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Nacions Unides ha denunciat recentment un augment de 
violència sense precedents dirigida a les persones defenso-
res de drets ambientals, molt particularment a Amèrica Lla-
tina. Les lluites ambientals i de defensa del territori 
contra els processos extractivistes, i que moltes vegades 
són operats a través de consorcis empresarials publico-pri-
vats de matriu europea, acaben resultant la última línia de de-
fensa per frenar l’erosió mediambiental que està amenaçant a 
tot el planeta, en general, i molt particularment els indrets on 
tenen lloc. A més, això va de la mà d’un efecte que aguditza 
la desigualtat: els països més afectats pel deteriorament del 
medi ambient són moltes vegades els menys beneficiats pels  
beneficis resultants, que acaben canalitzats cap al nord global.  
 
En aquesta jornada internacional volem facilitar un espai 
per donar veu a organitzacions que treballen a través de la 
no-violència en la lluita per la terra-territori, així com tam-
bé oferir un lloc de reflexió acadèmica i institucional per 
aprofundir en els coneixements que poden oferir les persones 
defensores de drets ambientals, la importància de la defensa 
del territori per tal d’evitar-ne el deteriorament i analitzar-ne la 
coresponsabilitat que tenim en aquesta destrucció.
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JORGE JARILLO - Comissió Catalana  
d’Ajuda al Refugiat 

Benvolgudes a la jornada internacional Vulneració i de-
fensa de drets ambientals a Amèrica Llatina: destruc-
ció del medi ambient, desplaçament forçat i defensa de 
la terra-territori” en el marc del projecte El dret d’asil 
i els activismes en defensa dels drets humans i am-
bientals a les regions Mesoamericana i Andina amb 
l’objectiu de donar visibilitat a les conseqüències de les 
desigualtats estructurals i de gènere en l’actual situació 
d’emergència climàtica. 

Aquest projecte és finançat a través de la convocatòria 
de projectes de l’Agència catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i compta amb la col·laboració de 
Taula per Mèxic i Mujeres Migrantes Diversas, aliança 
estratègica per la seva execució. 

La incidència, acollida i sensibilització relacionada amb 
les defensores del sud global i la defensa de drets fo-
namentals i inherents ha tingut un gran impuls des de 
les institucions, entitats, moviments socials i societat 
civil en general, sense oblidar els pobles, les associa-
cions i entitats que les acompanyen en la lluita. 

Iniciatives com el programa català de protecció de de-
fensors i defensores de drets humans i “Ciutats defen-
sores de drets humans”, en el que participen 28 ajun-
taments i entitats supramunicipals, ajuden a reforçar les 
tasques d’incidència i la creació de xarxes internacio-
nals de suport per a les defensores que visiten tempo-
ralment Catalunya, xarxes que resulten molt enriquido-
res a nivell personal i molt significatives a nivell global. 
Com es poden traslladar les experiències individuals 
de les defensores a un nivell més comunitari? 

Cal esmentar que, sovint, quan les defensores retornen 
a territori troben la situació més agreujada arrel de la 
incidència i xarxes de suport internacional fetes a Cata-
lunya, i es poden desencadenar violències per part dels 
agents que vulneren drets, com les empreses trans-
nacionals, moltes d’elles amb capital del nord global i 
espanyol, el crim organitzat i, directa o indirectament, 
els governs.

Els principals objectius de la jornada són fer visible la 
relació existent entre les vulneracions del sud global i 
sensibilitzar respecte la corresponsabilitat de governs, 
empreses i ciutadania del nord global, des de la seva 
privilegiada posició. Descobrirem que un poble colom-
bià que defensa un riu, sagrat des de la seva cosmo-
visió, en realitat està lluitant perquè totes les persones 
puguin gaudir d’aquests recursos naturals: una lluita 
local amb impacte global. 

Les vulneracions mediambientals no estan reconegu-
des com a motiu per poder sol·licitar protecció interna-
cional i la informació sobre els desplaçaments interns 
i externs que aquestes causen està pràcticament in-
documentat. Des de CCAR es qüestiona la voluntarie-
tat de les migracions conegudes com a econòmiques, 
perquè encobreixen moltes vulneracions, així que vol 
impulsar un observatori que documenti aquests casos i 
en faci incidència des de Catalunya en estreta col·labo-
ració amb les regions Mesoamericana i Andina. 

Las vulneracions de drets ambientals no entenen de 
fronteres: en la mesura que s’empatitzi amb la realitat 
del sud global es podrà garantir una societat amb drets 
humans per a totes. 

