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Os éxodos forzados da humanidade teñen a súa
orixe no espolio incontrolado dos recursos. Desde o século XV coas viaxes de conquista, pasando
polo expansionismo colonial das potencias europeas no século XIX, ata as guerras actuais, só hai
unha razón: o afán capitalista de apropiarse dos
recursos doutros pobos para beneficio duns poucos. Baixo fantásticos eufemismos como “Guerra
Santa” ou “Liberdade Duradeira” espolian e matan
sen conciencia nin escrúpulo ningún; sucede arestora en África, Siria, Iraq, Afganistán, O Brasil, O
Iemen, América Latina, en Galicia e un longo etcétera.
A máis moderna forma de espolio chega da man
da tecnoloxía. O espolio dos nosos datos, do noso
pensamento, desexos, gustos, sensacións, contactos, fotos, opinións… todo, a nosa vida enteira: o
obxectivo é o control total. Os metadatos son o
novo petróleo.

A tecnoloxía é, sen dúbida, un grande avance
para a humanidade, sempre que se someta a controis democráticos. O problema, o que cómpre
cambiar, é un sistema que xa está por encima de
gobernos incapaces de implantar regras democráticas.
Por último, o espolio definitivo é o do propio
planeta, que camiña de forma irreversible cara
ao colapso climático pola cobiza desenfreada do
sistema capitalista, condenando a millóns de persoas ao sufrimento, ao desprazamento forzado e,
en moitos casos, á morte. Talvez esta pandemia
mundial da COVID-19 sexa o aviso máis recente
de que debemos rectificar.
Segundo datos da ONU, os recursos naturais
causaron máis do 40 % das guerras nos últimos
sesenta anos.
Só a conciencia e a determinación da cidadanía
será capaz de forzar o cambio necesario. Por esta
razón, as organizacións e persoas que conformamos a Rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
queremos mostrar nesta exposición algúns exemplos de como o espolio causa pobreza, desesperación e impotencia. A terra, o petróleo, a madeira,
o coltán, o xade, os fosfatos, son algúns exemplos
para ilustrar que detrás dun desprazamento forzoso hai, normalmente, un espolio que o causa e por
iso defendemos o Dereito a Refuxio por Espolio.
Xosé Abad / Coordinador Acampa
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Se hai unha palabra ben definidora do sistema
económico que rexe o noso modo de vida esa é
espolio. O espolio é o causante de que millóns de
persoas se vexan obrigadas a saír do seu fogar para
sobrevivir.
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Dereito a
refuxio por
espolio
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Derecho a refugio
por expolio

Direito de refugiar-se
por espoliação
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VICTOR

MORIYAMA
Deforestación
amazónica
<

Un empregado dunha empresa legal de manexo de madeira corta unha
árbore histórica no Bosque Nacional Caxiuanã.

Um funcionário de uma empresa legal de manejo de madeira corta uma árvore
histórica na Floresta Nacional de Caxiuanã.
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O 2019 foi o peor ano na historia da deforestación da selva
brasileiro Jair Bolsonaro, varios grupos que operan na talla
ilegal, a minería ilegal de ouro e a cría de gando en áreas irresúas actividades depredadoras. O resultado deste proceso
ambientais e indíxenas. Os especialistas detectaron en 2019
máis de 80.000 focos de incendio na Amazonia brasileira. Os
lumes foron máis intensos en agosto, setembro e outubro e
provocaron unha crise climática internacional. Miles de mozos
e activistas ambientais saíron ás rúas de varias capitais mundiais para protestaren
contra as políticas de
conservación ambiental do Brasil. Documentei durante tres mesesa
queima e os principais
piares da deforestación
na selva amazónica, tales como a expansión do 2019 foi o pior ano da história do desmatamento da Floresta Tropical
Bolsonaro, vários grupos que operam em extração ilegal de madeira,
gando, a talla ilegal, a Jair
de mineração ilegal de ouro e de criação de gado em áreas irregulares
extracción de ouro e as predatórias. O resultado desse processo tem sido o surgimento de
comunidades indíxenas 2019, os especialistas detectaram mais de 80.000 pontos de fogo na
baixo presión.
e os principais pilares do desmatamento na Floresta Amazônica, tais
como: expansão de gado, extração ilegal de madeira, extração de ouro e
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Traballadores dunha empresa madereira na
cidade de Portel no estado de Pará en 2019.

de Portel no Estado do Pará em 2019.

