquisto. É dicir, 

o seu maior nivel de produción desde 1983. 

As razóns de Arabia Saudita, ao subir a súa 

produción a case 10 millóns de barrís diarios 

en medio dunha situación como a actual, es-

tán en cambio mais suxeitas á especulación. 

Buscar a resposta por vía de Arabia Saudita 

semella mais apropiado.

Cando se fala de Arabia Saudita habería 

que incluír alí tamén a outros dous Estados 

que caen dentro da súa órbita: Kuwait e Emi-

ratos Árabes Unidos. Segundo a información 

proporcionada pola axencia Reuters o 17 

de novembro de 2014, ditos países estaban 

producindo e exportando ao tope da súa ca-

pacidade. A dicir dos analistas, tres razóns 

poderían estar impulsando a decisión destes 

a sobre producir con miras a deprimir os pre-

zos.

A primeira sería cortar de raíz a ameaza 

do petróleo de esquisto estadounidense. Se-

gundo fontes citadas por Andrew Critchlow 

en The Telegraph o 14 de novembro de 2014, 

Estados Unidos podería chegar a producir 

14,2 millóns de barrís diarios en 2020. Iso, 

non cabe dúbida, garantiría unha longa era 

de prezos petroleiros baixos. Así as cousas, 

Arabia Saudita tería interese en lanzar un 

ataque preventivo contra a sobre produción 

estadounidense. 

A segunda iría en dirección contraria 

á anterior, apuntando a unha conxunción 

Washington-Riad destinada a poñer contra 

as cordas aos seus respectivos rivais estraté-

xicos: Moscova e Teherán. De feito, Thomas 

Friedman chegou a preguntarse nun arti-

go publicado en The New York Times do 14 

de outubro de 2014,  se detrás da baixa dos 

prezos non se atoparían as mans estreitas de 

Estados Unidos e Arabia Saudita. Iso sen em-

bargo resulta pouco crible ante o dano que 

estase a causar ao sector petroleiro estadou-

nidense. Non obstante, aínda descartando a 

posibilidade dunha conxunción Washington-

Riad, o argumento dunha acción unilateral 

por parte de Arabia Saudita e dos seus socios 
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para asfixiar economicamente a Irán, reviste 

un inmenso sentido xeopolítico. 

A terceira opción perseguida por Arabia 

Saudita sería a de gañar cotas de mercado en 

Asia. Na medida en que Estados Unidos foi 

aumentando aceleradamente a súa produ-

ción petroleira, en ruta cara a autosuficiencia, 

moitos dos seus provedores foron quedando 

fóra do seu mercado. A iso únese a contrac-

ción do mercado europeo. Isto determinou 

unha carreira xeralizada de exportadores 

cara o mercado asiático, onde está localizado 

o groso do crecemento da demanda petrolei-

ra. Para Arabia Saudita e os seus socios, unha 

acción contundente sustentada en volumes e 

niveis de prezo que só eles poden asumir, per-

mitiría un posicionamento privilexiado nese 

mercado. Tan evidente parecera a intención 

neste sentido que ditos Estados reduciron o 

prezo do seu barril para o mercado asiático. 

O certo é que as tres consideracións an-

teriores tenden a confluír nun claro gañador: 

Arabia Saudita e a súa órbita. Sendo así, eles 

resultan os artífices e maiores beneficiarios 

do proceso en curso. Dende logo, iso conle-

va tamén custos económicos pero, segundo 

os seus criterios, estes resultarían suficiente-

mente manexables.

En principio, unha etapa de baixos pre-

zos do petróleo prexudicaría aos seus maio-

res exportadores. Neste apartado caen, basi-

camente, os membros da OPEP e Rusia. Non 

obstante, como víamos, non todos os países 

OPEP atópanse na mesma posición. Men-

tres  Arabia Saudita e os seus elevan as súas 

apostas, aspirando a importantes ganancias, 

outros como Irán ou Venezuela, para quen as 

esixencias orzamentarias esixen un prezo por 

barril superior a 100 dólares, vense contra a 

espada e a parede. Esta dicotomía coloca á 

OPEP na que posiblemente sexa a súa maior 

crise histórica.  Para Rusia, isto pode implicar 

un período extremadamente difícil na medi-

da en que os seus altos voos xeopolíticos van 

a contracorrente da súa minguada situación 

económica. A confluencia das sancións eco-

nómicas occidentais e dos baixos prezos dun 

rubro de exportación fundamental, colócana 

en situación crítica. Segundo Jonathan Eyal, 

nun artigo publicado no Straits Times do 15 

de decembro de 2014, o petróleo representa 

o 75% das súas exportacións globais ao tem-

po que as súas esixencias fiscais requiren dun 

prezo por barril de 90 dólares.