1. PRESENTACIONS INSTITUCIONALS
Primera Jornada, 16 de desembre



PAOLA SANTOS - Mujeres Migrantes Diversas 

L’associació Mujeres Migrantes Diversas fa incidència 
política denunciant la situació a Hondures des de Bar-
celona. Va sorgir arrel de reconèixer les vulneracions de 
drets humans i laborals que es pateixen a les tasques 
de la llar i les cures, la precarietat i la discriminació in-
terseccional de gènere, classe i estatus migratori amb 
l’objectiu d’incidir en les institucions des de l’empode-
rament col·laboratiu per la defensa drets. 

Amb una forta creença en el treball en xarxa, Mujeres 
Migrantes Diversas abraça la cadena global de les cu-
res, no només a Europa si no també als territoris d’ori-
gen, on altres dones cuiden les famílies d’aquelles que 
han migrat. 

Moltes dones, després d’haver patit un desplaçament 
forçat i sense autodenominar-se defensores de territo-
ri, es troben a destí amb una criminalització subtil i una 
llei d’estrangeria que les invisibilitza durant tres anys, 
destinant-les a treballs precaris on es vulneren drets i 
es viu xantatge emocional, maltractament psicològic i 
físic i assetjament sexual; espais on fins i tot s’intenta 
utilitzar les seves motxilles migratòries en contra seva. 

Un dels objectius de la organització és que el govern 
ratifiqui el conveni 189 per poder tenir dret a l’atur, una 
garantia social que les treballadores de la llar i les cures 
no tenen ni tan sols amb documentació, així com altres 
permisos dels que no poden gaudir. 

Sense un treball comunitari de reconeixement del terri-
tori, el cos i les memòries, continuarà el cansament i la 
infermetat, per a molts anys després, en aconseguir la 
difícil estabilitat econòmica, les dones migrants hagin 
de qüestionar la qualitat de vida de nou. És per això 
que l’associació busca el reforç comunitari amb acti-
tuds exemptes de l’educació patriarcal i el capitalisme, 
mogudes per la vida i la seva cura. 

SONIA HERRERA - Taula per Mèxic

Taula per Mèxic va néixer la primavera del 2016, deu 
anys després que l’expresident mexicà Felipe Calderón 
comencés la guerra contra el narcotràfic amb nefastes 
conseqüències que encara es viuen. L’entitat es con-
forma per persones preocupades per la injustícia social 
(corrupció, violència, impunitat i exclusió) i la defensa 
de drets humans a Mèxic, on el deteriorament de la de-
mocràcia és evident tot i les poques dades documen-
tades, que són la punta de l’iceberg. 

El treball en xarxa és fonamental per interpel·lar a la 
comunitat internacional des de la investigació, anàlisi, 
divulgació, programes d’acollida temporal i activitats 
culturals, no solament des de la denúncia de les violèn-
cies sinó també des de la esperança i el fonament de 
la resistència. 

Taula per Mèxic també treballa pel reconeixement dels 
desplaçaments forçats per motius ambientals en la 
Protecció Internacional, amb especial èmfasi a la pers-
pectiva de gènere i feminista, donat que la majoria de 
defensores són dones. 



SARA LÓPEZ - Representant del Consejo  
Regional Indígena y Popular de Xpujil, Mèxic 

A Canpexe (Yucatán) es desenvolupa des de fa més 
de 15 anys una lluita en defensa de la vida, el territori, 
incloent l’aigua, la terra, la fauna i la flora, i el dret a la 
energia elèctrica davant les altes tarifes de la llum, con-
siderant-la un dret més. 

El govern federal va imposar un dels anomenats “me-
gaprojectes de mort”: el Tren Maia. Sense una consulta 
prèvia, lliure i informada, les comunitats es van mobi-
litzar davant l’avenç del projecte i van recopilar infor-
mació per reconèixer els impactes socials, econòmics i 
culturals que podria tenir el tren pel país.

Tot i que mancava la fe en les institucions,es va presen-
tar una denúncia en contra del projecte sobre l’afecta-
ció a les comunitats indígenes i la manca de consulta 
en base al Conveni 169 de la Organització Internacio-
nal del Treball sobre pobles indígenes i tribals. Se’ls 
va concedir la suspensió provisional del projecte, fet 
que es va rebre com a una victòria per la defensa del 
territori i moltes comunitats s’hi van unir a la lluita, però 
no es van evitar desallotjaments forçats de famílies que 
haurien de migrar, s’aprofitarien les restriccions de la 
pandèmia per començar el megaprojecte. 

Així va iniciar una despulla territorial a les comunitats, 
es compraven terres amb presència i amenaça de les 
forces de seguretat que portarien a casos de segrest 
i assassinats. Les comunitats farien públiques les de-
núncies buscant el suport de la comunitat internacio-
nal, però el govern aconseguiria que molts retiressin la 
seva signatura a canvi de diners.