Un camión con troncos de madeira amazónica
cruza a cidade de Humaitá no estado de
Amazonas, 2019

Um caminhão com troncos de madeira Amazônica
cruza a cidade de Humaitá no Estado do Amazonas,
2019.
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Fragmento do bosque amazónico en lapas durante os históricos lumes do 2019 no estado de Rondônia, Brasil.
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Pobo indíxena wajãpi nun dos seus pobos no 2017.
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Guilherme Cavalli CIMI
Tiago Miotto CIMI
Christian Braga CIMI
Clara Belchior

LOITA
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I N D Í X E NA

Chámome Nemonte Nenquimo. Son unha muller waorani, nai e
unha líder do meu pobo, e a Amazonia é a miña casa. Escríbolles
esta carta porque os incendios seguen a queimar a nosa selva.
Porque as compañías están a verter petróleo nos nosos ríos.
Porque os mineiros están roubando o ouro (como levan facendo
durante os últimos cincocentos anos), deixando atrás piscinas
abertas e toxinas. Porque os invasores e extractivistas de terras
están tallando os bosques virxes para que o seu gando paste, para
que medren as súas plantacións e o home branco poida comer.
Porque os nosos anciáns están a morrer de coronavirus e, mentres,
vostedes planean os seus próximos movementos para explotar as
Porque, como pobos indíxenas, estamos loitando por protexer o
que amamos: a nosa forma de vida, os nosos ríos, os animais, os
nosos bosques, a vida
na Terra.

E é hora
de que nos
escoiten.
empresas estão derramando óleo em nossos rios, porque os mineiros estão

<
CLARA BELCHIOR
Disparo queima alma, 1ª Marcha das Mulheres Indígenas, Brasília, 2019.
está na hora de sermos ouvidos/as.
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GUILHERME
CAVALLI
Mobilización dos pobos indíxenas
na Esplanada dos Ministerios de
Brasília durante o Campamento
Terra Livre, en 2018 (ATL/2018).

durante o Acampamento Terra Livre,
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CHRISTIAN BRAGA
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TIAGO MIOTTO
Movemento de estudantes
indíxenas e quilombolas en
Brasília.

Movimento de estudantes

Mobilización dos pobos
Pataxó, Tupinambá e Pataxó
Hã- Hã- Hãe contra a
municipalización da saúde
indíxena, en Brasília.
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PABLO
> 22

P I OVA N O

O custo humano dos agrotóxicos

En 1996, o goberno arxentino aprobou, baseándose
unicamente en estudos da Compañía Monsanto,
o cultivo de soia transxénica e o uso do herbicida
xeneticamente. Case dúas décadas despois da
utilización de agrotóxicos que afectan directa ou
indirectamente a un terzo da poboación do país,
Arxentina converteuse nun estudo de campo de

dos biocidas. O Custo Humano dos Agrotóxicos
documenta o impacto de 20 anos de
uso indiscriminado de agroquímicos
no nordés rural de Arxentina, e o seu
impacto devastador.

um estudo de campo de experimentação, no qual centenas de estudos

impacto devastador.

<

3·4·2015 San Salvador, Entre Ríos.
Un fumigador voando sobre os cultivos.
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18·11·2014, Libero, provincia de Entre Ríos.
Marta Elsa Cian, produtora de aves de curral.
Os habitantes da poboación chámanlle “a tola
da máscara”. Cada vez que sae da casa usa
protección para evitar a exposición á constante deriva dos agroquímicos da fumigación
piratoria crónica, hipertensión, neuropatías
combinadas con síntomas hematolóxicos e
cardiolóxicos.

cidade a chamam de “A mulher louca com a máscara”.
Toda vez que ela sai de sua casa usa proteção para
evitar a exposição constante a derivados dos agro

hipertensão, neuropatias e sintomas hematológicos
e cardiológicos.