 Tendo claro o anterior, cabería pregun-

tarse quen están chamados a sacar proveito 

deste período. De acordo ao anteriormente 

citado Daniel Yergin, a caída de prezos pode-

ría xerar unha transferencia neta de ingresos 

desde os países exportadores cara os países 

consumidores da orde dos 2 billóns de dóla-

res. A primeira vista, entón, para a economía 

mundial e para os importadores habería mo-

tivo de moito optimismo. As cousas, sen em-

bargo, non resultan tan simples.

 A tríade de economías industrializadas 

é a que tradicionalmente deriva maiores be-

neficios dos prezos petroleiros deprimidos. 

Cabería supoñer entón que Xapón, que veu  

importando volumes crecentes de petróleo 

dende a crise de Fukushima, debería mirar 

con bos ollos a baixa nos seus prezos de im-

portación. Pero non necesariamente é así. 

Dende comezos dos anos noventa, esta na-

ción atópase sumida na deflación. A mesma 

constitúe a antítese da inflación, é dicir, un 

proceso no que as expectativas de prezos 

máis baixos disuaden as compras e o consu-

mo, determinando un círculo vicioso de ga-

nancias menores, peche de  empresas e des-
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emprego. Mentres o goberno actual lograra 

inducir unha pequena inflación susceptible 

de estimular a súa economía, a caída dos pre-

zos petroleiros reverterá os logros obtidos. 

Dende a perspectiva xaponesa, os custes des-

ta situación poderían resultar maiores que os 

beneficios resultantes dun aforro na súa fac-

tura enerxética.

 Tamén na Unión Europea confrónta-

se unha tendencia deflacionaria, produto da 

austeridade fiscal que Alemaña impuxo aos 

seus membros. Segundo refería The Associa-

ted Press o pasado 28 de novembro, o Banco 

Central Europeo tenta estimular a inflación 

pasando do 0,3% actual ao 2%. Mentres o Pre-

sidente de dito banco logrou vencer as resis-

tencias do Consello da institución para poñer 

en práctica, a partir de xaneiro deste ano, un 

programa de compra de bonos gobernamen-

tais que estimule as súas economías, o impac-

to deflacionario  inducido polos prezos petro-

leiros fará deste un esforzo en balde. Caer na 

deflación contrarrestaría con creces calque-

ra beneficio que os consumidores derivasen 

dunha diminución da factura enerxética.

 En Estados Unidos, os menores custes 

petroleiros poderían axudar ao crecemento 

económico, pero en mínima medida. Segun-

do Goldman Sachs, citado por The Economist 

o pasado 25 de outubro, unha sumatoria de 

baixos prezos petroleiros e baixos intereses 

só engadirían un 0,1% ao crecemento da súa 

economía en 2015. En contrapartida, os cus-

tes serían decididamente altos. En primeiro 

lugar, e dada a correlación inversa entre pre-

zos do petróleo e valor do dólar, os menores 

prezos petroleiros incrementarán o xa infla-

do valor do signo monetario estadounidense, 

desestimulando aínda mais as súas exporta-

cións. 

En segundo lugar, iso non só desestimu-

lará radicalmente os novos desenvolvemen-

tos de petróleo de esquisto, senón que borra-

rá do mapa aos produtores menos eficientes. 

Iso iría a contracorrente dunha industria que 

se transformara na dínamo do crecemento 

económico dese país. En terceiro lugar, e se-

gundo fontes do Deutsche Bank citadas por 

Andrew Critchlow en The Telegraph, xa cita-

do, na súa carreira cara unha maior produ-

ción de petróleo de esquisto, o Departamento 

de Enerxía estadounidense estimulou unha 

perigosa burbulla de débeda nese sector. Nas 

actuais circunstancias, segundo refería dita 

fonte, a mesma podería explotar, proxec-

tando unha crise sistémica sobre o conxunto 

da súa economía. Segundo refería a axencia 

Bloomberg o 31 de xaneiro de 2015, entre 

xuño de 2014 e comezos do novo ano, 393 

miles de millóns de dólares en investimentos 

foron borrados do mercado como resultado 

da contracción de prezos.

 En síntese, a tríade do mundo desen-

volvido non ten demasiadas razóns para ce-

lebrar o que ocorre. Se alguén puidera facelo 

serían China, India e, en xeral, as economías 

emerxentes non exportadoras de petróleo. 

Segundo sinalaba a U.S. Energy Information, 

en data 24 de marzo de 2014, China ocupa o 

primeiro lugar a nivel mundial como impor-

tador de petróleo, cun monto de 11 millóns 

de barrís diarios. Segundo informa a mesma 

fonte, pero en data 26 de xuño de 2014, India 

foi o terceiro importador mundial de petróleo 

en 2013 con 3,7 millóns de barrís por día. 

Segundo esta última información, China 

e India combinados representarán a metade 

do crecemento da demanda global de pe-

tróleo ata o ano 2040.  En suma, se alguén 

pode alegrarse co panorama petroleiro actual 
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son estes dous países. Pero non en todas as 

economías emerxentes, o cadro é tan nítido. 