La reserva natural de Calakmur, biosfera que és un dels 
pulmons del món, es veu afectada per el projecte del 
Tren Maya. Davant les denúncies al projecte per im-
pactes mediambientals i desallotjaments forçosos es 
va aconseguir que canvies el recorregut de les vies sal-
vant algun municipi, però el projecte continua i moltes 
cases del seu recorregut han quedat buides.

A més de la pèrdua territorial hi haurà una despulla 
cultural, de la llengua de les comunitats, la vestimen-
ta i mètodes de subsistència. A més, el megaprojecte 
contempla la construcció de pols de desenvolupament 
on arribaran moltes persones que generaran residus i, 
on aniran? Un projecte devastador que acabarà amb 

els pobles en pro de les inversions de les empreses 
transnacionals, incloses d’espanyoles, a qui el govern 
mexicà recolza. Aquestes s’assenten a territori per aug-
mentar dramàticament els nivells de contaminació de 
l’aire, l’aigua i els sòls, fent créixer els casos de càncer 
a la zona degut a la concentració de químics. 

Davant la oposició, les defensores són desqualifica-
des assenyalades com a conservadores que estan en 
contra del desenvolupament, tot i que el que es vol és 
defensar la vida per a tots i totes. És necessari que les 
organitzacions i societat civil lluitin conjuntament per la 
defensa del territori i la vida, per aconseguir un món on 
en càpiguen molts mons.

2. TAULA RODONA: desplaçament forçat  
i resistències comunitàries amb perspectiva 
de gènere



JAVIER ROURA - ProtectDefenders.eu:  
Mecanismes de protecció internacional

ProtectDefenders és un mecanisme de la Unió Europea 
per a la protecció de persones defensores, un exemple 
positiu dels fruits que pot donar la solidaritat interna-
cional. Mecanisme perquè combina instruments, pro-
grames i recursos, genera aliances i articula la societat 
civil amb 12 ONG internacionals que estan actives en 
tots els països del món amb experiència específica en 
la defensa i protecció de defensores. 

El projecte compta amb autonomia per a la definició de 
les seves prioritats, flexibilitat i capacitat d’adaptació a 
les situacions dels països i les persones, i no depèn de 
criteris polítics, ni interessos econòmics o militars per 
mobilitzar-se.

ProtectDefenders posa el focus especialment en co-
munitats amb situacions molt vulnerables ponderant el 
risc a la criminalització i les amenaces, i en aquelles 
persones defensores de causes molt concretes com la 
terra, el medi ambient, les dones, el col·lectiu LGTBIQ+ 
i altres vulnerabilitats interseccionals que agreugen la 
situació.

També es focalitza en els contextos més perillosos com 
les zones de guerra i de conflicte obert en quèes do-
nen profundes desigualtats. Cada any es valora la in-
tervenció en entre 30 i 40 països, entre els quals Mèxic 
i Colòmbia han estat des que el projecte va arrencar al 
2015. 

Cal esmentar però que els recursos amb què es comp-
ten, tot i ser el mecanisme més gran del món per a 
la protecció de defensors, resulten molt escassos per 
com de crítica és la realitat de la legítima defensa de 
drets. ProtectDefenders facilita subvencions d’urgèn-
cia que s’adapten a les necessitats que expressen les 
persones i comunitats, ofereix suport mèdic i legal i pro-
porciona mesures de suport familiar i personal. També 
subvenciona comunitats i associacions sense requerir 
cap tipus d’estatus a les entitats, prioritzant aquelles 
que operen en un context més complicat amb difícil ac-
cés a finançament o en zones amb una administració 
conflictiva. 

Es duen a terme programes de reubicació temporal en 
tot el món que permeten allunyar-se de la situació de 
risc, oferint activitats d’acompanyament, formació, tre-
ball en xarxa i inclusió per a un retorn a origen amb su-
port internacional que no suposi un gran canvi cultural, 
un programa que es complementa amb el projecte pilot 
anomenat Iniciativa-Refugi per tal facilitar aquest retorn 
i més seguretat després de la visibilització internacional. 

A territori es treballa per facilitar l’accés a la informació i 
proporcionar seguretat digital tot fent acompanyament 
directe en manifestacions i judicis, per exemple. Es 
duen a terme també missions concretes d’observació 
judicial, incidència i investigació. 

Els programes d’intervenció amb una perspectiva de 
gènere ja són part intrínseca dl mecanisme fent ús 
d’estratègies de gènere que a nivell pràctic es manifes-
ten en la valoració de riscos i cerca de vies de protec-
ció efectives considerant tots els elements de gènere.