Insecticida utilizado para o tabaco cando se
fumiga de xeito manual. Moitas das aplicacións supoñen o risco de estar en contacto
directo co veleno ao fumigar decenas de hectáreas con mochilas, e a causa e o efecto en
moitas persoas da rexión tradúcese en graves
problemas para a saúde.

ocorre manualmente. Muitas das aplicações trazem
o risco de contato direto com o veneno, ao se pulveri
zar dezenas de hectares usando mochilas nas costas.

29-10-2016 Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
Fabián Tomasi traballou moitos anos nunha empresa de fumigación de agroquímicos; ocupábase da carga e do bombeo. Sofre dunha polineuropatía tóxica grave e está sendo tratado por unha
casa. Toda a vida manipulou agroquímicos sen
usar máscaras nin guantes protectores, incluso cando había que tomar precaucións. “Non
sabía que todo isto podía ser perigoso para a
miña saúde”, declarou. “Os expertos dixéronme
que os produtos químicos deben manipularse
con precaución, pero ninguén toma precaucións
nesta área”

durante toda a sua vida, quando era preciso ter tomado

área”.
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12·07·2014, Alicia Baja- Colonia Aurora,
Provincia de Misiones
Lucas Techeira ten 5 anos e padece unha enfermidade incurable chamada Ictiose Lamelar,
causada por unha mutación xenética. A provincia
de Misiones foi a porta de entrada dos cultivos
transxénicos na Arxentina. O Goberno arxentino
autoriza o seu uso desde 1996 baseándose unicamente nos estudos de Monsanto.

curável chamada Ictiose Lamelar, causada por mutação

governo argentino autorizou seu uso desde 1996, com

1
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12·11·2014 Fracrán, Provincia de Misiones
Cando Cándida Rodríguez pariu a Fabián Piris, ao
neno déronlle un ano de vida. Agora ten 8 anos
e sofre de hidrocefalia, unha desorde cerebral
irreversible que causa discapacidade mental.
Durante o seu embarazo, Cándida manipulou
agroquímicos nos campos de tabaco xunta o seu
home. A súa casa está situada a poucos metros
dun serradoiro onde utilizan produtos químicos
altamente tóxicos para tratar a madeira. Só na
zona da estrada nacional 14, onde vive esta familia, naceron mil duascentas persoas con labio
leporino, hidrocefalia e outras discapacidades
que poderían ser consecuencia dos velenos utilizados nos campos de tabaco e herba mate.

gravidez, Cándida manipulou agrotóxicos nos campos
zada a poucos metros de uma serraria onde utilizam
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JUDITH
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PRATColtán

No leste da República Democrática do Congo concéntranse o 80
% das reservas mundiais de coltán, un mineral fundamental para
o desenvolvemento de novas tecnoloxías como a telefonía móbil,
a fabricación de ordenadores, armas intelixentes ou industria aeroespacial.
Existe unha complexa rede de intereses internacionais creados para
saquear a zona. Estados veciños como Ruanda, a través dos cales
sae o coltán do país; multinacionais de todo o mundo, destinatarias
últimas deste espolio ilegal; ou os propios gobernantes congoleses,
corruptos e incapaces de atallar
o problema, son os responsables
de que o país vivira todos estes
de grupos armados operando na
zona, ao servizo destes intereAs condicións de traballo dos
mineiros son extremadamente
duras e perigosas. Moitos deles,
to, acoden ás minas fuxindo doutras zonas de maior violencia.
Deben afrontar xornadas de
traballo de 15 horas por apenas 7 dólares diarios.
Existe uma complexa rede de intereses internacionais criada para

<

Mina Nyange, Rubaya, RD do Congo, onde se extraen coltán e manganeso.
interesses.

e perigosas. Muitos mineiros, deslocados internamente por causa

dólares por dia.
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Un mineiro congolés sae dun dos túneles escavados no interior da montaña. En época
de chuvias, o traballo dentro das galerías é
extremadamente perigoso polos frecuentes
derrubamentos.

aos frequentes deslizamentos de terra.