Brasil, por exemplo, simboliza a ambivalen-

cia que na actualidade confrontan moitas 

economías emerxentes. Como gran produtor 

agrícola, benefíciase polo inmenso abarata-

mento dos fertilizantes, pero como produtor 

petroleiro de altos custes, vese inmerso en in-

mensos problemas.

4.3 A información fíxose tamén 
multipolar 
Pascual Serrano

Na década dos oitenta, a única canle 24 

horas de noticias que existía no mundo era 

a norteamericana CNN. Hoxe hai máis dun 

cento. E entre elas hai que destacar algun-

has de gran cobertura e orzamento, curiosa-

mente de propiedade pública: Rusia, China, 

Catar, Irán ou Venezuela. Non negan que o 

seu obxectivo é presentar unha alternativa 

ao predominio da mensaxe occidental, son 

conscientes de que un gran sector da opinión 

pública mundial négase a depender exclusi-

vamente da mensaxe monocorde dos medios 

occidentais e quere coñecer a interpretación 

doutros actores da area internacional. De fei-

to, moitas das televisións internacionais de 

noticias recorren ao símil antiCNN para iden-

tificarse. Vexamos cales son algunhas desas 

voces que están permitindo que a comunica-

ción global sexa multipolar.

RT e a axencia Sputnik
Propiedade do Estado ruso, é tamén 

coñecida como Russia Today. Arrancou en 

2005 cun orzamento de 30 millóns de dóla-

res, hoxe é dez veces máis, 313 millóns. Emite 

en inglés (ten ademais unha programación 

específica para o Reino Unido, con dous mi-

llóns de espectadores, sendo a terceira cadea 

de noticias e, nalgúns lugares de Estados 

Unidos é a televisión estranxeira máis vista), 

español e árabe, e está previsto que en breve 

empece a facelo en francés e en alemán.

En América Latina, máis de 900 opera-

dores de televisión de pago transmiten o seu 

sinal. “As nosas canles vénas a xente que está 

cansada da imaxe parcial do mundo e pre-

fire un contido televisivo de alta calidade, 

unha alternativa á corrente principal occi-

dental”, afirma a redactora xefe de RT, Mar-

garita Simonián(1). 

RT deu un golpe de efecto en 2013 cando 

fichou a Larry King, unha estrela do xornalis-

mo estadounidense, para a súa edición nor-

teamericana. 

En  novembro de 2014, o goberno ruso 

lanzou Sputnik, unha axencia de noticias a 

escala mundial, cuns contidos por radio e In-

ternet que se difundirán en 30 idiomas desde 

oficinas de todo o mundo, cun orzamento de 

132 millóns de euros. 

televisión Central de China e 
axencia Xinhua
China dedica un gasto anual de moitos 

miles de millóns de dólares á expansión in-

ternacional dos seus medios de comunica-

ción, cunha importante presenza na África 

subsahariana e Latinoamérica, onde ten dez 

oficinas (CNN ten tres). A Televisión Central 

de China ten programas en árabe, francés, 

ruso e español, mentres que Xinhua, a axen-

cia estatal de noticias do país, estase esten-

dendo por todo o mundo.

(1) El País, 23-1-2015  
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A expansión internacional da televisión 

estatal chinesa comezou en 2001 e hoxe conta 

con departamentos que xestionan as versións 

en inglés, castelán, francés, ruso, coreano e 

árabe, e tres grandes redaccións en Beijing, 

Nairobi e Washington. A publicidade cubre 

case exclusivamente os 2.108 millóns de eu-

ros do seu xeneroso orzamento.(2) O obxec-

tivo é  “que persoas doutros países coñezan 

o mundo dende unha perspectiva chinesa”, 

describe Chen Yongqing, do Departamento 

de Difusión e Desenvolvemento no Estranxei-

ro da televisión. 

press tV e HispantV
Irán lanzou a televisión por satélite Press 

TV en 2007. A nova canle en inglés conver-

teuse no proxecto estrela da Radiotelevisión 

da República Islámica de Irán, co obxectivo 

de expandir o seu alcance global.

A súa canle en español é HispanTV, que 

conta con 800 traballadores. A canle en in-

glés, con 1.200.

Al Jazeera
Probablemente foi o primeiro fenómeno 

de televisión de noticias internacional á mar-

xe do predominio de Occidente. Nacida en 

1996 por decreto do emir de Catar, revolucio-

nou a información no mundo árabe con todo 

un despregue de recursos técnicos e huma-

nos, incluídas grandes figuras do xornalismo 

anglosaxón. 

Segundo a cadea, conta cunha audiencia 

de “260 millóns de fogares en 130 países de 

seis continentes”. “Al Jazeera foi a primeira 

televisión independente do mundo árabe”, 

sinala o seu voceiro por correo ao diario El 

(2)  El País, 23-1-2015  

País. “O seu enfoque xornalístico global e en 

profundidade, xunto co seu compromiso de 

dar voz aos sen voz, faino merecedora de nu-

merosos premios”, subliña.

telesur
Créase en 2005 por iniciativa do entón 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Por 

primeira vez, varios países agrúpanse para 

crear unha televisión internacional de noti-

cias. Forman parte dela xunto a Venezuela, 

Cuba, Arxentina, Brasil, Bolivia, Ecuador e 

posteriormente Uruguai e Nicaragua.

Ten correspondente en practicamente 

todos os países latinoamericanos, Washing-

ton, Madrid e Londres. Tivo coberturas míti-

cas como o golpe de Estado de Honduras, a 

guerra de Colombia ou os Foros Sociais Mun-

diais, onde queira que se celebraran. Con iso 

demostrou apostar por unha nova visión in-

ternacional da actualidade, dende a perspec-

tiva hispano-falante. 

En xullo de 2004 inaugurou unha canle 

en inglés dirixida a Estados Unidos, que emi-

te dende Quito. Nel conta coa colaboración de 

figuras como Noam Chomsky, Oliver Stone 

ou Tariq Alí.

Curiosamente, os medios predominan-

tes de Occidente, que nos seus países fan da 

liberdade de expresión e dos  medios ban-

deira democrática, cualifican a estes medios 

non occidentais como ferramentas a favor de 

ditaduras e en contra da democracia. Incluso 

teñen sido varios os intentos de prohibilas. 

O regulador do mercado televisivo en Reino 

Unido considerou a RT culpable de violar o 

código ético pola súa “parcialidade” na cober-

tura da crise de Ucraína de marzo de 2014, e 

ameazou con retirarlles a licenza. O goberno 

español, coa escusa dunhas sancións econó-
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micas da Unión Europea, prohibiu en decem-

bro de 2012 a difusión en España e en Amé-

rica Latina polo satélite Hispasat , das dúas 

cadeas de televisión iranianas PressTV e His-

panTV. (3)

 O que é indiscutible é que grazas a RT 

podemos coñecer outra versión da crise de 

Ucraína, con Telesur outra realidade dos 

cambios políticos en América Latina, me-

diante HispanTV a verdadeira cara de Israel 

ou por medio de Al Jazeera, a voz dos palesti-

nos. Probablemente a televisión chinesa non 

sexa neutral informando do Tíbet, Telesur da 

inflación venezolana, RT da crise do petróleo 

ou Al Jazzera das primaveras árabes. Sen dú-

bida, estes medios están contaminados por 

intereses xeopolíticos dos seus propietarios, 

o hipócrita é denuncialo cando se fala deles 

e descoñecelo cando se trata, por exemplo, 

da Fox, financiada polo Partido Republicano 

estadounidense, ou Telecinco, propiedade de 

Silvio Berlusconi. 

4.4 Pandemias globais e axuda 
humanitaria 
Manuela Mesa

A saúde é un ben público global que 

debería preservarse se queremos garantir 

a supervivencia da poboación. Nun mundo 

global, evitar o risco de pandemias só é posi-

ble en caso de desenvolver políticas publicas 

globais accesibles para todas as persoas, in-

dependentemente do país do que procedan. 

A globalización e a interdependencia mun-

dial favorecen a transferencia de epidemias e 

(3)  Serrano, Pascual. “Las televisiones iraníes y su prohibi-
ción en España”. Mundo Obrero. Outubro de 2014.

enfermidades que non poden circunscribirse 

ao marco do Estado-nación e, polo tanto, será 

necesario impulsar políticas de prevención e 

garantir o acceso da poboación á saúde. 

Sen embargo, a crise do Ébola e a súa 

xestión amosaron o lonxe que estamos de 

alcanzar aínda este obxectivo e a necesidade 

dunha cooperación internacional orientada a 

abordar estes problemas globais. 

En decembro de 2013 produciuse o peor 

brote de Ébola da historia, que foi escalando 

en gravidade ao longo de 2014, ata que en 

xuño a situación xa estaba fora de control e 

as mortes foron aumentando de forma expo-

nencial. Segundo Nacións Unidas, estímase 

que ao menos 20.500 persoas foron infecta-

das e 8.200 morreron desde que apareceu o 

brote. Os países máis afectados foron Guinea, 

Liberia e Serra Leoa, aínda que tamén pro-

ducíronse casos noutros países e o Centro de 

Control e de Prevención de Enfermidades de 

Estados Unidos (CDC) estimou que a epide-

mia podería causar 1,4 millóns de casos du-

rante 2015, se non se lograba reverter  a ten-

dencia (Meltzer et al, 2014).

O virus do Ébola, un dos máis mortíferos 

que existen, detectouse por primeira vez en 

África en 1976 en dous brotes simultáneos. 

A aldea na que se produciu o segundo deles 

está situada perto do río Ébola, e daí toma o 

seu nome. Segundo Médicos sen Fronteiras, 

este brote é o décimo cuarto que se produce, 

pero nesta ocasión afectou a grandes cidades 

e puntos neurálxicos do comercio internacio-

nal, e isto aumentou o risco de expansión a 

outras zonas. 

Esta enfermidade afectou principalmen-

te aos países pobres en África, con escasa 

infraestrutura sanitaria, o que lles impediu 

abordar adecuadamente o brote. A epidemia 
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do Ébola ten un efecto devastador dado que é 

un virus que provoca a morte con gran rapi-

dez. Ademais, ten un gran impacto social por-

que desata o medo nas comunidades pola po-

sibilidade de seren infectados, o que provoca 

a estigmatización das familias con enfermos. 

E nos países con precarios sistemas de saú-

de, isto obriga a destinar todos os recursos 

a combater o virus, deixando o sistema de 

saúde colapsado para atender outras enfer-

midades tamén moi importantes e perigosas, 

como a diarrea ou a malaria, entre outras.

Durante 2014, a crise do Ébola ten 

sido un dos maiores desastres humanitarios 

acontecidos. As organizacións humanitarias 

víronse  desbordadas pola magnitude da si-

tuación, o que lles levou a solicitar incluso a 

participación dos militares para aproveitar a 

capacidade e experiencia loxística destes ac-

tores e responder así,  rapidamente e a gran 

escala, á enfermidade. Sen embargo, esta 

cuestión resulta para moitas organizacións 

moi delicada e controvertida, e só se aceptou 

cando a coordinación xeral estivera en mans 

civís. 

A tardanza en actuar foi moi grave e tivo 

fortes consecuencias sobre a extensión da en-

fermidade. En primeiro lugar, os propios go-

bernos afectados ocultaron ou minimizaron a 

situación cando apareceu o primeiro brote. E, 

en segundo lugar, os actores internacionais 

actuaron con gran lentitude e os fondos que 

se destinaron foron  escasos e chegaron tarde. 

Resulta especialmente salientable que a 

Organización Mundial da Saúde (OMS), ne-

cesitara catro meses en declarar a emerxencia 

global e en asumir o liderado da situación. A 

organización alegou problemas de financia-

mento, pero a súa actuación xerou fortes críti-

cas por parte das organizacións humanitarias 

que tiveron que facer  fronte a unha situación 

de emerxencia sen precedentes. Finalmen-

te, a mediados de setembro, Nacións Unidas 

fixo un chamamento ás axencias internacio-

nais para recadar 780 millóns de euros para 

controlar a epidemia. Tamén estableceu unha 

misión especial, a UNMEER (Misión da ONU 

para a Resposta de Emerxencia fronte ao 

Ébola). 

A dificultade para conseguir fondos para 

a prevención e cura da enfermidade hai que 

enmarcala nun contexto no que a axuda hu-

manitaria internacional aumentou pero as 

necesidades creceron aínda mais e seguen 

sendo insuficientes para abordar todos os 

problemas que se presentan. Por exemplo, 

durante 2014 houbo que atender, ademais do 

Ébola, á crise de refuxiados sirios, a ofensiva 

de Israel contra Gaza, a situación na Repúbli-

ca Centroafricana, en Sudán do Sur e en Iraq, 

entre outras. 

Para erradicar a enfermidade e garantir 

a atención sanitaria dos enfermos será nece-

sario incrementar o financiamento, non só 

para esta fase de contención do contaxio e a 

propagación da epidemia, senón tamén para 

asegurar que os países afectados se doten de 

sistemas de saúde que podan facer fronte 

ao virus e a outras enfermidades que están 

rexurdindo por mor da falta de medios dis-

poñibles.

Sen embargo, algúns países limitáronse 

a adoptar medidas de autoprotección, rexei-

tando colaborar activamente coas súas capa-

cidades e recursos para loitar contra a epide-

mia na súa orixe. Este é o caso de España, que 

realizou unha escasa contribución económi-

ca, deixando a resposta en mans de terceiros. 

Pero o que aínda ten sido mais cuestio-

nable foi a forma de abordar o problema. Tan 
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só foi tomado en serio ao percibir que o Ébola 

podería supoñer tamén unha ameaza para os 

países occidentais. Foi entón cando saltaron 

as alarmas e veuse a importancia de actuar 

con urxencia. Pero isto fíxose aplicando unha 

distinción entre “nós” e “eles”,  achegando to-

dos os recursos posibles para salvar aos “no-

sos”, fronte a “eles”, moitos deles médicos e 

enfermeiras locais, comprometidos na loita 

contra o Ébola e que afrontaban a situación 

con escasos medios e recursos e que se eran 

contaxiados, morrerían sen atención). Así foi 

como se enviaron avións medicalizados para 

traer aos nacionais contaxiados, deixando ao 

resto dos equipos humanos a mercé do desti-

no, na loita contra o Ébola. 

Utilizáronse para nosos enfermos medi-

camentos múltiples para combater a enfer-

midade e,  incluso no caso de España, che-

gáronse a utilizar os anticorpos dunha das 

relixiosas autóctonas á que previamente se 

lle negara asistencia en España, a pesar de 

formar parte do equipo do relixioso repatria-

do, e que finalmente superou a enfermidade. 

A axuda humanitaria debería prestarse a to-

das as persoas por igual, sen facer distincións  

entre unhas e outras, e os gobernos teñen a 

responsabilidade de mobilizar recursos, en 

situacións como esta, para contar cun fondo 

suficiente para facer fronte á enfermidade, 

dispoñendo dos medios e dos medicamentos 

adecuados para a curación.  

Esta mirada nacional para combater 

o Ébola é moi cuestionable e o que é aínda 

mais, a utilización do criterio de inclusión ou 

de exclusión para teren acceso a tratamento 

médico, en función da nacionalidade ou o pa-

saporte do enfermo. Isto é arbitrario e inxus-

to e non se pode permitir. É necesaria unha 

“mirada cosmopolita” que recoñeza os dere-

itos e as obrigas cos nosos semellantes, que 

son universais.

Nun mundo global, necesitamos articu-

lar mecanismos de prevención que permitan 

impedir a expansión da epidemia, evitando o 

contaxio e as mortes. A saúde é un ben públi-

co global e é necesario asegurar a súa provi-

sión aos eslavóns mais febles da cadea. Ase-

gurar a saúde pública ante pandemias globais 

esixe intervir decididamente, nun marco de 

cooperación internacional, alí onde a enfer-

midade emerxe. É ilusorio e perigoso pre-

tender que ante pandemias globais podemos 

illarnos trala falsa seguridade dos controis 

fronteirizos. Como sinalou Gibbs, a directora 

da revista Times: “O Ébola é unha guerra e 

unha advertencia. O sistema de saúde glo-

bal non permite que ninguén se sinta seguro, 

nin libre das enfermidades contaxiosas. E 

nós significamos todos”. A revista estadou-

nidense nomeou personaxes do ano 2014 aos 

sanitarios que loitaron contra o Ébola e lles 

agradeceu o seu labor. 

Se queremos un mundo libre do virus 

do Ébola, teremos que intervir para erradicar 

a enfermidade independentemente do país 

onde se produza; e haberá que destinar os 

recursos necesarios para que isto se logre. A 

prevención e o investimento en saúde será o 

mellor xeito de conseguilo. 
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4.5 A guerra no espazo cibernético 
Alberto Piris

Se para simplificar entendemos por gue-

rra o enfrontamento violento entre grupos 

humanos, é evidente que aquela naceu e des-

envolveuse sobre o espazo natural do terreo. 

Pronto estendeuse ao medio náutico, despois 

á atmosfera e logo ao espazo exterior, a medi-

da que evolucionaba a tecnoloxía que permi-

tía facelo posible. 

Pero os enfrontamentos humanos non se 

producen só nun espazo de dimensións físi-

cas. Desde os tempos mais remotos –moito 

antes de que a UNESCO proclamase que “a 

guerra nace na mente dos homes”- a guerra 

xa penetrara no espazo psicolóxico: as trom-

petas de Xericó, o apóstolo Santiago ou o lá-

baro de Constantino son antecedentes do que 

agora chamamos guerra psicolóxica nas aca-

demias militares de todo o mundo. 

Desde as armas e uniformes que, refor-

zando a aparencia feroz do combatente, in-

fundían pavor ao inimigo, ata os panfletos 

que en guerras mais modernas se lanzaban 

sobre os soldados e a poboación civil, para 

quebrantar a moral do adversario, a guerra 

no espazo psicolóxico ten sido tan ineludible 

como calquera acción de combate directo.

Afondando  nesta idea, existen outros es-

pazos non físicos onde os homes e as nacións 

véñense enfrontando dende a antigüidade. 

A raíz económica das guerras define outro 

espazo de vital interese para a polemoloxía: 

aranceis, materias primas, comercio, liberda-

de de navegación, etc., son armas esgrimidas 

en case todas as guerras. Tamén os espazos 

culturais, diplomáticos, relixiosos e sociais 

foron terreo para as pugnas humanas.

Un novo espazo abriuse recentemente, 

cando no campo da cibernética enfróntanse 

vontades hostís. É un espazo extraordinaria-

mente amplo e moi mal definido: un novo 

campo de batalla inconcreto, de dimensións 

fluídas e indescritibles que se estende polas 

arterias e vasos capilares das redes de Inter-

net.

Consentiuse en denominar “cibergue-

rra” ás accións hostís -tamén violentas aínda 

que non ostensiblemente cruentas- que teñen 

lugar no espazo das comunicacións e das re-

des informáticas utilizadas nos sistemas de 

control de actividades e de servizos diversos, 

incluíndo os medios militares de defensa clá-

sica que utilizan as mesmas comunicacións. 

No ámbito civil, as operacións de cibe-

rataque poden afectar gravemente a bancos, 

sistemas ferroviarios, hospitais, refinerías, 

industrias de todo tipo, centros de control de 

satélites, servizos de correos e telégrafos, ae-

roportos, plantas nucleares, redes de distri-

bución eléctrica, etc. Un corolario de elemen-

tos esenciais para o normal desenvolvemento 

da vida ordinaria en calquera Estado media-

namente desenvolvido.

As armas específicas nesta guerra son 

os virus informáticos e os programas dese-

ñados para forzar os peches de seguridade 

dos sistemas de protección do adversario. Os 

combatentes que as utilizan son os expertos 

en informática e telecomunicacións, especial-

mente preparados para este tipo de guerra, 

que están en continua evolución.

Como ocorreu nos albores da aviación 

militar, aínda non están claros os límites do 

novo campo de batalla, os obxectivos a alcan-

zar, as posibilidades de ataque e de defensa 

ou os instrumentos e procedementos necesa-

rios para combater con eficacia neste espazo.
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Ademais, a nova guerra ten serias impli-

cacións internacionais. No denominado “Val 

do Silicio” californiano atópanse as principais 

empresas que dominan as infraestruturas de 

comunicacións informáticas en case todo o 

mundo. Algúns países emerxentes (China, 

Rusia, Brasil, etc.) esfórzanse por alcanzar un 

mínimo de soberanía tecnolóxica, liberándo-

se da dependencia creada respecto aos xigan-

tes informáticos estadounidenses (Google, 

Microsoft, etc.) e loitando en ocasións contra 

as tácticas agresivas de EUA., cuns efectos 

que foron denunciados por Edward Snowden 

cando revelou a estreita conexión entre os in-

tereses do seu Goberno e os das corporacións 

informáticas do país.

Dentro das numerosas consecuencias 

da adopción da ciberguerra, paga a pena re-

flexionar sobre as vagas fronteiras existentes 

entre ela e a guerra clásica. Sóese aducir o 

exemplo seguinte: se o Estado “X” compro-

ba de modo incontestable que o Estado “Y” 

xerou un ciberataque que paralizou as súas 

redes informáticas (como unha denegación 

do servizo para bloquear os servidores), es-

taría lexitimado “X” para bombardear as ins-

talacións de comunicacións de “Y”? Podería 

entón “Y” considerar este ataque como unha 

acción de guerra e replicar lanzando os seus 

mísiles? Onde reside a culpabilidade inicial? 

Quen violou a legalidade internacional?

Son cuestións parecidas ás que xurdiron 

cando os incipientes medios aéreos da época 

(globos, cepelíns ou avións) iniciaron as ata 

entón inéditas operacións de bombardeo aé-

reo do campo de batalla e contra a poboación 

civil. 

Na actualidade, case todos os Estados 

están creando órganos especializados na 

nova guerra (como o denominado Mando 

Conxunto de Ciberdefensa español), para fa-

cer fronte ás “ciberameazas”, as que prexudi-

can os sistemas e servizos propios que usan o 

ciberespacio ou que poden ser alcanzados a 

través del.

Os últimos conflitos cibernéticos que 

afectaron a Corea do Norte, China, Irán, EUA 

e varios países de Oriente Medio, puxeron de 

relevo un vello hábito da política internacio-

nal. Así como os chamados “loitadores pola 

liberdade” nuns países eran “terroristas” para 

outros, o que EUA e os seus aliados veñen 

considerando como a “liberdade en Internet”, 

noutros países (China ou Rusia) é soportado 

como o “imperialismo en Internet”.

Para rematar, convén non esquecer 

que así como as armas de combate clásico 

usáronse numerosas veces na Historia para 

oprimir e, en ocasións, incluso exterminar ao 

propio pobo, os sistemas de guerra cibernéti-

ca tamén poden utilizarse para amordazar a  

opinión pública e extremar a vixilancia sobre 

os cidadáns.

A guerra, calquera guerra, como xa 

deixou escrito o teórico militar prusiano, se-

gue a ser “ continuación da política por outros 

medios”. Será, pois, a política a que rexerá os 

enfrontamentos no novo ciberespacio, como 

os ven rexendo no ámbito universal.

 



IGADI Annual RepoRt 2014-2015  | 47

5.

Personaxes de 2014 

Pepe Mújica: a honradez na política
Aos seus 79 anos, Mujica deixou a presidencia uruguaia o pasa-

do 1 de marzo transferíndoa ao seu antecesor no cargo, Tabaré 

Vázquez, consolidando así a hexemonía política establecida pola 

progresista Fronte Ampla desde a súa chegada á presidencia en 

2004. Ex guerrilleiro pertencente ao movemento Tupamaro, 

Mújica alcanzou notables cotas de popularidade dentro e fóra do 

Uruguai, particularmente grazas a un estilo político provisto de 

honestidade, discreción e austeridade, un auténtico rara avis nun 

mundo político global penetrado pola corrupción, o vedettismo e 

a escasa credibilidade. Postulado para o Premio Nóbel da Paz, a 

xestión gobernamental de Mújica (2010-2015) permitiu garantir 

a viabilidade dos avances progresistas en materia social estableci-

dos no país suramericano, nun marco de estabilidade e racionali-

dade económica. A súa popularidade é tal que o laureado director 

cinematográfico de orixe bosnio Emir Kusturica definiu a Mújica 

como “o derradeiro heroe da política”.

Alex Salmond: Escocia existe no mapa
O referendo soberanista celebrado en Escocia o 17 de setembro 

de 2014, enmarcado na consulta popular relativa á decisión sobre 

a eventual independencia escocesa con respecto ao Reino Unido 

da Gran Bretaña e Irlanda do Norte, supuxo un acontecemento 

histórico que tivo un nome propio: Alex Salmond (60 anos). Des-

de 2007 como Ministro Principal de Escocia e líder do Partido 

Nacionalista Escocés (SNP) ata a súa renuncia en novembro de 

2014 trala derrota no referendo independentista, Salmond lo-

grou colocar no centro da atención internacional a revitalización 

das demandas soberanistas escocesas, verificando unha histórica 

consulta popular que, a pesar da súa derrota, xa constitúe unha 

referencia viable de autodeterminación para outros nacionalis-

mos periféricos, principalmente en Europa. 
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Malala Yousafzai: o poder da educación
Premio Nóbel da Paz 2014 con apenas 17 anos, sendo  a mais moza 

en alcanzalo, esta activista paquistaní defensora dos dereitos das 

nenas á educación alcanzou repercusión a nivel mundial tras su-

frir un atentado en 2012 por parte dun miliciano pertencente ao 

grupo Tehrik-i-Talibán (TTP), movemento integrista que contro-

lou o val do río Swat en Paquistán entre 2003 e 2009. A través 

dun pseudónimo utilizado nun blog para a BBC, Malala denun-

ciou a destrución das escolas, as matanzas e a inflexibilidade do 

rigorismo relixioso do TTP, razón que lle permitiu recibir diver-

sos premios a nivel internacional pola súa defensa do dereito á 

educación, entre os que destacan o Premio Simone de Beauvoir, o 

Premio Sajárov á liberdade de conciencia por parte do Parlamen-

to europeo, o premio UNICEF de España e o XXV Premio Cata-

lunya, todos eles en 2013, ano no que tamén foi postulada para o 

Premio Nóbel finalmente alcanzado en 2014.

Hosni Mubarak: a traizón da Primavera árabe  
A absolución xudicial do ex presidente exipcio Hosni Mubarak 

(novembro de 2014) pola súa presunta implicación nas mortes 

de 850 manifestantes ocorridas na Praza Tahrir do Cairo durante 

as revoltas de febreiro de 2011, constitúe o símbolo político que 

sepulta a Primavera árabe. No poder entre 1980 e 2011, Mubarak 

(86 anos) foi o referente da autocracia árabe aliada aos intereses 

occidentais, razón pola que a súa exoneración xudicial certifica 

o predominio das forzas reaccionarias contra os cambios políti-

cos, mobilizada pola sistemática represión establecida polo actual 

presidente exipcio, o xeneral Abdel Fatah al Sissi, particularmen-

te tralo golpe militar de mediados de 2013 contra o ex presidente 

islamita Mohammed Morsi, o goberno da Irmandade Musulmá 

e diversos actores opositores. Dende entón, a represión activada 

en Exipto, con saldo de máis de 2.500 mortos, a maioría deles 

simpatizantes islamitas, contou coa complicidade tácita de EUA e 

Europa, reactivada polos seus aliados rexionais, en especial Israel 

e Arabia Saudita.  
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Xi Jinping: o “soño” da China
No seu segundo ano de mandato, o presidente chinés Xi Jinping 

logrou definir un programa integral de reformas económicas, 

sociais e políticas á vez que alentar unha proactiva diploma-

cia rexional e global, debedora dunha nova visión multipolar e 

multilateral que Beijing instrumenta para fomentar un sistema 

internacional cada vez menos occidentalizado. Esta visión foi de-

finida polo propio Xi como o “soño da China”. A súa presentaci-

ón, así como a constatación da China como estratéxico actor da 

cooperación económica e política en diversos escenarios e foros 

sinalaron algúns dos preceptos establecidos por Xi Jinping du-

rante 2014, todos eles enmarcados nun contexto non exento de 

tensións internas (Hong Kong, Xinjiang) e externas (mares de 

China oriental e meridional). 
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