Després de més de sis anys treballant arreu del món, el 
balanç mostra que la situació no està millorant, la de-
fensa de drets és molt arriscada i els defensors i defen-
sores són etiquetats i criminalitzats en moltes regions, i 
l’any 2021 ha estat el pitjor. Tot i que els programes de 
ProtectDefenders poden tenir impactes positius en la 
protecció de les famílies i persones, la situació d’inse-
guretat empitjora: els assassinats, la repressió adminis-
trativa i l’assetjament judicial augmenten i la pandèmia 
les ha col·locat en una situació encara més vulnerable, 
en la salut i en l’àmbit socioeconòmic. L’autoritarisme, 
el populisme, la militarització i l’extremisme han cres-
cut, tenint un fort impacte en les comunitats que ope-
ren més al marge de la societat amb més dificultats per 
accedir a la salut i aliments. 

Amèrica Llatina és el territori més perillós per a les tas-
ques de defensa de la terra i el mediambient. Les de-
fensores són censurades i detingudes inhibint la seva 
comunicació i feina amb total impunitat. A Guatemala, 
per exemple, el sistema és ple d’interessos corporatius 
que donen ales a l’extractivisme més salvatge, segres-
tant estructures socioeconòmiques i sistemes judicials 
i policials que esdevenen armes corporatives, igual que 
succeeix a Hondures i Colòmbia i Nicaragua, on la so-
cietat civil s’està desfent i les organitzacions internacio-
nals estan sent expulsades davant una major militarit-
zació dels espais. Situacions locals que exemplifiquen 
la tendència d’un patró de deteriorament comú, un pa-
norama pessimista contra el que cal continuar lluitant a 
través de programes de solidaritat internacional, aprofi-
tant l’espai en línia per fer campanyes que ajudin a que 
hi hagi més consciència global. No és una bona època 
per comptar amb suport governamental i institucional 
però sí que comptem amb més eficiència en l’articula-
ció de la societat civil per continuar endavant. 



MARIA DOLORES RIVERA - Representant de 
la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina, Colòmbia

La Maria Dolores Rivera és primera vocal de l’Asso-
ciació Nacional de Zones de Reserva Camperola, vi-
cepresidenta de la Fundació por la Defensa de Drets 
Humans i Dret Internacional Humanitari d’orient i centre 
de Colòmbia i és també part de la junta directiva de 
Mujeres por la Paz, que treballa des del feminisme a 
les comunitats camperoles per la defensa dels drets 
de les dones. El seu àmbit és l’ordenament territorial 
en defensa de la terra, el territori i els drets ambientals.

La defensora ha patit cinc atemptats i ha hagut de des-
plaçar-se de manera forçosa set vegades, tot i el pro-
cés de pau a Colòmbia. L’últim atemptat va tenir lloc 
2017, malgrat comptar amb protecció dels governs 
basc i el català, que es va pronunciar i va fer que el 
govern colombià valorés els seus riscos. La situació a 
Colòmbia és terrible per la joventut, les dones, els de-
fensors, els líders socials, i per les persones en procés 
de reincorporació del pacte entre les FARC i el govern. 
Ser líder ambiental és pena de mort.

Els parcs nacionals de Tinigua, Macarena, Yaguare i 
Sumapaz són d’una gran riquesa natural. Les comuni-
tats indígenes i els camperols que hi vivien abans de 
concretar-se parcs van quedar-s’hi després d’una dura 
lluita perquè els seus drets fossin reconeguts. Men-
tre el poble sempre ha estat disposat al diàleg, durant 
l’atur nacional van haver moltes desaparicions i assas-
sinats. La problemàtica a Colòmbia sempre ha estat 
relacionada amb la possessió de la terra, perquè les 
millors han estat propietat dels camperols i les comu-
nitats indígenes. 

A les zones de conflicte les defensores i els líders so-
cials són estigmatitzats i catalogats com a guerrillers i 
les comunitats que viuen dins dels parcs naturals són 
coaccionades i els terratinents, transnacionals i mega-
projectes poden talar més de 500 hectàrees als parcs 
sense conseqüències. La defensora Gracey Alexandra 
Perilla va ser capturada fa un any sense possibilitats de 
llibertat malgrat les proves d’innocència presentades 
pels advocats. També una dona de 72 anys i el seu 
nét que vivien a la vereda La Esparanza es van veure 
sorpresos per un helicòpter que la venia a detenir a la 
matinada, i es va consensuar arrest domiciliari. 

Al municipi de la Macarena es va fer una audiència pú-
blica el darrer setembre per valorar la problemàtica am-
biental amb més de 50 organitzacions socials que tre-
ballen en la causa. Hi van participar senadors, fiscalia, 
la ONU i altres institucions. Tot i que l’esdeveniment va 
tenir cert ressò mediàtic de caire esperançador contra 
la destrucció ambiental, al matí del dia següent quatre 

vivendes familiars de camperols serien cremades i el 
governador indígena capturat. 

És molt preocupant el reclutament de menors, un perill 
imminent i constant. De fet, molts menors van perdre la 
vida en un bombardeig recentment. La persecució de 
dones ha empitjorat encara més que durant els conflic-
tes del narcotràfic, amb violacions de dones succeïdes 
a plena llum del dia. A Colòmbia sembla que l’únic con-
flicte és arrel de les FARC, però no és així, hi ha molts 
altres actors. 