Moitos mineiros comendo patacas
na propia mina.

na própria mina.

O coltán de cor máis escura sepárase do manganeso,
da terra e outras impurezas mediante varios lavados.

da terra e de outras impurezas, por meio de várias lavagens.
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Logo de ensacar os minerais, hainos que
transportar desde a mina á vila.
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Após o empacotamento dos minerais, eles
devem ser transportados da mina para a aldeia.

Traballadores da cooperativa
pesan os sacos de coltán.

pesam sacos de coltan.
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CAMPAMENTO DE REFUXIADOS DE DAJLA (ALXERIA).
Un refuxiado saharauí mostra dous DNI da antiga
provincia española do Sáhara Occidental, territorio
pendente de descolonizar e que Madrid deixou en
mans de Rabat entre 1975 e 1976. Xa pasaron décadas, pero os saharauís gardan estes carnés aferrándose con eles á posibilidade de, como ocorreu nalgúns
casos, obter ou non perder a nacionalidade española.

Um refugiado saharaui mostra seu documento de identidade
em processo de descolonização e que Madrid deixou nas mãos

da, não perder essa nacionalidade.

<

LUIS
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DE VEGA

Os dous
lados do
muro

Co ditador Francisco Franco moribundo, o rei Hasán II deu o golpe de graza
á presenza española no Sáhara Occidental coa Marcha Verde (1975). Pouco
durou xa a presenza española, as súas últimas tropas levantaron o voo na
coñecida como Operación Andoriña (febreiro de 1976). Desde entón pasou
case medio século e o proceso de descolonización do Sáhara que debería
esixir Nacións Unidas segue atascado nas areas do deserto. Non hai o
do territorio, e Marrocos, como ocupante de facto, séntense cómodos
coa indiferenza da comunidade internacional. O reino alauí levantou un
longuísimo muro no medio do deserto para tratar de impedir o regreso dos
saharauís e evitar posibles ataques dunha Fronte Polisario que, sen apoio
externo, tiña unha capacidade militar case nula. Alén do drama de decenas
de miles de persoas abandonadas todas estas décadas nos campos
de refuxiados cerca de Tinduf (Alxeria), o control de recursos naturais
como os fosfatos, a area, a pesca ou os
hidrocarburos, segue en mans de Rabat e
sen espertar tampouco excesivo interese
nin das Nacións Unidas nin do resto de
países. Este texto podería perfectamente
levar escrito varias décadas sen perder
vixencia ningunha. A colonia máis antiga
de África non é noticia habitual.
Com a morte do ditador Francisco Franco, o rei Hassan II deu o golpe de

ataques de uma Frente Polisario cuja capacidade militar, sem apoio
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O MURO. Ao longo de varias décadas, Marrocos foi construíndo algúns tramos de muro
—calcúlase que entre 2000 e 3000 quilómetros— no Sáhara Occidental. Esta barreira
separa na actualidade a zona baixo control
de Rabat, uns dous terzos da excolonia, da
zona baixo control da Fronte Polisario, que
reivindica a titularidade da antiga provincia
española.

construiu de 2.000 a 3.000 km de muro dividindo o

MANIFESTACIÓN. Decenas de saharauís concéntranse nas proximidades dun dos tramos
do muro vixiado por tropas marroquís e que
separa a zona baixo control de Rabat da que
controla a Fronte Polisario. Aínda hai zonas
sen desminar e, se ben é un terreo case deshabitado, ocasionalmente, ao pisar un deses
artefactos, algún camelo sae voando ou, o
que é peor, algún pastor nómade.

tram nas imediações de um dos muros, vigiado pelas
tropas marroquinas e que separa a zona controlada
Há nesse local, muitas áreas ainda com explosivos,
vezes um camelo, ou ainda um pastor nômade, pisa
em uma dessas minas explosivas.