Els defensors de drets humans reclamen una justícia 
social vertadera, però donar visibilitat a aquesta rea-
litat pot tenir greus conseqüències. Els recursos co-
lombians que es destinen a les organitzacions gairebé 
no arriben, així que intenten accedir a ajuts internacio-
nals per tirar endavant. Les persones defensores i re-
fugiades confien molt en la feina de les organitzacions 
i programes espanyols, sobretot en l’acompanyament a 
territori i a refugi. 

Les zones de reserves camperoles són una figura d’or-
denament territorial que no permet la ramaderia exten-
siva, ni la tala ni crema, ni els cultius il·lícits i per això 
ANZORC continua treballant perquè es concretin, tot 
i que és ben difícil que siguin decretades legalment. 
L’associació lluita també contra el cultiu de la coca, 
conscients que respon a la necessitat del poble per 
l’abandonament estatal vers les comunitats campero-
les, la manca d’inversió social i d’infraestructures per 
la bona comercialització dels productes que pogues-
sin elaborar, ja que es tracta de comunitats amb difícils 
vies d’accés. 

Les noves eleccions a Colòmbia deixen en dubte si les 
persones d’ANZORC amb escons en alguns departa-
ments podran continuar exercint la seva feina i donant 
veu als interessos de les comunitats indígenes i cam-
peroles i també protegir a les persones en procés de 
reincorporació. 



REYNALDO DOMINGUEZ I JUANA ZUÑIGA 
Representant del Comité Municipal de  
Defensa de los Bienes Comunes y Públicos 
de Tocoa, Hondures

En Reynaldo Domínguez forma part del Comitè Muni-
cipal de Defensa de Béns Comuns i Públics de Tocoa 
lluitant en defensa de l’aigua, el riu Guapinol i els bos-
cos d’aquesta regió d’Hondures. 

Les comunitats estan passant per moments molt difíci-
ls. L’Estat ha concedit 200 hectàrees d’explotació mi-
nera a cel obert al parc nacional de Montaña Botaderos 
Carlos Escaleras, una zona protegida en defensa de 
la qual el poble s’ha alçat en lluita contra els projectes 
extractivistes que només busquen beneficis, mentre les 
comunitats són desallotjades d’espais on porten vivint 
més de 100 anys. 

Els projectes extractivistes contaminen l’aigua, des-
trueixen els boscos, maten ecosistemes sencers i po-
sen en total perill a les poblacions. A l’inici el Comitè 
va haver d’enfrontar-se a l’empresari que va posar en 
escac les aigües del riu Guapinol, sedimentades durant 
set mesos i, per tant, en impossibilitat d’ús tot i ser font 
d’abastiment per les comunitats. El mateix va passar riu 
San Pedro durant 8 mesos d’inutilitat, a la vora del qual 
una trituradora de pedra i ferro opera deixant-hi tots els 
residus. 

La zona, suposadament protegida des de 2012, ha es-
tat concedida a empreses amb un gran nombre d’il·le-
galitats i corrupció, amb documents falsos que com-
pren les consciències dels funcionaris públics que les 
atorguen, no només en aquesta zona si no arreu del 
país. Això ha portat molta violència a les comunitats 
que s’han mostrat en contra de la manca de consulta 
prèvia lliure i informada, disputa a la que el ministeri 
públic ha donat la resposta amb denúncies il·lícites i in-
justes privacions de llibertats, i un assassinat a l’abril de 
2015. S’ha posat una sanció a l’administració amb un 
equip d’advocats, perquè el judici oral i públic no es va 
executar. Després de presentar les proves demanades 
pel tribunal, el ministeri públic no les va aporta i en el 
seu lloc va denunciar als companys que defensaven el 
riu Guapinol amb un delicte més, enviant un missatge 
clar a les comunitats que lluiten contracorrent, contra 
tot l’entramat del sistema on jutges, fiscals, entitats i 

empreses estan involucrats en afavorir a l’empresari 
que vol portar el parc nacional a la destrucció.

Els vuit companys del Comitè continuen a la presó des 
de fa 27 mesos. El Comitè treballa amb un equip de 
juristes per acabar amb la tortura judicial per ells i les 
seves famílies. Des d’Hondures, es convida a la ciu-
tadania a fer incidència a l’ambaixada hondurenya: no 
s’ha de permetre la violació dels drets de qui defensa 
la terra. 

Tot i que la comunitat està molt unida i forta, és difícil 
comptar amb més participació per por a la opressió 
i l’empresonament. Però la lluita continua perquè els 
recursos naturals siguin lliures i també els defensors, 
apostant per l’aigua, que és vida. En Reynaldo i la Jua-
na apel·len la comunitat internacional per continuar 
brindant suport i solidaritat en defensa de la natura i 
l’herència ancestral. 