O AIÚN (Sáhara Occidental). O rei de Marrocos,
Mohamed VI, entra triunfal no Aiún nunha visita
no 2006 para demostrar que o seu país segue
detendo o poder desde que, nos anos setenta do
século XX, España abandonara o territorio que
aínda hoxe segue pendente de descolonizar.

EL AAIÚN
med VI, no ano de 2006 entra triunfante na cidade de El

zação.
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O AIÚN (SAHARA OCCIDENTAL). Axentes marroquís inmobilizan e arrestan un veciño que berraba consignas a favor da independencia nos
arredores do barrio de Matalah. No 2005, Rabat
tivo serios problemas para controlar as revoltas
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co levantamento palestino fronte a Israel, como
Intifada Saharauí.

EL AAIÚN

O AIÚN (Sáhara Occidental). Veciños do Aiún, capital do Sáhara Occidental, pasan por diante de
policías marroquís que tentan frear as revoltas
proindependentistas e a prol de mellores condicións de vida durante a que se coñeceu como
Intifada Saharauí de 2005.

EL AAIÚN

hores condições de vida organizadas por varias pessoas,
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AKINTUNDE
AKINLEYE
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En 1956, a Shell Petroleum Development Company
explorou e descubriu grandes cantidades de petróleo
cru na remota aldea de Oloibiri. No delta do Níxer, os
residentes observaron durante décadas como o deus
negro é extraído das súas terras ancestrais, producindo miles de millóns de
dólares para as compañías
petroleiras estranxeiras e as
elites nixerianas, mentres
eles seguen sendo pobres.

e para as elites nigerianas, enquanto eles permanecem

<

A partir do 2010, teño voado moitas veces a través do Delta, cruzando algúns dos regatos onde os ladróns de petróleo foron establecer
día, segundo unha estimación do Ministerio de Finanzas.

41 <
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O petróleo que sae a cachón da terra inchou esta
besta da corrupción en proporcións monstruosas. As elites de todos os recunchos do país loitan por conseguir un pedazo da “torta nacional”,
descoidando a educación, o emprego, a atención
médica e a infraestrutura para envorcallarse na
degradación ao tempo que perseguen os dólares
do petróleo. Os fondos estatais canalízanse aos
petos privados, mentres máis de tres cuartas
partes da poboación vive na extrema pobreza.

O óleo jorrando do solo aumentou a corrupção a pro
porções monstruosas. As elites, em todas as partes do
negligenciando a educação, o emprego, o cuidado com
enquanto perseguem os dólares do petróleo. Os fundos
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Estímase que desde o boom do petróleo dos anos
70, lévanse dilapidado máis de 400 000 millóns
de dólares americanos en frivolidades políticas.

frear as actividades de aprovisionamento de petróleo no delta, non parece que os seus desempregados máis mozos vaian cesar nesta prexudicial empresa, a menos que a elite de Nixeria
deixe de roubar a riqueza da industria petroleira
do país.
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não parece que seus jovens desempregados darão um

No delta do Níxer, os residentes levan décadas
vendo como expulsan das súas terras ancestrais a pegañenta substancia negra, que lles fai
gañar miles de millóns ás compañías petroleiras
estranxeiras e ás elites nixerianas, mentres eles
seguen sendo pobres. Non é de estrañar, entón,
que algúns deles decidan, pola súa vez, roubar
algo.

45 <

J AV I E R
CORSO

Terra
verde

<
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Un grupo de traballadores de Mina Real
(Muzo), propiedade dunha compañía colombiana, explora un dos cortes previamente asegurados. A uniformidade entre
os mineiros é exclusiva das empresas reguladas. Os cascos de cor verde identifícanos como escavadores.

te protegido. Os uniformes usados pelos minei

como escavadores.

lombia. A loita polo control da súa riqueza e o dereito a explotar os seus recursos é unha disputa vixente na que o elo máis
feble pugna por sobrevivir.
Durante décadas, as minas de Muzo, capital mundial da esmeralda, produciron unha inmensa fortuna para os seus propiedo territorio durante as denominadas “Guerras Verdes”. Naqueles tempos, os chamados barequeros –buscadores de esmeraldas– contábanse por milleiros na forca do río Minero,
esperando encontrar baixo da negra terra aquela xema que
había sacalos da extrema pobreza. Despois de que as leis
medioambientais de Colombia
lles prohibiran ás empresas botar ao río a terra sobrante das
escavacións mineiras, só unhas
decenas de barequeros seguen
removendo os restos coas súas
propias mans.

da esmeralda, produziram uma imensa fortuna para seus

de mineração no rio, apenas algumas dezenas de garimpeiros
continuam a remover os restos com suas próprias mãos.
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Un mineiro mostra unha rocha de esmeralda.
O seu valor comercial é baixo porque as xemas que poden extraerse dela unha vez tallada son moi pequenas.

pequenas.

Jorge Gutiérrez traballa na mina La Pita (Maripí). Os ollos verdes identifícano como descendente de santandereanos, unha orixe
pouco común nunha rexión que descende dos
belicosos indios Muzo.

A terra sobrante das escavacións mineiras deposítase nos arredores do corte ou bótase ao río. É
una práctica habitual pero prohibida polas leis
medioambientais de Colombia, que se endureceron recentemente.

49 <

Jaime Vargas quedou incapacitado por mor do
traballo nunha mina; desde entón dedícase a barequear con Luis Gómez e Marcos Errada.
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uma mina, e desde então se dedica a garimpar junto com

Monseñor Héctor Gutiérrez, mediador do proceso de paz entre esmeraldeiros durante as Guerras Verdes, exhibe un anel de ouro con seis esmeraldas incrustadas formando unha cruz. É un
agasallo do xa falecido Víctor Carranza, coñecido
líder esmeraldeiro e íntimo amigo do bispo.
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ALCOA

Espolio en Galicia
Vanessa Casteleiro

<

VANESSA CASTELEIRO
Pintada no cartel da entrada da fábrica de Alcoa na Coruña dirixida á empresa estadounidense.
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O ESPOLIO DO NOSO
POTENCIAL INDUSTRIAL
O espolio non é só unha realidade
en países pobres e afastados. Esta
práctica habitual do capitalismo
está moi preto de nós. A avaricia das
multinacionais, dos fondos buitre,
estase a levar por diante o presente e o futuro de case mil familias en
Galicia, as que alimentan os traballadores de Alcoa, tanto na Coruña
como na Mariña lucense.
Según fontes próximas ao Ministerio de Transición Ecolóxica, nos
últimos dez anos a multinacional
americana embolsouse ao redor de
1.000 millóns de euros de axudas
públicas.
das multinacionais, dos fundos de risco, está tirando

Cando desde Pittsburgh, a multinacional decidiu que os traballadores de Alcoa xa non servían, eles
berraron SÍ QUE SERVIMOS. E cando
desde a Suiza, os fondistas decidiron vendelos a un conglomerado de
nome Riesgo, eles berraron NON ao
espolio dos nosos recursos públicos
e da nosa forza de traballo.

Marinha de Lugo.
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SANDRA GARCÍA REY
Alcoa e da mocidade polo 8M.

8M.

VANESSA CASTELEIRO
Traballadores de Alcoa nunha
xornada das previas ao inicio do
proceso de peche.

SANDRA GARCÍA REY
Barricada diante da fábrica
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VANESSA CASTELEIRO
Boneco colgado na sinalización da carretera preto da entrada da fábrica de Alcoa.
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VANESSA CASTELEIRO
Un traballador ergue o puño diante dunha barricada de neumáticos ardendo ás portas de Alcoa
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#

online

XURXO SOUTO

JUAN CARLOS PELAEZ VILLALOBOS

GALICIA, ESPAÑA

GUATEMALA

PABLO MARTÍNEZ OSÉS
MADRID, ESPAÑA
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