Las vulneracions de drets ambientals no entenen de 
fronteres: en la mesura que s’empatitzi amb la realitat 
del sud global es podrà garantir una societat amb drets 
humans per a totes. 

3. TAULA RODONA: Migració voluntària?  
Els motius subjacents dels desplaçaments 
interns i externs a Mesoamèrica

Segona jornada, 17 de desembre



BEATRIZ FELIPE - Representant acadèmic 
del Centre d’Estudis de Dret Ambiental  
de Tarragona (CEDAT), de la URV

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, 
associat amb la Universitat Rovira i Virgili, realitza for-
macions, activitats de transferència de coneixement, 
cooperació i investigació i ofereix un màster en dret 
ambiental. 

El centre col·labora amb la CCAR en diferents projec-
tes apropant el món acadèmic a la realitat. Les causes 
dels desplaçaments forçats per motius ambientals són 
múltiples. En són exemple els accidents industrials, 
com Chernobyl, que causen una degradació tan forta a 
l’ambient que obliga a la població a marxar sense poder 
tornar-hi; els fenòmens naturals com els terratrèmols 
o les erupcions volcàniques succeeixen en molts llocs 
freqüentment; o l’impacte de la crisi climàtica fa que 
moltes persones en tots els racons del planeta hagin 
de canviar de residència involuntàriament per la pujada 
del nivell del mar, les inundacions, les fortes tempestes, 
les sequeres... esdeveniments que ens estan afectant 
més del comú. 

Sembla que la natura impulsi les persones a marxar 
però hi ha una forta implicació i responsabilitat del nord 
global, enriquit arrel de l’explotació d’altres parts del 
planeta. Segons dades de Global Witness, homes i 
dones s’enfronten a aquestes violències, però són les 
dones qui, a més, troben vulnerats els seus drets amb 
actes de caire patriarcal, físic i sexual. 

Les polítiques climàtiques d’adaptació també expulsen 
persones de les seves llars, com ara la construcció 
d’hidroelèctriques, a partir de dinàmiques d’expulsió 
que afavoreixen elits i empreses del nord global. L’aca-
parament de terres i l’espoli el trobem per exemple al 
Senegal, on empreses russes, asiàtiques i europees no 
deixen lloc al mètode de subsistència tradicional dels 
pescadors imposant polítiques de pesca totalment in-
sostenibles. 

Entre els projectes del CEDAT es troba la publicació 
del llibre “Defensa de la vida i el medi ambient: la si-
tuació de les persones defensores del medi ambient”, 
una publicació especialment interessant perquè no 
només aporta una revisió bibliogràfica sinó que també 
acompanya a defensores a Catalunya i el País Basc per 
aprendre de les seves experiències i poder desenvolu-
par estratègies de protecció efectives. El treball comú 
afavoreix la creació d’estratègies jurídiques de suport i 
la integració de diferents lluites davant la criminalització 
a periodistes i defensores. 

El CEDAT demana la suspensió de tots els projectes 
de suposat desenvolupament en els que es doni cap 
tipus d’agressió contra homes i dones, la supervisió 

de mecanismes que garanteixin el respecte als drets 
humans i la consulta prèvia, lliure i informada i incorpo-
rin els principis de lliure determinació i autonomia dels 
pobles i les comunitats indígenes sobre el seu territori. 
Es demana que els Estats compleixin amb les seves 
obligacions, investigui i jutgi a qui vulneri drets humans 
i ambientals i que el nord global col·labori amb aques-
tes lluites i ofereixi recursos i protecció.

TOMMY MORENO - Periodista hondurenya i 
que han patit vulneracions de drets ambientals

Hondures és catalogada com un dels països més peri-
llosos per la defensa de drets humans, ambientals i de 
territori amb altes tasses d’assassinats de defensors, 
sindicalistes i periodistes, juntament amb Mèxic. Ac-
tualment, trenta vuit defensors ambientals es troben en 
processos judicials amb requeriments fiscals o empre-
sonats. La Comissió Interamericana de Drets Humans 
ho cataloga com a estratègia per frenar la seva feina i 
així les empreses puguin créixer econòmicament amb 
aquests projectes vinculats a polítics i governs. L’Estat 
ha de velar pel compliment dels drets de la ciutadania, 
però desafortunadament no és així. 

Es tracta d’una trama molt complicada per la confabu-
lació de forces de seguretat, jutges, fiscals i empre-
ses de capital nacional i transnacional, així com també 
personal de les empreses extractivistes. El cas de la 
comunitat del riu Zazaua n’és un exemple. La població 
vivia en una vessant de la muntanya allunyats de les 
ciutats, pràcticament invisibles pels governs. Una em-
presa hi va arribar prometent la construcció d’una es-
cola, un centre de salut i llocs de feina, així que tota la 
comunitat va signar el consentiment per la construcció 
d’una presa. Tres anys després, el cabalós riu Zazaua 
es troba pràcticament sec, amb un aigua contaminada, 
groga, que els porta infermetats. 

L’Associació per la Democràcia i els Drets Humans re-
cull dades que analitzen la criminalització de defensores 
de l’ambient i el territori, casos com les cinc defensores 
del riu Guamilito a Atlàntida acusades d’atemptar con-
tra espais públics per la denúncia d’un empresari, set 
ambientalistes a Francisco Morazán que protestaven en 
contra de la contaminació del riu Choluteca denunciats 
per un empresari de El Cortijo, dues defensores amb 
mesures cautelars per la defensa del territori a Trujillo, 
els companys del Guapinol i les defensores lenques de 
La Paz també privades de llibertat. Les lluites socioam-
bientals estan sota amenaça.



Des del cop d’estat al 2009 fins el dia d’avui, 92 pe-
riodistes han estat assassinats i assassinades, treballa-
dors i comunicadors socials que han mort en un país 
suposadament democràtic. La violència generalitzada i 
la implementació, a una exagerada velocitat, de mesu-
res neoliberals han centralitzat el poder.

A principis d’octubre de 2018 mil hondurenys van 
iniciar una caravana cap als Estats Units amb el fals 
somni de poder sol·licitat asil humanitari, però s’ha vist 
que a l’arribada al mur la realitat és molt diferent. Civi-
ls nord-americans s’organitzaven per caçar migrants. 
Abans la majoria eren homes, però des de 2020 veiem 
famílies senceres viatjant, nens i grans que fugen 
d’aquest conglomerat de violències i contaminació. 
Degut a les polítiques d’Estat Units en contra de l’aco-
llida d’immigrants, el govern d’Hondures va començar a 
implementar mesures per evitar la sortida de població, 
mitjançant cops i emissió de gas lacrimogenper part 
dels cossos de seguretat a la frontera amb Guatemala. 

La repressió i opressió vers els defensors de drets i co-
municadors ha portat a l’exili a moltes persones davant 
processos judicials impossibles, amenaces i atemp-
tats. La Tommy Moreno va començar a escriure als mi-
tjans de comunicació d’organitzacions defensores de 
drets humans al 2009, després d’acabar les classes 
de periodisme en ple canvi pel cop d’estat, i aleshores 
començaria a patir l’estigmatització, fins i tot per part 
de companys periodistes. 

Al setembre del 2017 s’observava el respecte dels 
drets a la Universitat Nacional Autònoma d’Hondures, 
on els estudiants anaven a prendre l’espai en forma 
de protesta. Les forces de seguretat van intervenir. 
La Tommy Moreno hi era amb altres defensors, quan 
agents especials de seguretat fortament armats els van 
tancar a un bus durant quatre hores. Els quatre defen-
sors i vuit estudiants de la universitat veien des de dins 
com els amenaçaven amb les armes i colpejaven el 
bus, que van enganxar a una grua i moure amb tothom 
a dins. La universitat estava totalment tancada, ni tan 
sols els membres de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides podien sortir-hi. 

Van obrir les finestres de l’autobús i omplir-lo amb 
gas-pebre deixant-los sense visibilitat, per treure’ls i 
colpejar-los dificultant la respiració. Van ser detinguts 
i tractats com a criminals. Després de fer signar els 
drets a la matinada, els van portar als jutjats, esposats 
de mans i peus, on s’hi passarien moltes hores acu-
sats d’encobriment per usurpació i atemptat contra la 
seguretat. Es van decretar mesures cautelars tot i que 

l’objectiu era la empresonar-los per donar exemple a la 
resta.

Després de rebre la carta de llibertat, la Tommy va ha-
ver de sortir del país i ara porta dos anys a Espanya 
esperant la resolució de la seva sol·licitud de Protecció 
Internacional. I aquí no se’ls reconeix com a defensores 
ni professionals, sinó com a dones migrants que han 
de sobreviure. 



DILARA EKMEN - Incidència política, CCAR

Des de CCAR s’està treballant en un informe compa-
ratiu sobre les vulneracions de drets medi ambientals 
i desplaçament forçat a Mèxic, Colòmbia i Hondures, 
un informe que finalitzarà després d’una visita a terri-
tori per conèixer, verificar i intercanviar detalls amb les 
comunitats. 

Per la seva elaboració s’han triat conflictes socioam-
bientals amb eixos de vulnerabilitat superior,vulnera-
cions de drets humans, assetjament judicial i absoluta 
desprotecció jurídica, així com conflictes amb respon-
sabilitat de bancs i empreses espanyoles amb l’objec-
tiu de fer incidència al país i poder resseguir l’entramat 
i moviment dels recursos econòmics que permeten la 
intervenció als territoris afectats. 

Després de fer una radiografia general del marc his-
tòric i sociopolític de Mèxic, Hondures i Colòmbia 
s’han detectat patrons comuns com la relació de les 
elits polítiques i econòmiques, els alts índex d’impuni-
tat i corrupció i la manca de protecció pels defensors 
i defensores de drets humans i dels pobles indígenes, 
a partir de l’anàlisi i posta en comú de casos concrets 
com el poble lenca, el Guapinol, Sonora, Calakmul, el 
Meta, el Guabire i el nord del Cauca. La baixada a la 
realitat mostra com aquests casos no s’entenen si no es 
pel sistema econòmic neoliberal injust i depredador, he-
reu del colonialisme que perpetua desigualtats socials.

L’informe també analitza els conflictes socioambientals 
i l’alta criminalització dels defensors i defensores de 
drets humans en els tres països i, en clau de gènere,vol 
visibilitzar el paper de les dones en la defensa dels te-
rritoris i en les lluites i resistències comunitàries. 

La CCAR també està impulsant un observatori de des-
plaçaments forçats per motius ambientals per tal de 
crear consciència i lluitar per aturar les seves causes, 
treballant des de la recerca, la visibilització de les llui-
tes comunitàries i de les conseqüències de les tasques 
de defensa; també fent denúncia per fomentar l’acció 
de les institucions nacionals i internacionals per aca-
bar amb les pràctiques que vulneren drets, i fomentant 
la mobilització i reunió d’entitats i organitzacions,amb 
l’objectiu de crear vincles de treball horitzontal i inter-
nacional. 

És important tenir en compte que molts desplaçaments 
forçats són catalogats com a econòmics tot i una forta 
influència de lesvulneracions ambientals que afecten 
els drets socials i culturals de les comunitats originàries 
que no tan sols perden recursos, territori i riqueses na-
turals sinó també part de la seva identitat.

BEATRIZ FELIPE - CEDAT

Les aliances entre organitzacions espanyoles i d’altres 
parts del món és imprescindible, el CEDAT ofereix una 
visió acadèmica i científica, i una acadèmia ha d’estar im-
plicada en els problemes de la societat contemporània. 

EUNICE ELENES - Taula per Mèxic

Taula per Mèxic s’enfoca en la problemàtica del país i 
juntament amb les nostres contraparts que es troben a 
territori han verificat que gran part dels desplaçaments 
forçats són atribuïbles a situacions de violència i el 
control del territori com a causa subjacent en un país 
ple de conflictes ambientals, sobretot en relació a l’ai-
gua i tot tipus d’indústria extractivista i megaprojectes 
imposats. 

Poder comptar amb l’observatori que està construint 
la CCAR és essencial per compartir i aglutinar els co-
neixements que ens ajudin a traçar la realitat, donat 
que no hi ha dades reals dels desplaçaments, desapa-
ricions i assassinats ocorreguts a Mèxic.

2. Vulneracions de Drets Mediambientals  
i desplaçament forçat a Colòmbia, Hondures  
i Mèxic: PRESENTACIÓ OBSERVATORI  
DE DRETS AMBIENTALS



TOMMY MORENO - Periodista d’Hondures

És molt important la creació d’espais comuns ja 
que el context de Mèxic, Colòmbia i Hondures són 
molt semblants, amb governs molt lligats al nar-
cotràfic i problemes molt similars. Serà important 
aplicar perspectiva de gènere per la gran implica-
ció femenina en les lluites.

PAULA SANTOS - Mujeres Migrantes Diversas

Mujeres Migrantes Diversas és unaorganització femi-
nista, de suport al col·lectiu LGTBIQ+, antipatriarcal, 
antiracista i anticapitalista amb l’objectiu d’empode-
rar-se compartint els projectes migratoris i denunciar 
les vulneracions de drets humans i eixos de desigual-
tats transversals. La voluntat política i la consciència 
humana han de formar part de la lluita cap a una trans-
formació social que posi al centre la cura de la vida i de 
la Mare Terra, a qui s’ha de respectar amb vital impor-
tància per poder deixar un món més just i sa. 

La organització denuncia la difícil situació en què es 
troben les dones en arribar al país que l’ha de donar 
refugi, on manquen drets laborals al sector de la llar i 
les cures, i on es complica l’accés a la vivenda pels alts 
lloguers, impossibilitats per una llei d’estrangeria que 
invisibilitza les persones migrants, els drets de les quals 
es troben de nou vulnerats. 

Tothom és part i responsable de la roda econòmica i 
s’ha de fer el possible des de les nostres posicions 
amb l’objectiu, indubtable, del canvi. 



Amb el suport de:


