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Des de Mugarik Gabe, organització de solidaritat
i cooperació internacional, presentem ara aquest
informe amb el títol de “Transnacionals,
oligarquia i criminaltizació de la protesta social.
El cas Guatemala”.

Ens hauríem de preguntar en primer lloc sobre
l’objectiu principal d’aquesta investigació
realitzada durant aquest any 2017 i la resposta és
senzilla i diàfana en quant a la seva
intencionalitat: evidenciar, a través del cas
paradigmàtic de Guatemala, com la
criminalització de les protestes socials en
defensa dels territoris i els seus recursos naturals
és una estratègia articulada al servei de les
transnacionals i oligarquies locals, per a la
protecció dels interessos polítics i econòmics
d’aquestes classes, elits i estructures. Aixímateix
quedarà patent com l’estat, a través dels
successius governs i en elmarc del sistema
capitalista neoliberal, fa desistiment permanent
de la seva obligació de protecció i millora de les
condicions de vida de la ciutadania, de les grans

majories, però de forma especial dels pobles
indígenes i els seus drets sobre els territoris que
habiten. Subratllem aquesta darrera part ja que
aquests espais, des del coneixement indígena,
són aquells que generen, conserven i garanteixen
la vida, la totalitat de la vida, la d’avui i la del
demà. Visions aquestes que, d’una o altra forma,
avui es comparteixen també amb altres sectors
populars com el “campesinado”, dones, sindicats
omoviments en defensa de la naturalesa, i per
això tots ells pateixen també directa i
indirectament els processos de criminalització.

Aquesta investigació i l’informe que se’n deriva
va prendre com a centre el cas de Guatemala per
ser el paradigma d’aquest tipus d’actuacions i
processos a tot el continent llatinoamericà.
D’alguna forma, es podria dir que des dels
Acords de Pau (1996) que van posar fi a la llarga
guerra en terresmaies, es van anar posant les
bases per a l’assentament del sistema que avui
definim com a neoliberal. La liberalització i
privatització de sectors estratègics, juntament

PRESENTACIÓ

1 De León, Quimy.- “Criminalización y violación de derechos de lasmujeres en la
resistencia de Santa Cruz de Barillas”.
www.semillerosdepensamientos.org/include/uploads/nodo/ANALISIS-GENERO-
SANTA-CRUZ-BARILLAS.pdf

“A todo el Estado le declaramos que no somos terroristas que no somos
delincuentes le pedimos que de la libertad a los líderes que tiene presos y
que cancele ya las licencias de hidroeléctricas ymineras porque nosotros

hemos vivido tranquilos y en paz desde hace años pero ahora ya no,
porque llegaron los empresarios y desde entonces hay un gran conflicto

para nosotros.”1

La criminalització al servei de les transnacionals?
Pot ser tendència a partir de Guatemala?

1.- Es pretendrà fer estudi, anàlisis i
sistematització (vessant político-social, vessant
jurídica) dels processos de criminalització,
individual i col·lectiva (cas Rigoberto Juárez;
nord de Huehuetenango (Hidroelèctriques,
incloent cas Barillas) i cas Alta Verapaz –
Hidroelèctrica Renace)

2.- Identificar tendències/formes en
l’organització i mobilització social de les
comunitats, a partir de la resposta als processos
de criminalització, com amètode/intent del
sistema per acabar amb la protesta social a la
implantació transnacional i oligàrquica en els
territoris indígenes.

OBJECTIUS
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amb el domini absolut delsmercats i els seus
interessos per sobre de la política i de les
necessitats de les gransmajories, són pedres
angulars que obriran i entregaran el país a
transnacionals energètiques,mineres,
agroindustrials, etc. Guatemala és un país barat i
els ingents beneficis de l’explotació de la
biodiversitat i altres recursos naturals fan
d’aquest territori un espai fàcil i còmode per a
l’activitat sense control i els interessos econòmics
de tot tipus de transnacionals. Compten, des
d’un inici, amb totes les facilitats que dona la
liberalització de sectors estratègics (aigües,
terres, riquesesminerals…) i, per tant, fàcils
d’apropiar i explotar per aquestes estructures
econòmiques; compten amb el suport de l’estat
que no imposa sinó uns irrisoris impostos a
l’explotació i aprova les lleis necessàries.
Compten també amb les oligarquies locals que
des dels seus àmbits de dominació social i,
sobretot, institucional i legislatiu, es convertiran
en aliats immillorables per a l’entrada i
assentament d’aquestes transnacionals.

I quan davant d’aquest fosc panorama per a una
vida digna de les gransmajories socials, els
pobles indígenes (maia, xinca y garífuna) inicien
des de les seves comunitats els processos de
resistència, defensa i protesta, serà l’estat el que
respongui mitjançant la criminalització dels
mateixos. Estat que comptarà per a això amb les
diferents estructures estatals i paraestatals
sustentadores del sistema dominant (legislatiu,
ministeris i secretaries, cossos policials, mitjans
de comunicació…).

Aquest paradigma en quant a la penetració de
transnacionals i processos consegüents de
criminalització de la protesta social és el que ens
semblava necessari analitzar en profunditat amb
aquesta investigació i plasmar amode de
denúncia i solidaritat amb aquestes lluites que
ens semblen de justícia per part de les
comunitats, pobles i sectors socials de
Guatemala.

Però no voldríem quedar-nos en la sempre
necessària denúncia teòrica i per aixòmateix,
aquest informe documenta i es centra en tres
casos concrets que també considerem exemples

de qualsevol del gran nombre d’actuacions que
es donen a tot el país; dos d’aquests es
produeixen amés amb protagonisme directe de
transnacionals espanyoles. Així, ens centrarem
en dos casos de criminalització col·lectiva
(Huehuetenango i Alta Verapaz) i un cas de
criminalització d’una autoritat tradicional
(Rigoberto Juárez) on les falses acusacions i
negligències intencionades s’articulen amb la
intenció de debilitar la resposta social en front a
l’explotació del territori per part d’aquestes
transnacionals.

El primer cas es centra en els processos de
criminalització en el nord del departament de
Huehuetenango, entès com a espai territorial
ampli que suma un número important d’accions,
principalment hidroelèctriques, però amb
atenció especial a la situació a Santa Cruz de
Barillas, on la transnacional gallega Hidralia
Energía ha estat l’eix i motiu central propiciador,
amb les seves actuacions davant la protesta social
i la repressió i criminalització en els seusmàxims
exponents. El segon cas té el seu focus en el
departament d’Alta Verapaz i, més
específicament, en elmunicipi de San Pedro
Carchá, on avui es construeix el que serà elmajor
complex hidroelèctric de Centreamèrica,
anomenat Renace. Revisant aquesta actuació
podrem entendremillor com s’uneixen els
interessos d’una de les principals famílies
oligàrquiques de Guatemala, amb una de les
principals empreses constructores espanyoles,
com és ACS, al front de la qual està el conegut
empresari Florentino Pérez. També s’endevinen
en aquest cas imbricacions no només
econòmiques, sinó també d’estructures
ideològiques i partidàries d’aquest país
centreamericà i de l’estat espanyol, el que permet
entendremillor com esmouen en la globalitat
les connexions i interessos entre estaments
polítics i econòmics per al sosteniment d’aquest
sistema neoliberal.

El tercer cas que aquí es presenta té un caràcter
especial doncs es centra en la figura d’una
autoritat tradicional, como és Rigoberto Juárez,
representant del Govern Plurinacional
Q’anjob’al, Akateko, Chuj i Popti’, amb presència
a 16 municipis del nord del departament de
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Huehuetenango. La revisió que es fa d’aquest cas
constarà com un annex final en aquest informe i
té el valor especial de cobrir un vessant
estrictament jurídic respecte als esmentats
processos de criminalització, en aquest cas
contra aquesta autoritat tradicional, en un clar
intent de “`colpejar” a la totalitat de la
comunitat. Aquest annex ha estat realitzat per
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/es de Bizkaia i es
centra en una de las sentències dels diferents
processos als que Rigoberto Juárez ha estat
sotmès en un procediment criminalitzador que
l’ha portat, entre d’altres, a estar empresonat de
forma preventiva durantmesos. La sentència
analitzada aquí posa demanifest i evidencia
aquest procediment de persecució i assetjament
sense justificació jurídica.

Volem reiterar que s’han pres aquests casos, en
especial els dos col·lectius, pel protagonisme
d’empreses espanyoles, però també com a
paradigmes d’actuacions de la pràctica totalitat
de transnacionals i oligarquies locals en la
globalitat de Guatemala. Desgraciadament, no és
possible concloure que aquests casos siguin
aïllats, sinó que es pot afirmar que són una
constant en el país i en elmarc d’acció del
sistema neoliberal avui en dia dominant. I, per
aixòmateix, volem que s’entengui també aquest
informe des d’una visió continental. El sistema
econòmic i polític preponderant en la gran
majoria d’Amèrica Llatina fa que el que aquí
presentem com a cas Guatemala, fàcilment
podria entendre’s com cas Perú, Colòmbia,
Brasil, Argentina, etc. Valgui així aquest informe
com a element de denúncia d’aquesta constant i
mostra, al seu temps, de la solidaritat necessària
amb altres processos de resistència i protesta
social que pobles, homes i dones indígenes, així
com a “campesinado”, moviment feminista,
organitzacions de barri i multitud d’altres sectors
socials duen a cap a tota Amèrica Llatina en la
defensa del territori i de la vida.

Però és necessari subratllar que aquesta
investigació i informe no hauria estat possible
sense la participació demoltes persones i
organitzacions. Ja hem citat al “Ilustre Colegio de
Abogados/as de Bizkaia” a qui agraïm el seu
compromís per a l’annex a dalt referenciat. I

recordem també a l’Agència Basca de Cooperació
Internacional del Govern Basc que, més allà del
fet institucional, ha entès i donat suport a la
necessitat d’aquesta investigació. Igualment,
s’han sumat també a la necessitat d’aquest treball
organitzacions basques de solidaritat i
cooperació internacional, que ara i aquí
reconeixem; però també d’altres properes de
territoris com Catalunya o el País Valencià. A
totes elles el nostre reconeixement, afecte i
salutació.

Però, sens dubte, és a Guatemala on han de
radicar la immensamajoria dels agraïments. Ens
agradaria esmentar el nombrós llistat de
persones i organitzacions que han estat part,
d’una o una altra forma, d’aquesta investigació;
totes han col·laborat desinteressadament i
perdent temps de les seves tasques i
responsabilitats personals i organitzatives. No les
citarem, precisament per qüestions de seguretat i
per no propiciar amb això nous processos de
persecució i criminalització, però sens dubte han
estatmoltes les organitzacions i persones
compromeses des de famolt temps amb la
defensa dels drets a la protesta social, al territori i
a la vida digna, en l’objectiu de construir societats
més justes, equilibrades i on un just repartiment
de la riquesa sigui una realitat per a les grans
majories i no una utopia.

I un darrer element del que volem deixar
constància i al que donem el valormàxim.
Aquest informe, abans de ser publicat ha estat
compartit, socialitzat, dialogat i té el permís de
comunitats, organitzacions i autoritats indígenes
i socials de Huehuetenango, Alta Verapaz i de la
resta de Guatemala. D’alguna forma, des de la
cooperació i solidaritat internacional aquest és el
nostre compromís amb tots i totes elles:
reconèixer i respondre al protagonisme de les
comunitats, organitzacions i pobles sobre els seus
processos per al reconeixement i exercici real de
tots els seus drets econòmics, socials, culturals i
polítics, en definitiva, per tots els seus drets
humans individuals i col·lectius com a persones i
pobles.

Bilbao, Octubre 2017.
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Parlar de qualsevol guerra sempre és dur i difícil,
especialment quan s'analitza la partmés humana
del conflicte. Això no obstant, parlar de la guerra
a Guatemala segueix encara avui essent
aclaparador. S'ha dit i escritmolt sobre aquest
conflicte durant aquests darrers anys,
especialment després de la signatura dels Acords
de Pau el 1996, tant en l'àmbit nacional com en
l'internacional. El conflicte guatemalenc s'ha
abordat des demolts punts de vista i des
d’ideologies enfrontades i, tot i això, sempre
quedamolt per dir. I amb aquesta pretensió,
Guatemala, seguint d'algunamanera la iniciativa
de països com Argentina, Xile i El Salvador
després de la fi dels governsmilitars o després de
la signatura dels Acords de Pau, va crear també el
que posteriorment s'anomenaria la Comissió de
la veritat, precisament per poder treure a la llum
tot el que ha passat durant aquesta guerra oberta
que va ser el conflicte en aquest país. Els resultats
d'aquest procés necessari de revisió i aclariment
històric són diferents informes detallats sobre les
conseqüènciesmés dures d'aquest conflicte2;
però reiterem: encara hi hamolt per dir.

Però, en aquest inici, és possible que elmillor
sigui subratllar el fet que ara volem parlar de la
guerra en el sentit que ho féu Ricardo Falla en el
seu llibre "Massacres de la selva", és a dir, en un
sentit positiu, de celebració dels que van
sobreviure a tan brutals episodis . “¿Por qué
escribimos un libro sobremasacres? Parece un

esfuerzo denigrativo y negativo. ¿Para qué
recordar esas crudezas y crueldades sin cuento?
El testigo nos da la clave. El testimonio, salido del
fondo de sumemoria emocionada –“nunca lo
olvidaré”-, anuncia una realidad existencialmente
positiva para él: estoy vivo. Su testimonio es una buena
noticia. Mientrasmás terrible es la narración de lo que
presenció,másmaravillosa es la realidad que anuncia:
estoy vivo. Este libro asume la finalidad de este y de
cientos de testigos que quieren decir al pueblo de
Guatemala y a las naciones delmundo: estamos vivos,
increíblemente, estamos vivos”.3

En aquest plantejament hi ha un segon element
implícit que també és necessari ressaltar. I és la
memòria, la presència de lamemòria, necessària
per a recordar el que va ocórrer i que no es
repeteixi mai més, tal i com diu el títol de
l’informe comentat anteriorment.

El conflicte armat en aquest país centreamericà
tingué una durada especialment llarga, 36 anys
(1960 - 1996), dins el continent americà,
únicament superada per la guerra a Colòmbia,
avui també feliçment en procés de tancament
després de la signatura de la pau entre el govern i
les FARC (Forces Armades Revolucionàries de
Colòmbia). Amés d’aquesta durada extrema,
caldria sumar-hi l'especial brutalitat practicada
pels successius governsmilitars que arribaren al
paroxisme entre els anys 1978 i 1983. En aquesta
darrera època, els ensenyaments de la Escuela de

LA GUERRA AGUATEMALA

2 Comisión para el Esclarecimiento Histórico.- “Guatemala: Memoria del silencio”.
Guatemala, 1999 y Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.-
“Guatemala: Nunca Más. Informe del Proyecto Interdiocesano “Recuperación de la
Memoria Histórica”. Guatemala, 1998.

3 Falla, Ricardo.- “Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala (1975-1982)”. Ed.
Universitaria. Guatemala, 1992.

La guerra a Guatemala
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las Américas4 i d’altres assessories del propi
exèrcit nord-americà, així com també en els
casos de l’exèrcit israelià, taiwanès o argentí en
tàctiques contrainsurgents, entrenamentmilitar,
subministrament d'armes i transport, etc., es
transformaren a la pràctica de "terra arrasada".
Així doncs, si tracéssim una línia imaginària
aproximada pel centre del país d'est a oest, des
d’aquesta l'exèrcit guatemalenc inicià
l'arrasamentmetòdic de pràcticament tot el
centre, nord i occident del país d'unamanera
gradual, ràpida i conscient.
Aquests territoris
coincidiran amb aquells on
la poblaciómaia és
majoritària, per la qual cosa
evidentment fou aquesta la
que fou colpejada de
maneramés cruel i
atuïdora. Més de 400 aldees
arrasades, milers de
persones reubicades
forçosament als anomenats
Polos de Desarrollo que
permetien el control de la
població en autèntics camps
de concentració; unmilió
de desplaçats interns i unes
altres 250.000 persones
refugiades als estats
mexicans limítrofs (Chiapas,
Quintana Roo i Campeche);
més de 200.000 morts i
desaparicions; i milers de
dones vexades i agredides sexualment. I tot això
en una estratègia de anihilament (genocidi) i de
generació de terror a la població supervivent.

Cal dir que totes aquestes actuacions responien,
teòricament, a les accions d'una guerrilla que en
realitat, en el pla estrictamentmilitar, no va
suposar una clara amenaça per a l'estat

guatemalenc. Però, contràriament, aquesta
estratègia va confluir amb d’altres
mobilitzacions, indígenes i camperoles
especialment, col·locant al sistema en evident
debilitat en el pla de la confrontació política.
Alhora, incideix fortament el fet geopolític
d'estar vivint els anys de la "guerra freda" i els
temps en què elsmoviments insurgents veïns
triomfaven (Nicaragua) o avançaven
reeixidament (El Salvador), posant en perill el
sistema polític i econòmic dominant a l'àrea

centreamericana. Així doncs
era aquesta l’amenaça que,
de forma resumida,
condensa gran part de la
veritable raó d'aquest
terrorisme d'estat practicat a
la guerra de Guatemala. A
l’àmbit internacional, el risc
que corria el domini que
havien exercit els Estats
Units sobre aquells petits
països considerats part del
seu "pati del darrere"; i a
l’àmbit nacional, l’amenaça
als privilegis de l’oligarquia
(principalment terratinents)
i el seu desig d'explotar
nous territoris que ja
apareixien amb possibles
ingents recursos naturals
(petroli, canya, banana ...),
entre ells la denominada
com Franja Transversal

Nord que recorria en paral·lel a la frontera amb
Mèxic, fins aleshores considerat com a territori
perifèric i inexplotat. I tot això en detriment de
les comunitats indígenes i camperoles a les que
es preteniamantenir en submissió absoluta al
servei dels seus interessos de classe oligàrquica
dominant.

EN ESTA ALDEA
HUBO TIERRA
ARRASADA.

JUNTARON A TODA
LA POBLACIÓN EN
UNA ESCUELA Y LE
PREDNDIERON

FUEGO Y
QUEMARON

DENTRO A TODA LA
GENTE

FRANCISCA
HERNÁNDEZ JUAN

4 La Escuela de las Américas hamantenido dos ubicaciones. Entre 1946 y 1984
funcionó en el Canal de Panamá, para trasladarse entonces al territorio de los Estados
Unidos (Fort Benning, Georgia). Hoy se conoce como Instituto del Hemisferio
Occidental para la Cooperación en Seguridad. Como escuela de instrucciónmilitar ha
formado amás de 60.000 militares de 23 países americanos, entre éstosmuchos
relevantes por sus crímenes contra la humanidad. Igualmente, es famosa por el
adiestramiento en tácticas contrainsurgentes, que incluían asesinatos, torturas,
desapariciones, etc., que posteriormente se ejercieron contramiles de personas en
todo el continente.
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Precisament, els anys en què s'aguditzen les
conseqüènciesmés dures de la guerra a
Guatemala, són els immediats al triomf de la
revolució sandinista a Nicaragua. Alhora, les
forces guerrilleres a El Salvador també
avançaven fins assetjar directament la capital del
país (1980-1982) i posant en risc el poder de
l'exèrcit i de l'oligarquia nacional. Davant
d'aquesta situació, els Estats Units, especialment
després de l'arribada a la Casa Blanca de Ronald
Reagan, apostarà inicialment per reforçar la seva
agressió a Centreamèrica, el que es tradueix en la
seva actuació contra Nicaragua, i en
l'enfortiment dels exèrcits, governs i
paramilitarismes a El Salvador i Guatemala fins
col·lapsar les possibilitats de victòria de les
guerrilles respectives d'aquests països. Això no
obstant, amb el pas dels anys i enfront el
manteniment de la guerra, anirà obrint pas
l'alternativa interessada de la pau. S'imposa
aquesta opció a tots els protagonistes dels
conflictes, però arribant a ella per camins
diferents. Per uns, la sortida dels Acords de Pau
com a única opció per acabar amb els conflictes
armats i començar a assentar els nousmodels
econòmics que ja s'instal·len al continent
(esgotament de vellsmodels basats en el
monocultiu: cafè, banana ..., i en el latifundi). Per
d’altres, com amitjà per tractar d’accionar canvis
polítics d'obertura democràtica i demillora de
les condicions de vida de la població d'aquests
països. Aquesta nova realitat, com es pot afirmar,
respon en granmesura a una confluència

d'interessos entre els diferents amplis grups
protagonistes; EUA necessita tancar el cicle de
governs dictatorials i conflictes centreamericans
(tal com ja ha fet al cono sur), la insurgència sap
quemilitarment no pot guanyar i, finalment, els
moviments socials i populars anhelen la pau
després dels durs anys de repressió brutal.

D’aquestamanera, al 1992 es firmaren els Acords
de Pau que posaren fi a la guerra a El Salvador, i
quatre anys després, l’any 1996, es firmaren els
corresponents a Guatemala. Ara es tracta de
posar, almenys així s’anunciava, mitjançant la
signatura d’acords sectorials, les bases per a que
Guatemala transiti políticament cap a la
democràcia, i social i econòmicament cap a la
realització de passos ferms als canvis que
aquestes estructures necessitin, caracteritzades
per grans desigualtats socials degut a l’injust
repartiment de la riquesa. En realitat, no es
pretendrà l'eliminació d'això últim, sinó la
instal·lació de l'estat de dret necessari que
garanteixi una certamodernització del país, amb
lleus avenços per a la població indígena i les
dones, a favor de les agendes de les elits
econòmiques i polítiques que ara es reubiquen
en la nova Amèrica neoliberal que ja avançava al
llarg de tot el continent.

Els incompliments posteriors, especialment per
part dels successius governs, de gran part
d'aquests acords, portaren al país a una situació
d'absència de conflicte armat evident, però sense

ELS ACORDS DE PAU

Els Acords de Pau
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alterar lamatriu política i moltmenys la social i
econòmica. Es pot dir que els anys posteriors van
anar assentant les bases per a la imposició del
model neoliberal que ja s'obria pas pràcticament
a tot el continent. En aquest sentit gran nombre
d'analistes estan d’acord en afirmar que els
Acords de Pau portaren una certa obertura
política, però no resolgueren els greus
problemes de l'origen de la guerra, a causa
principalment de l'incompliment d'aquells
aspectes referencials en els àmbits
socioeconòmic i agrari, dels drets dels pobles
indígenes i de la
desmilitarització de la
societat. Un altre element
determinant que contribuí
amb celeritat al tancament
d'aquesta petita obertura
política té a veure amb els
processos de corrupció
profunda que ja s’obren de
forma gairebé immediata
en aquests anys.

S'ha escritmolt sobre les
característiques i
conseqüències del
neoliberalisme, des dels
seus primers passos,
experimentals al Xile del
dictador Augusto Pinochet,
omés estructurats als Estats
Units de Ronald Reagan i a
la Gran Bretanya de
Margaret Thatcher en les dècades dels 70 i 80 del
segle passat. Però pel que ens interessa, tan sols
recuperar algunes de les característiquesmés
evidents i que, enmajor omenormesura,
s’anaren assentant a la Guatemala post-Acords de
Pau.

La dimensió ideològica del neoliberalisme,
perquè aquest no és només unmodel econòmic,
ens parla del projecte que, més omenys definit,
concep per a la societat. I aquesta visió, es
construeix també, i en granmesura, a partir d'un
determinat tipus de polítiques. Però, com ja s'ha
dit aquí, més que aprofundir en una revisió de la

ideologia neoliberal, per important que sigui,
interessa ressaltar algunes de les característiques
fonamentals, sobretot econòmiques, que el
defineixen. Aquestes tenen a veure amb: la
liberalització absoluta (desregulació) del comerç i
les finances; la privatització demolts dels sectors
que fins aleshores havien estat responsabilitat
pública, és a dir, de l'estat; les grans i ràpides
disminucions (retallades) de la despesa social;
l'arraconament de l'estat a un paper demer
gestor de les decisionsmacroeconòmiques que
prendran ara elsmercats o elits econòmiques;

atacs constants i cooptació
dels sindicats i disminució
de la capacitat de pressió
dels/les treballadors/es; o la
precarització del treball. Si
parlem de les
conseqüènciesmés visibles i
immediates d'aquestes
polítiques parlarem de la
precarització de la vida o,
dit amb d’altres paraules,
l'empitjorament evident de
les condicionsmínimes per
a una vida digna de les
gransmajories; per contra,
es produeix un augment
exponencial dels privilegis i
beneficis d'unes elits cada
vegadamés enriquides. És
l'anomenada acumulació
per despossessió i l'augment

de la desigualtat, la iniquitat i les pèrdues de
drets socials, laborals i polítics d'aquestes
majories, i sempre amb un accent de gravetat en
les dones. Amés, és impossible ignorar que el
punt de partida precedent a aquests canvis, per al
cas guatemalenc, ja era de per sí un estat de
mínims, un estat quemai va tenir un paper
important com a regulador delmercat i el capital
o una cobertura dels serveis socials que tan sols
arribava per una quarta part de la població, en el
millor dels casos. Totes aquestes característiques i
conseqüències del neoliberalisme s'aniran obrint
el pas i assentant en una societat com la
guatemalenca, que surt demés de 30 anys de
guerra i una situació social i econòmicamés
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semblant als processos colonials que a una
societat democràtica.

El correlat d'aquest noumarc breument descrit
més amunt, serà un país que traspassa la porta
cap al segle XXI, com es sol dir popularment,
amb el seu lliurament barat, regalat, a les
transnacionals que entraran a operar arreu del
país sense cap control per part de l'estat i portant
ingents beneficis, ja que tampoc pagaran
pràcticament impostos ni les seves inversions es

traduiran enmillores de les condicions de vida
de lesmajories. L'altra cara de lamateixa
moneda serà la concentració del poder polític i
econòmic enmans de la petita però poderosa
oligarquia guatemalenca. Si durant gran part del
segle XX es parlava de les 22 grans famílies que
controlaven la quasi totalitat de la vida política,
social i econòmica de Guatemala, en aquests
últims anys, en ple segle XXI, aquest nombre
queda reduït a unes 8 o 10 grans famílies.

Els Acords de Pau
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“Nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de
cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto
de recursos, nuestro territorio, con sus selvas, sus
montañas, sus ríos y humedales, con sus lugares
sagrados donde viven los dioses protectores, con sus
tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente
vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos
cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos
y energía; nos da generaciones y una historia, un
presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos
da autonomía y libertad. Entonces, junto con el
territorio está la vida y junto a la vida está la
dignidad; junto al territorio está nuestra
autodeterminación como pueblos.”5

Entès així, des de la visió del territori que tenen
els pobles indígenes, aquest és l'espai natural en
què es desenvolupa la vida, tant en l'àmbit
individual com en el col·lectiu; és on resideix allò
material i allò espiritual, els sabers i els
coneixements. El territori és, per tant, on es
produeix i reprodueix la identitat, cultura i drets
dels pobles, parlant així de societats
diferenciades en l’àmbit social, econòmic, polític
i cultural. I, una dada essencialmés, és l'espai
natural que s'ha heretat de les generacions
anteriors i que ha de ser preservat per a les
futures.

Aquest concepte ampli del territori (la naturalesa
en tota la seva dimensió) que, clarament,
traspassa el concepte de terra entesa com a
objecte d'explotació (dominant en la visió

occidental), és una característica primigènia que
defineix els pobles indígenes delmón. I s'haurà
de tenirmolt present quan es parli de l'exercici
dels drets individuals i col·lectius d'aquests pobles
davant delmodel neoliberal dominant i,
sobretot, pel que fa a l'entrada de les
transnacionals en els territoris indígenes.
Tornarem a parlar sobre aixòmés endavant.

Els pobles indígenes de Guatemala constitueixen
encara avui, 500 anys després de l'inici dels
processos de conquesta i colonització, una
enorme i indiscutible diversitat ètnica i cultural.
Amb una extensió total de 108.890 km², es
considera oficialment un paísmultiètnic,
pluricultural i multilingüe, o dit d'una altra
manera, ens situem en un país plurinacional.
Així, s'ha d'entendre des de l'existència dels 22
pobles indígenes, pertanyents a la gran família
maia, amés del poble xinka i el garífuna. Aquests
24 pobles indígenes constitueixen, segons el cens,
entre el 40 i 45% del total de població, tot i que hi
ha consens en què la realitat s'aproxima aquest
percentatge per sobre del 50%; i la seva diversitat
en nombre va des de les gairebé 2.000 persones,
del poble itza ', fins almilió àmpliament
sobrepassat per part del k’iche’6.

Pel que fa a l'ocupació del territori per part dels
pobles indígenes, cal assenyalar que aquests
s'estenen per la pràctica totalitat del país, encara
que lesmajors concentracions, amb percentatges
del 80 i 90%, es donen als departaments centrals,

POBLES INDÍGENES A
GUATEMALA

5 “Diagnóstico sobre situación de laminería en Guatemala” Uku’x B’e. 2009.
Documento no publicado.

6 www.iwgia.org/regiones/latin-america/guatemala/66-esp-paises/guatemala6/575-
los-pueblos-indigenas-de-guatemala
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del nord i d’occident. Totonicapán té una
població indígena del 97%, Sololá 96%, Alta i Baja
Verapaz arriben al 90%, Quiche 'el 89%,
Chimaltenango 78%, Huehuetenango el 57%, i
Quetzaltenango el 52%7.

D'altra banda, una breu nota sobre l'ocupació
econòmica ens obliga a subratllar la dedicació
majoritària d'aquesta població al treball agrícola.
Combinant aquest a les seves petites parcel·les

familiars, amb el de jornalers a les grans finques
de cafè, cardamom, palma africana o canya de
sucre. Històricament, també el comerç ha
suposat una activitat important, amb una
destacada presència de les dones en aquest
sector. En anys recents també guanya espai
econòmic el turisme, amb les seves derivades
positives i negatives. I per últim, s'ha anat
conformant una encara petita, però ja influent,
elit cultural i universitària en elmedi urbà.

7 www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm Documento Pobreza y Desarrollo 2011, del
Instituto Nacional de Estadística – INE.

Pobles Indígenes a Guatemala



15Transnacionals, oligarquia i criminalització de la protesta social. El cas Guatemala

Tota guerra comporta un gran nombre de
conseqüències, en la seva immensamajoria
negatives, especialment si parlem des de la
banda de la població civil. Però en aquesta regla
hi ha una gran excepció, també en la pràctica de
la totalitat de les guerres, són els interessos
comercials de determinats sectors econòmics
(armamentístics, constructores, etc.); aquests
sempre obtenen, com se sol dir amb el seu propi
vocabulari, una alta rendibilitat amb les guerres.

No obstant això, i tot i tenirmolt present aquesta
excepció anteriorment esmentada, volem citar
tres conseqüències de la guerra a Guatemala que
semblen fonamentals per entendre el que
ocorregué al país durant les dues dècades
posteriors a aquesta fins als nostres dies. Efectes
que, entre d’altres coses, facilitarien
l'assentament del sistema neoliberal degut a la
debilitat de l'oposició social i popular a aquest.
Aquests serien: l'eliminació d'una bona part dels
lideratges socials, la implantació de la cultura de
la violència i la persistència del terror a la
majoria de la població. Vegem unamicamés
sobre aquests elements.

Eliminació de lideratges. A la nombrosa
documentació, ja al·ludida anteriorment, sobre la
guerra a Guatemala, apareix reflectit que
l'estratègia de terra arrasada practicada per
l'exèrcit guatemalenc suposà la sistemàtica
eliminació de qualsevol tipus de lideratge a les
comunitats indígenes i mitjans urbans. En altres

guerres a l'Amèrica Llatina s’utilitzà aquesta
mateixa estratègia, però potser adreçada
principalment als lideratges polítics, sindicals i
socials. No obstant això, a Guatemala això es
traduí en l'assassinat i/o desaparició de qualsevol
líder o lideressa, per petit que fos o del tipus o
activitat en que desenvolupés aquest lideratge.
D'aquestamanera, catequistes, monitors socials,
cooperativistes, amés de líders i lideresses
socials i polítics foren eliminats, fins a poder
afirmar que pràcticament el 90% de qualsevol
moviment social, comunitari, veïnal, sindical o
popular fou delmat. D'algunamanera, gairebé es
podria afirmar també que aquelles poques
persones que es salvaren d'aquesta estratègia
d'eliminació sistemàtica van ser les que van
poder refugiar-se als campaments que
s’assentaren als estats limítrofsmexicans, o
aquelles altres que van buscar refugi dins la
profunditat de la selva, amés dels que van
decidir incorporar-se a la guerrilla. Evidentment,
les conseqüències d'aquest "escapçament" del
moviment social foren constants durant les
dècades posteriors al conflicte, dificultant
enormement la possibilitat de reorganització, ja
que aquests lideratges amb experiència,
formació, capacitat i autoritatmoral i política
s'havien eliminat en granmesura. D'alguna
manera, i salvant les distàncies, gairebé es
repeteix la situació que s'havia donat 500 anys
abans, quan els colonitzadors van eliminar
primerament a les elits polítiques, religioses i

CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA I
EL TERROR
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culturals dels pobles indígenes del territori per
facilitar el seu domini sobre elsmateixos.
Afortunadament, tot i que hi ha una gran
escletxa generacional causada per lesmassacres,
hi hagué una sèrie de lideratges que es salvaren i
avui diamantenen el seu compromís de lluita i
traspàs a les noves generacions.

Cultura de la violència. “Existe una cultura de
violencia cuando ésta se ha internalizado en las
formas de percibir y conducirse ante elmundo y, por lo
tanto, en las formas de responder ante las
circunstancias que éste plantea. (…) Se dice que existe
una cultura de violencia cuando las acciones de
naturaleza violenta suelen ser
el patrón legítimo de respuesta
frente al conflicto. Debe
hablarse de cultura de
violencia, entonces, cuando ésta
resulta ser elmecanismo
comúnmente empleado (y
también aceptado) para
resolver conflictos ymantener
conflictividades (y decimos
mantener, ya que a través de las
conflictividades se perpetúan
las inequidades y las
exclusiones de todo tipo, con lo
cual suelen beneficiarse unos
grupos, obviamente, en
detrimento de otros).”8

Tampoc és aquest l'espai per parlar extensament
sobre la cultura de la violència, però prenem el
paràgraf anterior a tall de definició de la
mateixa. I subratllarem demanera especial
l'al·lusió a la cultura de la violència com a
mecanisme, no només per resoldre conflictes,
sinó enmoltes ocasions permantenir la
conflictivitat que afavoreix elmanteniment i fins
i tot l’engrandiment de la desigualtat i l'exclusió
en benefici de les elits dominants, ja siguin
aquestes econòmiques, polítiques o, una
confluència d'ambdues. Es fa visible aquesta
afirmació demanera evident si pensem en les
violènciesmasclistes sobre les dones, dirigides a
mantenir-les en una posició de subordinació
davant dels homes.

Precisament, serà a El Salvador, després de la
signatura dels Acords de Pau (1992) quan es
disparà l'augment de la violència delinqüencial,
possiblement en part perquè no s’abordaren els
mecanismes per instal·lar una cultura de pau
sobre les bases del llarg conflicte armat i social
dels anys precedents. No obstant això, molts
autors i líders polítics van abundar en aquests
anys a assenyalar el fet que l'augment de la
delinqüència i elmanteniment d'una cultura de
la violència pretextava l'incompliment dels
Acords de Pau precisament en els termes de
reducció dels cossos policials i exèrcit i abundant
en el desenvolupament de societats

"securòcrates" que tenen la
seva incidència en processos
de desmobilització i
repressió social.

Es pot afirmar que aquest
mateix esquema regna
encara avui a Guatemala. Si
bé els Acords de Pau
permetien albirar les
possibilitats de construir per
fi una societatmés justa i
ambmillors condicions de
vida per a lamajoria de la
població, aviat aquestes
expectatives es trobaren en
col·lapse absolut. Un
informe de l'any 2007 sobre

violència a Guatemala del PNUD9, ja assenyalava
que la pau no havia portat l'augment significatiu
dels índexs de desenvolupament humà i, per
contra, sí que s'havia produït un agreujament de
la situació d'inseguretat de la població. De forma
paral·lela, es pot afirmar avui que als efectes
derivats de la guerra cal sumar-hi aquells altres
provinents de les polítiques neoliberals:
desestructuració de la vida comunitària,
esquilmació de la natura i desallotjaments
territorials, augment de la precarització del
treball quan aquest es dóna, emigració cap a
EUA, narcotràfic i maras, etc. Segons dades de la
pròpia policia nacional civil, durant els set anys
que hi ha entre 1999 i 2006 l'augment de la
violència homicida havia estat d'un 120%.

GUATEMALA, 20
ANYS DESPRÉS DE
LA SIGNATURA
DELS ACORDS DE
PAU, ÉS UNA

SOCIETAT ON LA
CULTURA DE LA
VIOLÈNCIA ESTÀ
PLENAMENT
INSTAL·LADA I

DESENVOLUPADA

8 Isabel Aguilar Umaña. “Apuntes sobre cultura de violencia y cultura de paz”.
http://www.centropaz.com.ar/publicaciones/paz/paz25.pdf

9 PNUD “Informe estadístico sobre violencia en Guatemala”. Diciembre-2007.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/national_activities/informe
_estadistico_violencia_guatemala.pdf.

Conseqüències de la guerra i el terror
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Destacable és també el fet que en sis anys (2001-
2006), el nombre de femicidis, és a dir,
homicidis sistemàtics de dones, pràcticament
s'havia doblat, passant de 303 en el primer any
assenyalat a 603 en l'últim d'aquest còmput.

Tot l'anterior indica que Guatemala, 20 anys
després de la signatura dels Acords de Pau, és
una societat on la cultura de la violència està
plenament instal·lada i desenvolupada. I es
podria afirmar que les institucions
governamentals, els poders polítics, poc o gens
han fet per revertir aquesta situació. Realitat que,
evidentment, també tingué un efecte negatiu en
les possibilitats de reorganització social i política
en els diferents sectors de la població. I un cop
més, cal recordar els efectes directes i traumàtics
dels anys de guerra. Així, enmoltes comunitats
del país a deu anys inicials de repressió selectiva
li seguiren lesmassacres de la terra arrasada i
després uns altres deu o quinze anys de
militarització de lesmateixes. Això, com ja s'ha
assenyalat, deixà el teixit social greument afeblit,
i les formes comunitàries de reparació -la justícia
indígena- desarborades, almateix temps que es
naturalitzava el poder tirànic i les formes
violentes de resolució de conflictes o de fer
justícia. La suma de tot això són bases per a
aquesta "cultura de violència" que s'escampa pel
país després de la signatura de la pau.

Persistència del terror. Les dures conseqüències
de la llarga guerra, pel que fa a l'ús del terror
com eficient arma de lamateixa en les
comunitats i població en general, fa que aquest

terror persisteixi durant els anys posteriors. Per
descomptat, a això s'unirà l'eliminació dels
lideratges que puguin canalitzar novament la
reorganització social i popular per plantejar
denúncies i alternatives al noumodel de societat;
també s'unirà demanera evident la cultura de la
violència assentada al país, fins i tot utilitzant
aquesta per a l'eliminació d'aquests nous
lideratges, sempre rere la cortina de la
delinqüència comú.

Aquests últims fets s'han anat reproduint
periòdicament segons l’augment de les protestes,
especialment les relacionades amb la defensa
dels territoris, l'aigua i la vida en els últims anys.
També s'han produït casos d'ametrallaments
indiscriminats en alguna comunitat en conflicte i
diferentsmètodes de repressió i criminalització
de la protesta. Tot i que posteriorment
aprofundirem en això, valgui ara per subratllar
que davant d’aquest tipus d'actuacions, les
comunitats recuperen immediatament el record
del terror estès i indiscriminat practicat per
l'estat durant els anys de la guerra. Això incidirà,
o aquest serà l'objectiu, per tractar de paralitzar,
de frenar, l'incipientmoviment de protesta i
defensa dels territoris, especialment a les
comunitats. Això també afectarà de forma
especial als potencials lideratges femenins, que
hauran de superar els prejudicis del patriarcat, la
violènciamasclista (augment de feminicidis) i, a
més, la criminalització com a defensores del dret
al territori (missatge subliminal i constant: “si
sales de la casa al espacio público puedes ser atacada,
insultada, golpeada, violada…”).



18

Ja s'ha fet un repàs dels significatsmés
importants dels Acords de Pau i, encara que
sempre cal subratllar el fet positiu de que
posaren fi a una guerra brutal de 36 anys, també
aquests suposaren en granmesura la generació
de les condicions que el sistema neoliberal
necessitava per assentar-se a Guatemala i, per
extensió, a l'àrea centreamericana. Així ho
expliciten avui cada vegadamés sectors i
moviments socials afirmant que “vistos en el
momento actual, los Acuerdos de Paz se firmaron en
realidad no como una solución al conflicto, sino más
bien para crear las condiciones para la implantación
del modelo neoliberal. De ahí que desde un principio se
empezaran a privatizar los servicios públicos y el
Estado comenzara a delegar en las empresas privadas
sus obligaciones básicas. Dejó de responder por su
población y, por el contrario, comenzó a garantizar la
inversión y la propiedad privada de las empresas
nacionales y extranjeras.”10

Així, l'anhelada inserció de Guatemala als
sistemes democràtics i a uns temps demajor
justícia social, pretenia en realitat l'entrada de les
seves elits econòmiques almercatmundial i
buscava la resolució dels seus desequilibris
comercials i l'augment del seu creixement
econòmic, no per al benefici de lesmajories,
sinó en exclusivitat per a lesminories altament
enriquides del país. En l'última dècada del segle
XX aquests objectius requerien un país pacificat,
que no necessàriament en pau i amb aquesta
demandada justícia social, i posar en curs les

polítiques que en aquests anys denominaren a
tot el continent “d'ajust estructural” (primera fase
de les polítiques neoliberals), els principals
elements de les quals foren:

• "Apertura de las fronteras y, con ello, la liberación de
los impuestos a la importación de productos.

• Privatización de las empresas públicas con
importantesmárgenes de ganancia,muchas de las
cuales ya han sido compradas por capital nacional y
transnacional.

• Creación de losmedios para el fomento y desarrollo
de los productos llamados “no tradicionales”.

• Eliminación del gasto social para los servicios de
salud y educación.

• Cambios, adecuación y elaboración de las leyes
necesarias para la sustentación del nuevomodelo.”11

Tot aquest sistema, a banda de beneficiar al
capital transnacional, fou i és altament avantatjós
pels “finqueros” i terratinents que havien sortit
de la guerra i dels Acords de Pau sense veure
minvats els seus privilegis. Només una dada
il·lustrativa d'aquesta situació, referida a l'any
2011 i que pràcticament no varià en gairebé res
durant els anys posteriors. “En la actualidad se
mantiene un sistema desigual de distribución y
acceso a la tierra, dejando a los pueblos indígenas
en situación de vulnerabilidad, particularmente
ante la concesión de proyectos de desarrollo (…),
la producción a gran escala aún cubre el 70% de

TRANSNACIONALS
I TERRITORIS

10 Boletín de Resistencia de los Pueblos. Guatemala, enero 2007

11Memoria colectiva. “Nuestro entendimiento común sobre la historia de nuestras
tierras, nuestros pueblos y nuestras resistencias”. Guatemala, febrero 2012.
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la tierra cultivable, la cual es controlada por el 2%
de los terratenientes,mientras que los
campesinos propietarios de pequeñas parcelas,
principalmente indígenas, solo acceden a un 2.5%
de esta tierra”12. Però, amés, aquest és el context
perfecte, i així exigit, per a l'entrada i actuació de
les transnacionals a Guatemala dins elmarc de
l'assentament del sistema neoliberal.

Això no obstant, hem d'imaginar ara el xoc de
trens entre dues concepcions clarament
antagòniques, com són la visió indígena i la
neoliberal. Aquesta darrera encarna la
introducció brutal del
model capitalista i el seu
concepte d'ús i abús dels
territoris i dels seus recursos
naturals; la seva explotació
mitjançant elsmètodes de
menor inversió però de
majors rendibilitats, el que
es traduirà en explotació
abusiva, esquilmació
d’aquests recursos,
contaminació, destrucció i
falta de respecte absoluta
dels drets de la terra, els
pobles i comunitats. En
realitat, més que xoc de
trens, suposa el pas
imparable d'una piconadora
(neoliberalisme) que ignora
totalment l'existència dels
pobles indígenes i,
especialment, aquesta visió pròpia del territori
que abans s'ha descrit.

Així, emprant les seves pròpies paraules, “las
corporaciones transnacionales están invadiendo
nuestros territorios y apropiándose arbitrariamente de
todas las vidas que existimos en él. Necesitan de
nuestros territorios, de nuestros ríos, de nuestras
lagunas, de nuestros bosques, de nuestro aire y también
de nuestras vidas y conocimientos para implantar su
nuevo sistemamundial de producción, de consumo y
demercado global. Para ellos los indígenas, junto con

nuestros territorios, ecosistemas y la biodiversidad
somos sólo la “materia prima” para ser privatizada,
procesada y vendida en losmercadosmundiales.”13

L'ocupació d'aquests territoris estigué a càrrec de
grans empreses de capital estranger (nord-
americà, incloent al canadenc, i europeu),
vinculades sempre al capital local, principalment
per a la construcció indiscriminada
d'hidroelèctriques, però també petrolieres,
mineres, forestals i agroindustrials com la palma
africana i la canya de sucre. Totes elles
emportant-se els enormes guanys que suposa

tenir un país barat
(impostos insignificants per
a aquestes empreses) i sense
cap obligació demillora per
a les condicions de vida de
les gransmajories. Amés,
aquestes últimesmai seran
consultades, tal com
estableixen instruments
internacionals de drets
humans com és el Convenio
169 de la Organización
Internacional del Trabajo14

(dret de consulta) o la
pròpia Declaración de
Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas15, a través del
lliure consentiment
informat prèviament, com a
requisits abans de qualsevol

implementació d'actuació en els territoris
indígenes.

Tot i que també s'ha escrit i denunciatmolt sobre
les actuacions de les empreses transnacionals en
la totalitat del país, és difícil obtenir un llistat
complet d'aquestes, les seves nacionalitats i els
beneficis que n’obtenen, degut, en uns casos a
l'ocultisme delsministeris i agències que
intervenen o, en d’altres, a la falta d’informació
disponible. En aquest informe s'apuntaran tan
sols algunes d'aquestes dades que il·lustren en

DESPUÉS DE LA
FIRMA DE LA PAZ
EN GUATEMALA,
BARILLAS FUE
AMENAZADA

SERIAMENTE POR
LOS MEGA
PROYECTOS

NACIONALES E
INTERNACIONALES

FRANCISCO LUCAS
PEDRO

12 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Guatemala. A/HRC/19/21/Add.1.
2011. pp. 56 y 66.

13 “Diagnóstico sobre situación de laminería en Guatemala” Uku’x B’e. 2009. Doc. en
pdf , (no publicado)

14 www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

15 www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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granmesura la forma de procedir d'aquest
colonialisme econòmic i polític que suposa avui
dia l'acció de les transnacionals a Guatemala.

Al novembre de 2015 es comptabilitzaven un
total de 27 centrals hidroelèctriques de capital
europeu i altres 20 projectes en estudi per iniciar
la seva construcció en breu16. Això a un país on
moltes de les comunitats expulsades dels seus
assentaments per aquests i d’altres
megaprojectes no compten amb electricitat.
Després, la construcció d'hidroelèctriques no
responmai a cobrir les necessitats d'aquesta font
d'energia de la població guatemalenca. Per
contra, gran part d'aquesta electricitat es
destinarà a d’altres actuacions com les
explotacionsmineres o per a la seva exportació
cap a la resta de Centreamèrica en el que s'han
anomenat els grans projectes de
desenvolupament econòmic d'aquesta àrea
geogràfica (Pla Puebla-Panamà , Corredor
Mesoamericà ...), sempre sota la planificació i
direcció última dels Estats Units.

Però tota aquesta situació, com ja s'ha indicat, no
seria possible si les classes altes i els successius
governs guatemalencs no donessin suport
plenament a aquestes actuacions. Per això, cal
que les estructures institucionals de l'estat i els
serveis que aquestes presten, estiguin al servei
del sistema. Per a això els processos de
privatització d'allò públic i l'aprovació de les lleis
que permeten l'entrada fàcil i sense gairebé
obligacions de les transnacionals, són elements
imprescindibles. A continuació un cas que
exemplifica en granmesura la forma habitual de
procedir:

“Con la privatización de la producción y
distribución de energía eléctrica, en el gobierno
de Álvaro Arzú,  en 1998 Unión Fenosa se quedó
por 50 años con la concesión de la distribución
de energía eléctrica, a 20 de los 22
Departamentos de Guatemala. Se violaba  la
constitución en su artículo número 130 que
establece la prohibición delmonopolio. Y para
ocultarlo, lamultinacional creó las sub-
empresas: Deocsa en el occidente y costa sur,

Deorsa en el  norte y oriente del país. Desde
entonces su actividad se amplió a otras áreas
relacionadas con la energía, como el gas y
telecomunicaciones. Pasó a tener la propiedad de
un 90,83% de Deocsa; un 92,84% de Deorsa; un
100% de Guatemel (comercializadora) y un 100%
de Decsa, sociedad tenedora del 90% de Recsa,
Redes Eléctricas de Centroamérica (empresa de
transporte de energía). En el año 2011 el fondo de
inversión Actis del Reino Unido compró a Unión
Fenosa las acciones de Deocsa y Deorsa e inició
un proceso de transformación que incluyó su
cambió de imagen y denominación comercial.
La suma de ambas empresas pasa a denominarse
Energuate, aunque sigue existiendo la figura
legal de Fenosa Deocsa Deorsa.

La obligación de la concesión en principio era
llevar electricidad a todas las comunidades de los
departamentos donde opera. Pero en el año dos
mil empezaron a darse anomalías, como
contadores irregulares, lecturas erróneas de los
mismos, precios abusivos, apagones constantes
causando pérdidas de productos perecederos
como carnes y productos lácteos, riesgos en
centros de salud y hospitales, quema de aparatos
electrodomésticos, cambio de contadores buenos
por irregulares, sabotajes al sistema de baja y alta
tensión para echarle la culpa a usuarios, cortes
injustificados y cobrosmuy elevados por re-
conexión. Desde el año 2008, la población ha
interpuesto unmínimo de 90.000 denuncias
ante la Comisión Nacional de la Energía
Eléctrica. A lo largo de 7 años, se buscó el dialogo
con la empresa.

La respuesta de Unión Fenosa, fue el
menosprecio, prepotencia, amenazas y la
represión, primero cortando el servicio eléctrico
a determinadas comunidades y pronto con la
violencia, criminalización y asesinatos,
utilizando las fuerzasmilitares y policiales para
amedrentar y sembrar el terror a la población. En
diciembre de 2009, a petición de Unión Fenosa
el gobierno decretó el estado de sitio en San
Marcos, restringiendo una serie de garantías
constitucionales.”17

16 comunitariapress.wordpress.com/2015/11/03/parlamento-europeo-denunciaran-a-
empresas-transnacionales-que-violan-los-derechos-humanos-y-la-naturaleza-en-
guatemala/

17 www.exodo.org/multinacionales_guatemala
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Només una darrera dada. Segons el Directori
d'Empreses Espanyoles assentades a Guatemala,
elaborat per l'ICEX Espanya Exportació i
Inversions, a la seva actualització de setembre de
201518, un total de 125 empreses espanyoles són
les assentades en aquest petit país centreamericà.

I el ventall de sectors econòmics és extens i
variat: tèxtils, telecomunicacions, turístic, elèctric
i producció energètica, serveis financers,
construcció, gas, etc.

18 www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-
de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/4140088.html?idPais=GT
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Abans d'entrar a l'especificitat de la protesta que
es viu a Guatemala, vers l'actuació de les
transnacionals i les empreses locals aliades, així
com de les conseqüències que es deriven de les
mateixes en els territoris i pobles indígenes, cal
subratllar que aquesta és una constant a
l’actualitat i que es troba en la totalitat del
continent americà. O, per sermés exactes, en la
totalitat dels continents i afectant, enmolts casos
també a pobles no indígenes. Aquest problema
s'expressa amb claredatmeridiana en les
paraules de qui va ser Relator de Nacions Unides
sobre la situació dels drets humans i les llibertats
fonamentals dels pobles indígenes, entre els anys
2001 al 2008, Rodolfo Stavenhagen: “La economía
global valora cada vez más los recursos petroleros y
mineros que se encuentran en las regiones indígenas.
Son numerosas las denuncias y las quejas que ha
recibido el Relator Especial de comunidades indígenas
cuyos recursos han sido apropiados y son explotados
por poderosos consorcios económicos, sin su previo
consentimiento ni participación y sin que estas
comunidades obtengan algún beneficio de dicha
actividad. Esta problemática es actualmente una de las
más controvertidas que involucra a los pueblos
indígenas, al Estado y a las empresas privadas y
muchas veces también a los organismos financieros”.19

D'altra banda, a un text publicat l'any 2015 es
recollien alguns elements quemostraven com, ja
per aquestes dates, s'estaven produint a
Guatemala i que, en granmesura, assenyalaven
que es tractava d’una resposta social i popular al

llarg procés d'atacs als drets territorials, iniciat
després dels Acords de Pau i assentament del
sistema neoliberal. Però aquest text, establia
també els llaços, mai trencats, amb els temps
d'organització i protesta anteriors a aquests
últims assenyalats.

“… Este año 2015 se cumplen 100 años del nacimiento
en Guatemala de Mamá Maquín. Mujer qeqchi´, cuyo
verdadero nombre fue Adelina Caal, y que lideró a lo
largo de su vida multitud de protestas en defensa de la
vida, la tierra y el territorio. Precisamente, el pasado
29 demayo se cumplieron también 37 años desde que
en 1978 fuera asesinada por el ejército, junto a otras 52
mujeres, hombres y niños, en la comunidad de Panzós,
cuando únicamente, pero una vezmás, reivindicaban
el derecho a vivir en condiciones dignas y justas.

El año de esta masacre de alguna forma se puede decir
abrió la etapa más dura de la guerra que el ejército y
oligarquía guatemalteca desató en ese país
centroamericano y que hoy se conoce como del
genocidiomaya. La misma alcanzó sus cotasmás
brutales en los años 1982-83, bajo la dictadura del
general Efraín Ríos Montt. 30 años después,
principalmente gracias a la perseverancia y la ruptura
delmiedo de lasmujeres ixiles supervivientes de
aquella aterradora etapa, se consiguió llevar a juicio a
este dictador. La sentencia fue de condena (80 años)
por su responsabilidad en el genocidio, aunque las
maniobras de diferentes poderes fácticos, consiguieron
la posterior anulación del juicio. Pero a pesar de esta
revocación, como dicen hoy en Guatemala, el pueblo le

RENAIXENT LA PROTESTA,
DEFENSANT EL TERRITORI

19 Stavenhagen, Rodolfo.- “Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”. pág. 7. 27 de
febrero 2007. http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/annual/2007-annual-hrc-
a-hrc-4-32-sp.pdf
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juzgó y el pueblo le condenó por genocida.

Como consecuencia directa de aquellos duros tiempos
de la guerra, y durante los casi 20 años que van desde
la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 hasta hoy,
Guatemala fue adormilada. Los liderazgos, como el de
Mamá Maquín y tantos otros, fueron eliminados y la
población superviviente interiorizó de tal forma el
terror que pareció quedarse invisible por todos estos
años. Esta situación permitía a la oligarquía del país
"reinar" de forma casi absoluta y durante los últimos
años entregar este país a las transnacionales
(canadienses, españolas,
italianas...) para su explotación
y expolio, como si nuevamente
hubieran regresado los tiempos
de la colonia a los territorios
mayas, xincas y garífunas. A la
par de este proceso de venta
barata del país, la corrupción se
extendía en prácticamente toda
la clase política y económica de
Guatemala y el festival de la
esquilmación y del robo se
generalizaba, convirtiendo en
granmedida a esta nación en
un estado fallido, en el que pesa
más el beneficio desenfrenado
de los negocios del narcotráfico
y de la oligarquía que la
dignificación de la vida de las
grandesmayorías.

Y sin embargo hoy, cuando Mamá Maquín hubiera
cumplido 100 años, Guatemala despierta y se
extienden por todo el territorio continuas
manifestaciones. Protestas que exigen el fin de la
corrupción, la renuncia del presidente (responsable
también del genocidio por cierto, como jefemilitar que
fue en aquellos años) y de gran parte de la clase
política. Protestas que empiezan a plantear cada vez
más abiertamente el cuestionamiento del propio
sistema y la urgencia por abrir el camino de la
refundación del país, para construir con la
participación de las grandesmayorías otromás justo y
que verdaderamente redistribuya las riquezas del
mismo. Otro país donde todos los pueblos y todas las
mujeres y hombres de Guatemala tengan no solo

reconocidos sino que pueden realmente ejercer todos
sus derechos como personas y como pueblos.

Posiblemente, sin saber todavía a ciencia cierta hacia
dónde caminará este proceso enmarcha, lo importante
a destacar ahora es que elmismo se produce después de
una guerra brutal, de un procesomuy controlado de
transición política y de unos acuerdos de paz
sistemáticamente incumplidos por los sucesivos
gobiernos. Todo ello, como ya se ha indicado, de alguna
forma generó una sociedad durmiente y desposeída. Y
hoy se ha roto elmiedo, éste ha sido sacudido de

encima. En estas semanas se
aprende nuevamente que la
protesta de lasmayorías
consigue ya avances políticos y
sociales que no se creían
posibles hace poco. Hoy los
pueblos de Guatemala se
despiertan y empiezan a
comprobar su propia fuerza
para transformar el país y el
sistema que hasta ahora lo ha
controlado. Ese es un gran
paso, porque aunque hoy los
avances políticos reales,
consecuencia de las
movilizaciones, no consigan de
forma inmediata las
transformaciones posibles,
habrán abierto conciencias de
posibilidad, habrán abierto los

caminos tantos años cerrados.

De todo esto losmedios de comunicación en Europa no
se están haciendo eco; no son hechos noticiables, pero
están ahí. Y Guatemala, el país de la eterna primavera,
de nuevo está floreciendo.”20

Elmoviment de l'any 2015 comportà la renúncia
de la vicepresidenta i delmateix president, que
posteriorment foren sotmesos a processos sota
acusacions relacionades amb la corrupció.
Alhora, es produí un profund qüestionament de
tot el sistema polític i institucional, ja que es
demostrà que aquest tipus de delictes no eren
puntuals o individuals sinó sistèmics i
estructurals.

ASÍ ES LO QUE
HICIMOS

NOSOTROS: LE
DIJIMOS A ELLOS

QUE SE
LEVANTARAN, QUE
DIJERAN ‘NO’, Y
AHÍ VAMOS

NOSOTROS DETRÁS

JOVEN DE BARILLAS

20 González Pazos, Jesus.- “Guatemala siempre florecerá”
http://www.alainet.org/es/articulo/171099
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Però, tot i que d'algunamanera es pugui
presentar l'any 2015 com el del reinici de les
protestes, la realitat és que aquestesmai havien
desaparegut. En els últims anys del conflicte
armat (1984-1996) i tot i la brutal repressió foren
molt actives i fonamentals per aquest final la
feina i mobilització de les organitzacionsmaies,
de víctimes, de dones, que es sumaren al
moviment camperol, sindical, estudiantil
altament colpejats per la guerra, conformant el
que llavors es denominà com la societat civil,
després absorbida pel sistema en granmesura.
Posteriorment, i tot i que amb certa debilitat
inicial, a causa de la psicosi social i por generades
per la brutalitat de la guerra, per l'escapçament
de les organitzacions socials i per la cooptació,
durant les dues últimes dècades s'havia anat
donant un procés de reorganització amb noves
formes de protesta i nous subjectes polítics:
comunitats, dones, joventut ...

I seran precisament les comunitats indígenes les
que iniciïn noves formes de denúncia i protesta a
la defensa inexcusable dels seus territoris. Cal
recordar que són essencialment aquestsmateixos
els que es veuenmés directament atacats pels
nombrosos projectes extractivistes i
hidroelèctrics que es van estenent per tot el país,
especialment des dels primers anys del nou
segle. Aquestes comunitats, ja sigui a
Huehuetenango, Quiche 'o San Marcos, a Alta
Verapaz, Izabal o Sololá, veuran com entren als
seus territoris transnacionals que, sense cap
consulta, compten amb el suport i cobertura
plena de les institucions de l'estat i de les forces
policials per a la repressió de la protesta possible.
En pocsmesos es trobaran amb construccions
avançades de preses hidroelèctriques que
desvien o s'assequen rius, grans plantacions de
soja omines a cel obert d'or, plata, etc., amb totes
les conseqüències imaginables de destrucció
ambiental, contaminació, acaparament de terres
i fins i tot desplaçament forçat demoltes
d'aquestes comunitats i famílies.

I serà a partir d'aquestes situacions de violacions
constants dels drets humans individuals i
col·lectius de les comunitats indígenes en la

pràctica totalitat del país que s'anirà produint la
reorganització social i comunitària, recuperant i
enfortint formes organitzatives pròpies dels
pobles indígenes. L'assemblea, la participació
plena de tota la comunitat, la presa de decisions
en consens, la recuperació del paper d'autoritats
tradicionals i la seva complementació amb les
organitzacions socials, etc., s'aniran reactualitzant
enfront la nova conjuntura d'atacs des del
sistema econòmic ara dominant, el
neoliberalisme. I tot aquestmoviment donarà
lloc a aquest enfortiment de l'organització social
i política, sempre amb una divisa destacada en
primer lloc, la defensa del territori.

Durant la darrera dècada, a Guatemala s'han
organitzatmés de 90 consultes comunitàries
sobre grans projectes que pretenien instal·lar-se
als territoris indígenes. Es demandà a l'estat el
compliment del Conveni 169 de l'OIT que, entre
d’altres, reconeix el dret que assisteix a les
comunitats a ser consultades abans d'iniciar un
projecte de desenvolupament que afecti al seu
present i el seu futur demanera determinant. No
obstant això, l'estat ha desconegut
sistemàticament aquest dret, tot i haver ratificat
l'esmentat conveni internacional i, per tant, tenir
l'obligació del seu compliment. Davant d'aquesta
situació, seran les pròpies comunitats les que
s'organitzaran en processos llargs de recerca de la
informació possible sobre el projecte, estudi del
mateix i les seves possibles conseqüències,
discussió participativa delmàxim de
pobladors/es i decisió assembleàriamitjançant
l'exercici del dret a la consulta. Un cop realitzada
la consulta, els seus resultats s'han traslladat
sempre, amb les degudes garanties, al Congrés
de la república (poder legislatiu) perquè aquest
tingui coneixement delsmateixos, actuï en
conseqüència i demani l’acompliment de la
decisió comunitària al poder executiu respecte al
projecte en qüestió. No obstant això, els
successius governs guatemalencs han desconegut
la validesa d'aquestes consultes i han tirat
endavant a favor dels interessos de
transnacionals i empreses nacionals. Encara que
també cal assenyalar que la persistència de la
mobilització i denúncies han aconseguit alguns
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pronunciaments de la Cort de Constitucionalitat
donant a raó a les comunitats i obligant a
paralitzar alguns d'aquests projectes
(Chuarrancho, La Puya, Oxec).

Fins i tot diferents estaments de les Nacions
Unides, en diferentsmoments, s'han pronunciat
sobre elmodel de desenvolupament que
s'imposa als pobles indígenes a Guatemala i la
falta de respecte contínua
dels governs als drets
d'aquests, com l'expressat a
través del de consulta. Així
ho assenyalà ja el 2010 l'Alta
Comissionada de les
Nacions Unides per als
Drets Humans en el seu
informe corresponent, quan
afirmava que “el modelo de
desarrollo en Guatemala se
sostiene primordialmente en
actividades como la industria
extractiva, los grandes
proyectos de desarrollo
energético o la agricultura de
exportación a gran escala. El
Estado enfrenta el reto de
asegurar que el desarrollo se
logre a partir del respeto de los
derechos individuales y
colectivos, específicamente de
los pueblos indígenas,
incluyendo sus derechos a la
protección delmedio ambiente,
la consulta y a decidir sobre sus
prioridades para el proceso de
desarrollo”21. Això no obstant,
com s'ha assenyalat
anteriorment, els successius
governs guatemalencs fins a la data continuen
desconeixent aquest repte que apunta l'Alta
Comissionada de les Nacions Unides i ignorant,
consegüentment, els clars pronunciaments de les
comunitats a través dels processos de consulta
realitzats.

Amb referència específica també al dret a la
consulta, l'any 2010, el Relator Especial de
Nacions Unides sobre la situació dels drets i
llibertats fonamentals dels pobles indígenes,
James Anaya, advertí que aquests extrems, en
certs casos poden generar un clima d'alta
conflictivitat, principalment en dues
circumstàncies; la primera, quan es vulnera el
dret a la consulta dels pobles indígenes i la

segona, en quant a les
deficiències de l'actual
règim de reconeixement
dels drets dels pobles
indígenes a Guatemala. En
aquest sentit hamanifestat
que: “La cuestión de la
consulta lleva aparejada una
serie de connotaciones que van
más allá de los proyectos
concretos. Para muchas
comunidades indígenas, la
falta de consulta se asocia a
una experiencia
transgeneracional de invasión,
marginación y desposesión, así
como a una percepción
continuada de falta de
inclusión y participación en
relación con las decisiones que
les afectan (…) Por otra parte, el
alto grado de inseguridad
jurídica en torno a la tenencia
de la tierra; la ausencia, en
muchos si no en la gran
mayoría de los casos, de títulos
colectivos de propiedad, unidos
a las consecuencias que todavía
se arrastran de la desposesión

de tierras durante el conflicto armado interno, son
también factores implícitos en la actual situación de
conflictividad en torno a los proyectos de inversión y
desarrollo de los recursos naturales,muchas veces
encubiertos en las demandas de consulta.”22

CUANDO
HABLAMOS DE
TERRITORIO,

HABLAMOS NO
SOLO DE UN

ESPACIO FÍSICO,
ESTAMOS

HABLANDO DE
HISTORIA,
ESTAMOS

HABLANDO DE
CULTURA, DE

COMUNIDAD, DE
PUEBLOS, DE

COEXISTENCIA, DE
BIODIVERSIDAD

AURA LOLITA
CHÁVEZ

21 Álvaro Pop. Informe Evaluación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala. E/C.19/2013/CRP.3

22 Ibidem.
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Amés d'ignorar els resultats de lesmés de 90
consultes comunitàries realitzades al llarg de tot
el país, així com lesmarxes, manifestacions i
altres formes de protestes que proliferen en
aquests darrers anys, la resposta de les autoritats
fou un agreujament sistemàtic a partir de la
repressió i criminalització d'aquesta protesta. A
això s’afegeix el fet que l'any 2015 va ser
especialment agitat pel que fa a la denúncia
social de les xarxes de corrupció, incloent-hi,
com ja s'ha indicat, les altes esferes de l'estat i
govern.

Però, el primer que cal assenyalar, tal com ja fan
cada vegadamés organismes i institucions
internacionals, així com elsmoviments i
organitzacions socials, és el fet que criminalitzar
als que defensen avui els drets humans i els drets
de la terra i el territori s'està convertint en una
constant enmolts estats d'Amèrica Llatina,
especialment en països comMèxic, Perú, Xile,
Colòmbia, Brasil, Hondures i, per descomptat,
Guatemala. En segon lloc, cal reiterar que aquest
fenomen avui dia té una característica, una
constant, pel que fa als actors que intervenen en
aquest procés de criminalització de la protesta.
Així, si bé els governs i institucions dels estats
sempre han estat immersos en aquest tipus
d'actuacions, durant els darrers anys, després de
l'assentament delmodel neoliberal, la presència i
participació directa o indirecta de les empreses

transnacionals en gairebé tots aquests processos
és la nova característica dominant.

Tot i això, sempre és necessari establir amb
claredat els conceptes que s'utilitzen. Per això ara
és important fixar allò què s'entén per
criminalització quan parlem d'ella com a
estratègia repressiva. En un recent informe23

elaborat per l'Observatori per a la Protecció dels
Drets Humans, el qual al seu torn és part de la
Federació Internacional de Drets Humans i
l'ObservatoriMundial Contra la Tortura,
s'explicita amb claredat evident aquest concepte
així com d’altres directament relacionats amb
aquest. Revisem-los basant-nos en preguntes
senzilles.

Com defensen els drets humans les persones
defensores delsmateixos? En la immensa
majoria dels casos s'utilitzen diferents i diverses
formes pacífiques de protesta, protegides totes
elles pel dret internacional. Així doncs, estem
parlant demanifestacions, assentades a la via
pública, ocupacions pacífiques d'espais i/o
institucions, accions de desobediència civil,...

Què és la criminalització?Aquesta té a veure amb
l'emprenedoria d'investigacions penals i/o amb el
fet d'iniciar campanyes amb judicis i acusacions
(difamacions, falsedats ...) sense fonament amb
l'objectiu de danyar i atemorir les persones
defensores i que paralitzin les seves lluites.

REPRESSIÓ
I CRIMINALITZACIÓ

23 “Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de proyectos
industriales: un fenómeno regional en América Latina”. Febrero 2016.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Criminalizacion%20de%20defen
sores%20de%20derechos%20humanos.pdf
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Qui criminalitza? Es pot dir que hi ha dos grans
grups; d'una banda, agents individuals però amb
forts interessos polítics i/o econòmics, com és el
cas d'empreses privades, oligarquies, etc. El
segon grup està englobat per actors estatals a
diferents nivells: autoritats governamentals,
policies i militars, agents de la justícia ... I, a la
granmajoria dels casos, tant els uns com els
altres solen comptar amb la cobertura al seu
servei, i per a l'objectiu de la criminalització,
d'un nombre important demitjans de
comunicaciómassius.

Com es criminalitza? Elsmitjans cada dia es
tornenmés sofisticats, metòdics i sistemàtics,
però normalment s’efectua a través de l'ús del
dret penal, mitjançant la imputació de delictes
que no són reals. Així, es sol·liciten i es dicten
presons preventives per al defensor o defensora
violant les garanties del seu procés i dret a la
llibertat. Especialment, perquè en lamajoria dels
casos no hi ha proves suficients, o el delicte no té
la dimensió suficient per a la privació de
llibertat.

Quines conseqüències té? La criminalització té
un efectemés omenys immediat: la gran
vulnerabilitat de la persona i de la seva identitat,
especialment, estigmatitzant a aquesta com a
delinqüent o terrorista. També s'usen d’altres
acusacions que igualment assenyalen i marquen
a la persona com a autors de segrestos, rebel·lió,
sabotatge, traïció als valors patris, etc.

A qui es criminalitza? Totes les dades recollides a
partir d’un gran nombre d'informes sempre
posen demanifest que els objectius prioritaris
dels processos de criminalització es dirigeixen
contra líders o lideresses de grups vulnerables
com és el cas d'indígenes, afros, camperols,
veïnals, etc.

Nogensmenys, per tancar aquesta descripció dels
elementsmés característics de la criminalització,
cal ressaltar una qüestió central delsmateixos
que té a veure també amb l'última pregunta i
resposta, especialment quan parlem dels pobles
indígenes ja sigui a Guatemala o a qualsevol altre
país. Així, es pot afirmar que, amés de dirigir la

criminalització contra els lideratges individuals,
en realitat a qui es pretén "colpejar" en últim
terme és a la comunitat. L’atemoriment, la por,
s'orienta principalment cap a les comunitats pel
seu lligam estret amb els diferents líders i pel
paper que tenen aquests en els pobles indígenes i
en les seves formes organitzatives. Generalment,
aquestes persones són les autoritats polítiques,
socials, però també ètiques, posseïdores de
l'experiència i coneixements de la comunitat;
són, per tant, referents per al funcionament i
organització de tota la comunitat. En aquest
sentit, per exemple, l'empresonament preventiu
permesos i mesos d'algunes d'aquestes persones,
entre d'altres objectius, tractarà d'escapçar, deixar
òrfena a la comunitat i paralitzar la seva protesta.
Es podria dir que també s’està empresonant a la
comunitat.

Per aquestes raons, quan a Guatemala parlem de
persones defensores dels drets humans
criminalitzats i/o empresonats (presos polítics) és
important no quedar-se únicament en l'àmbit
individual, ja greu de per sí. Cal tenirmolt
present que, d'algunamanera, a qui s'està
criminalitzant, "empresonant" i en alguns casos
ferint o assassinant és també a la comunitat com
a subjecte polític col·lectiu. Amés, les
conseqüències directes sobre els defensors ho
són perquè aquestes autoritats han actuat sempre
com a tals, però també per la demanda de la
comunitat que és qui en última instància té
l'autoritat real per reconèixer o desconèixer el
lideratge. Així, la defensa del territori, de l'aigua,
de la vida, tal com diu un dels eslògansmés
repetits a Guatemala, és una demanda de les
comunitats i les seves autoritats obeeixen a
aquestes en les seves actuacions.

Per tot això, quan parlem de a qui es criminalitza
cal entendre aquesta doble vessant. Autoritats,
líders i lideresses comunitàries indígenes són
empresonats amb acusacions construïdes ad hoc
amb aquest fi, i, alhora, lesmateixes tenen dos
objectius principals: un, com a forma de càstig
efectiva cap a aquelles persones que amb la seva
actuació conseqüent segueixen al capdavant de
les lluites per la defensa del territori, de la

Repressió i criminalització
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naturalesa i la vida; un segon, la pura repressió
sobre els lideratges però amb una orientació
especial a aconseguir disminuir la força de les
comunitats, de la protesta.

En aquestmateix àmbit d'elements descriptius i
específics de la criminalització convé sempre
tenir present un fet concretmés. Quan aquests
processos s'orienten cap a les dones adquireixen
connotacions especials. Així
doncs, quan l'objectiu són
dones, als elements ja
assenyalats cal unir d’altres
tipus de persecució, pressió
i criminalització. L'amenaça
sobre les dones de les
comunitats amb ordres de
captura, acusacions
infundades i possibles
empresonaments té una
extensió en les difamacions
sobre la conducta, en les
agressions sexuals o a la
sobrecàrrega de
responsabilitats (casa, fills i
filles ...) que han d'assumir .
Es busca igualment trencar
la resistència d'aquestes
dones i que això incideixi
sobre el debilitament de la
protesta, amés del pur i
simple càstig cap a qui
participa, i a vegades
protagonitza, aquests
processos d'acció social
comunitària.

Una darrera dada descriptiva de la
criminalització és l'expressat per la Comissió
Internacional de Juristes (CIJ), amb seu a Ginebra
(Suïssa), la qual compta amb 37 seccions
nacionals, 45 organitzacions afiliades i 60
eminents juristes de totes les regions delmón.
En un informe, de novembre de 2015, urgia a
l'estat de Guatemala a aturar la criminalització de
la protesta social després d'un seguiment de
casos realitzat des de l'any 2004 en què assenyala
que aquest estat “dirige su poder punitivo en contra

de defensores y defensoras de derechos humanos por su
asociación a actos pacíficos en defensa de los recursos
naturales de distintas comunidades en el país.”24 Així
mateix, expressa que:

“1. La criminalización de la protesta social se ha
convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala,
en la que el Derecho Penal es utilizado como
instrumento de represión y deslegitimación de la labor

que las y los defensores de
derechos humanos llevan a
cabo en el país.

2. Especial preocupación
causan las detenciones
arbitrarias de las que son
objeto defensores y defensoras
de derechos humanos, que
trabajan en áreas de alta
conflictividad social y se
vinculan a la protección de los
recursos naturales, territorios o
derechos de los Pueblos
Indígenas. En algunos casos, el
Estado de Guatemala ha
optado por la suspensión de las
garantías constitucionales en
esas regiones, decretando
estados de prevención o de
sitio.”25

Així, noms com Santa Cruz
de Barillas, Santa Eulalia,
San Marcos, San Juan
Sacatepequez o Jalapa des
dels últims anys estan lligats

a declaratòries per part de governs de diferents
estats de prevenció. En tots aquests la raó ha
radicat en la situació de conflictivitat entre les
comunitats i diferents empreses que actuaven a
l'àreamalgrat l'oposició comunitària. Aquesta
conflictivitat, en nombrosos casos ha tingut com
a resultat assassinats, ferits i nous
empresonaments i persecucions de líders i
lideresses defensors dels drets humans. Fins i tot,
en els darrers anys s'han donat novament casos
d'ametrallaments indiscriminats contra la
població, com és el cas de La Puya, comunitat en

YA ENTENDIMOS
QUE SE QUIERE
CRIMINALIZAR A
LA CONDUCTA DE

LOS LÍDERES
ANCESTRALES Y
COMUNITARIOS
POR LO QUE LES
PEDIMOS A LOS
RESPETABLES

FISCALES QUE NO
CRIMINALICEMOS
LAS COMUNIDADES

INDÍGENAS

JUEZA YASSMÍN
BARRIOS

24 www.icj.org/guatemala-la-cij-urge-al-estado-de-guatemala-a-detener-
criminalizacion-de-la-protesta-social/

25 Ibidem
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resistència des de fa diversos anys contra un
projecteminer. Aquestes actuacions, unides a
assassinats de líders o simples comuners,
rememoren a les comunitats els durs anys de la
guerra. Evidentment, aquesta recuperació i
actualització forçada de lamemòriamai
oblidada, pretén l'atemoriment de les poblacions
en els seus processos de lluita en defensa dels
territoris.

Un darrer element o protagonista necessari en
aquests processos de criminalització són els
mitjans de comunicació. Al principi d’aquest
punt assenyalàvem el paper destacat de les
estructures de l’estat, al qual s’havien sumat
decisivament en els darrers anys les oligarquies
locals i transnacionals en la defensa dels seus
interessos econòmics. Doncs bé, diversos estudis
realitzatsmostren també el destacat rol que
s’atribueixen avui a lamajoria demitjans de
comunicació en aquests processos de
criminalització. Aquests darrers, no s’ha d’oblidar
que estan principalment enmans d’aquestes
oligarquies nacionals i, per tant, responen als
seus interessos, més que a la finalitat d’informar
de forma equànime, veraç i objectiva.

En aquest sentit, lamanipulació informativa a
l'hora d'informar sobre les protestes socials s'ha
convertit en una constant, fins al punt de
permetre entreveure els vells tics colonials sobre
la imatge que encara s'activa respecte a les
comunitats i pobles indígenes. Precisament,
l'àrea nord de Huehuetenango és un delsmillors
exemples on es pot fer un seguiment d'aquest
comportament, tal com es reflecteix en algunes
de les anàlisis que s'han realitzat per part de la
premsa alternativa26. Tal com aquest estudi
apunta, s'oculten ominimitzen responsabilitats
greus dels aparells estatals o paraestatals i es
magnifiquen les respostes de la població donant

a entendre que qualsevol acció social o política
de les comunitats respon a formes injustificades i
violentes. S’estigmatitza i criminalitza així la
protesta i es generen les condicions necessàries
(estats d'opinió) per justificar la posterior
repressió contra autoritats i lideratges socials o
contra la col·lectivitat en el seu conjunt.

“El norte de Huehuetenango es una olla de presión a
punto de explotar. A los asesinatos, quema de
maquinaria, retenciones y secuestros que hanmarcado
la conflictividad del área en los últimos tres años, se
suma la salida de jueces, fiscales y defensores públicos
que huyeron despavoridos. La justicia aquí está
temporalmente clausurada”27; “La madrugada del 20
de enero, la turba obligó al juez Marlon Interiano a
ordenar la libertad de los hermanos Mateo”28. Són
dos exemples que parlen per si sols del tipus
d'informació que es sol fer arribar a l'opinió
pública i que construeix, en concordança amb les
accions d'altres protagonistes (estat i empreses),
els processos de criminalització. Parlar d'un
territori com "olla de pressió" on la justícia està
absent defineix perfectament una imatge de
territori ingovernable on es requereix que l'estat
"posi ordre"; i parlar de "la torba" defineix també
de forma concloent aquesta necessitat i la visió
d'una societat desgovernada, gairebé salvatge i en
contra del progrés i desenvolupament
civilitzador. Tot això justifica plenament les
posteriors actuacions de repressió individual,
contra els que l'estat defineixi com a
responsables, i col·lectiva, un cop criminalitzades
les seves activitats i protestes.

26 Veure: “Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de losmedios en la
criminalización de la lucha por el territorio”.
https://comunitariapress.wordpress.com/2015/12/12/huehuetenango-ingobernable-el-
papel-de-los-medios-en-la-criminalizacion-de-la-lucha-por-el-territorio/

27 Contrapoder.- “Huehuetenango ingobernable”. 26 de febrero de 2015.
http://contrapoder.com.gt/2015/02/26/huehuetenango-el-ingobernable-2/

28 Ibidem.
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Cal assenyalar que, normalment, des de les
instàncies governamentals i empresarials
guatemalenques les raons expressades per obrir
el país i, especialment, els territoris indígenes, a
les empreses transnacionals solen tenir el
denominador comú d'al·ludir a la necessitat
d'inversions per a combatre la pobresa i ,
consegüentment, generar condicions de
desenvolupament per al país. Però la realitat és
que en la visió neoliberal de les actuals elits,
l'estat es desentén totalment de la tasca d'acabar
amb la pobresa i deixa, teòricament, aquesta
funció almercat. No obstant, les dades
comprovables no certifiquen els apriorismes
d'aquesta hipotètica avui encara responsabilitat
de l'estat o de l'assignada alsmercats. Per
exemple, segons l'article 63 de la Llei de Mineria,
les empreses estan obligades a pagar un u per
cent (1%) en concepte d'impostos, demanera que
la pràctica totalitat dels beneficis d'aquestes no
queden, ni es reinverteixenmai a Guatemala. A
més, tot just generen llocs de treball i la
producció de riquesa (or, energia elèctrica, oli de
palma, etc.) és orientada en la seva gairebé
totalitat almercat exterior i no al nacional. I a
això se suma el fet que quan algunes d'aquestes
explotacions conclouen (per exemple, mineres)
no assumeixen responsabilitats derivades dels
necessaris desmantellaments de determinades
infraestructures o recuperació dels terrenys
agredits, ni cap tipus de compensació econòmica
a la població afectada per això. La pregunta
consegüent giraria llavors sobre el perquè de

l'interès de les elits polítiques i econòmiques
locals per aquests processos d'explotació del país.
I la resposta es troba fàcilment comprenent que
el negoci per a aquestes elits resideix en dos
àmbits principals. D'una banda, aquestes es
constitueixen sòcies de les transnacionals pel seu
coneixement de les xarxes legals o il·legals
necessàries per posar enmarxa els diferents
projectes; evidentment, aquí comparteixen una
escassa però suculenta participació en el
repartiment de beneficis. D'altra banda,
l'obtenció de llicències de reconeixement,
prospecció i exploració, així com les
d'explotació, formen una part important del
negoci, en què actuaran tant les estructures
paral·leles de l'estat com les oligarquies nacionals,
generant-se una àmplia xarxa de beneficis i
corrupcionsmilionàries.

Aquest és, bàsicament, l'estat de la qüestió al
voltant de la immensamajoria de les actuacions
de les empreses nacionals i transnacionals, ja
siguinmineres, hidroelèctriques, la fusta,
d'hidrocarburs o dedicades a l'extensió de cultius
de soja, palma africana o canya de sucre, amb
totes les afeccions ja citades per a la població i els
seus territoris. I a partir d'aquests paràmetres es
pot comprendremillor la reacció dels estaments
de l'estat, de les tradicionals elits polítiques i
econòmiques davant la protesta d'aquestes
poblacions, fixant així un dels seus eixos d'acció
principals en els processos de persecució i
criminalització .

PRESOS POLÍTICS,
DEFENSORS/ES DE DRETS
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D'aquestamanera, tot i no ocupar portades
internacionals, avui dia i des de fa ja alguns anys,
autoritats i comuners indígenes, líders i
lideresses han estat, i són, criminalitzats i
empresonats per les seves activitats polítiques a
Guatemala. Accions, com ja s'ha esmentat, que
no pretenen sinó la defensa dels drets
territorials, de l'aigua com a bé comú, del dret a
la vida digna, a la identitat i a l'existència
d'aquests pobles. Són, amés,
activitats que compten amb
el suport d'amplis i
reconeguts instruments
internacionals enmatèria de
drets humans, en general, i
dels pobles indígenes en
particular (Conveni 169 -
OIT i Declaració de Nacions
Unides ja citats). Tots dos
instruments ratificats i
recolzats per la seva
aprovació per la pràctica
totalitat dels governs
llatinoamericans i europeus,
com l'estat espanyol,
estableixen entre d'altres la
protecció al territori i a la
jurisdicció pròpia sobre els
mateixos, amés de reconèixer el dret
d'autodeterminació. Però també, com ja s'ha
assenyalat anteriorment, es reconeixen el dret a
la consulta i al lliure consentiment informat
previ que les comunitats poden exercir davant
de qualsevol actuació pública o privada que es
prevegui i que operi en els seus territoris contra
els interessos i drets d'aquests pobles; i els
governs estan obligats amés a establir tots els
mecanismes i condicions necessàries per exercir
aquests drets plenament. En definitiva,
instruments internacionals que reconeixen i
protegeixen els drets humans individuals i
col·lectius dels pobles indígenes.

Tanmateix, com ja s'ha assenyalat també abans, a
lamajoria dels casos aquestes persones es troben
preses per la lluita constant, sotamandat
col·lectiu de les seves comunitats, en la defensa
dels territoris i la vida. I elmotiu d'aquesta

confrontació rau en el fet que en el sistema
neoliberal dominant avui en aquests països, els
governs lliuren, sense cap consulta a les
comunitats i pobles (tal com obliguen els
instruments internacionals) aquests territoris a
empreses transnacionals o nacionals per a la seva
explotació i esgotament. Empreses de sectors
com elminer, energètic o forestal que
destrueixen i contaminen de forma sistemàtica

aquests espais plens de
biodiversitat i condicions
per a la vida i que han estat,
en lamajoria dels casos,
territoris on aquests pobles
han generat les possibilitats
materials i immaterials per
a la seva subsistència, sabent
perfectament gestionar-los i
conservar-los durant
centenars d'anys. Tot i això
avui, se'ls criminalitza, se'ls
expulsa, se'ls empresona o
se'ls obliga a viure en
condicions demisèria i
empobriment en aquestes
terres que sempre els van
pertànyer.

Tota aquesta situació
contínua de repressió i criminalització de les
lluites pel territori ha generat, entre d’altres
conseqüències greus, l'existència demés d'una
vintena de presos polítics durant els darrers anys.
Per això, tornant a centrar el tema d'aquest text,
és ara important assenyalar com defineixen
aquests pobles la figura de pres polític en aquest
context de lluites. Per a ells, pres polític és tota
persona privada de llibertat per la seva
participació en accions per la recuperació i
defensa dels seus territoris i/o per l'exercici del
control territorial sobre espais recuperats o sota
amenaça de ser envaïts. Igualment, els que
realitzen accions de resistència davant la
violència de l'estat o d'altres actors armats, així
com per participar enmobilitzacions que
reivindiquen els drets polítics, socials, econòmics
i culturals d'aquests pobles.

EL 22 DE JULIO
PASADO NOS
ALCANZÓ LA
JUSTICIA, SE

DEMOSTRÓ QUE
ÉRAMOS

INOCENTES Y ELLOS
HABÍAN MENTIDO

DON FRANCISCO
JUAN

PRESO POLÍTICO

Presos polítics, defensors/es de drets
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Tot i que en certamesura aquesta situació de
conflictivitat social es pot trobar en gairebé
qualsevol punt del territori guatemalenc, com ja
passà en temps de la guerra, torna a donar-se
una concentració a les àrees demajor presència
indígena: l'àrea de l'altiplà (Huehuetenango,
Quiché, Sololá, Chimaltenango, Totonicapán,
Quetzaltenango i San Marcos), més les
anomenades Verapaces (Alta i Baixa) i el
departament de Petén. Dit d'una altramanera, la
pràctica totalitat del nord i occident del país.
Nogensmenys, durant els últims anys es pot
parlar també d'una concentració de la
conflictivitat per la defensa del territori, situada
de forma especial en el departament nord-oest
de Huehuetenango i, més específicament, en la
seva part nord, fronterera amb Mèxic. Parlem
delsmunicipis de San Mateo Ixtatán, San Miguel
Acatán, San Juan Ixcoy, Santa Cruz de Barillas o
Santa Eulalia (Jolom Konob, en idioma
q’anjob’al).

Aquesta concentració territorial respon també a
una altra de tipus identitari, trobant-se aquí
majoritàriament quatre poblesmaies, com són el
akateco, chuj, Popti i q'anjob'al. Per això interessa
assenyalar alguns elements que caracteritzen
aquesta realitat social, política i cultural per,

posteriorment, poder entendremillor les línies
d'acció de la protesta i posicionament d'aquestes
comunitats en la defensa dels seus territoris
enfront les accions de les transnacionals.

Aquests pobles es situen entre les terres altes de
la serra dels Cuchumatanes i les terres baixes cap
al nord i oest, és a dir cap a l'estatmexicà de
Chiapas, mantenint històricament un alt grau
d'autonomia. Durant els tres-cents anys de
colònia espanyola (segles XVI al XVIII) aquests
van ser territoris perifèrics, el que va permetre
malgrat la seva cristianització i submissió teòrica,
la pervivència de gran part de la seva riquesa
culturalmaia, amb un importantmanteniment
de les seves estructures comunitàries, de la
relació amb la terra i el territori, així com de les
seves instàncies de govern i autoritats
tradicionals.

El període històric que s'obre amb la
independència (1821) marcarà en aquesta àrea del
nord de Huehuetenango dos nousmoments de
pèrdua territorial. D'una banda, les lleis de la
reforma liberal van anul·lar la forma
característica de propietat comunitària i afavorir
a la nova classe ascendent a Guatemala dels
propietaris cafeters29, concedint a aquesta grans
extensions de terres. El segonmoment de pèrdua

CAS 1.- EL NORD DE
HUEHUETENANGO

CONCENTRACIÓ POLÍTICA, SOCIAL I CULTURAL

29 Bastos, Santiago.- “Contexto socio histórico de la conflictividad en el norte de
Huehuetenango”. Informe de peritaje (no publicado) propuesto por la defensa de las
autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango en el Tribunal de Sentencia de
Mayor Riesgo A, Guatemala. Julio de 2016
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territorial es produeix en els anys de guerra,
durant l'anomenat genocidi maia. En aquests
temps, el terror produït per l'estratègia de
l'exèrcit guatemalenc de terra arrasada va portar
a la fugida d'una part important de la població
cap a l'exili a l'estat fronterer de Chiapas,Mèxic,
amb el consegüent espoli territorial. Cal
subratllar que la guerra indiscriminada va deixar
no només comunitats desaparegudes, sinó altres
terroritzades, amb qualsevol tipus de lideratge o
autoritats tradicionals perseguides o
assassinades. No serà fins anys després de la
signatura dels Acords de Pau (1996) quan es dóna
un retorn de la població refugiada i una
recuperació de les comunitats i de les seves
autoritats, encara que de formamolt lenta i amb
por. En els anysmés recents el problema
demogràfic tindrà també a veure principalment
amb l'obligada emigració econòmica cap a la
capital o, de formamajoritària, cap a Estats
Units, així com amb qüestionsmés greus
relacionades amb les activitats del narcotràfic o
la delinqüènciamés omenys organitzada.

Però és important aturar-se unamica en la
revisió d'alguns elements socials i polítics propis
d'aquest espai territorial. “Eran responsables de
preservar la integridad territorial de sus comunidades
frente a las incursiones de haciendas y otros pueblos”30.
L'anterior cita resumeix demanera categòrica la
funció principal de les autoritats i permet
entendre la dimensió d'aquestes en les
comunitats q'anjob'ales i, per extensió, de la
pràctica totalitat dels pobles del troncmaia.
D'altra banda, “lasmujeres y hombres a quienes se les
asigna que porten la autoridad comunal, si bien son
designadas para gobernar, su ejercicio está plenamente
acotado y sujeto a la voluntad de la asamblea. Es decir,
la autoridad comunal debe de respetar y obedecer la
voluntad comunal. (…) Así cuando una autoridad
comunal actúa y se presenta a resolver problemas, lo
hace porque es su obligación, porque esa es la función
que las asambleas han delegado sobre esas personas”31.

Això entenent amés que les assemblees a les
comunitats són els principals espais
d'organització, participació i representació i no
pot, per tant, entendre la dissociació entre
l'autoritat comunal i l'assemblea comunitària;
una no existeix sense l'altra. És per tot això, i
sense aprofundirmés en la caracterització de
l'autoritat en aquests pobles, que aquesta sempre
ha d'actuar encarnant la voluntat comunal, ja que
amés la sobirania comunitària no es delega, sinó
que aquesta s'exerceix a través de l'autoritat.

I sota aquestes tesis és commillor s'entén que les
autoritats tradicionals de les comunitats es
converteixen en les guardianes de la naturalesa,
en protectores de lamare terra i en defensores
de la vida, permandat directe de la pròpia
comunitat. En aquest context sociocultural propi
d'aquests pobles i en el del conflicte polític que
suposa l'entrada indiscriminada de
transnacionals, amb el favor de l'estat, per a
l'explotació indiscriminada dels territoris sense
permís ni cap consulta a les comunitats, és que
les autoritats tradicionals han d'encapçalar les
lluites comunitàries de defensa d'aquests.

S'ha dit, i en granmesura demostrat, que l'àrea
territorial i político cultural que comprèn el nord
de Huehuetenango és un cas paradigmàtic dels
interessos econòmics i de dominació que hi ha
darrere dels projectes hidroelèctrics. Igual es pot
afirmar que succeeix pel que fa als processos de
criminalització que segueix l'estat guatemalenc
en el seu objectiu de donar cobertura a l'actuació
de les transnacionals i oligarquia nacional en les
seves actuacions. Finalment, aquest paradigma
també es pot entendre en positiu, com ho és en
relació a les formes i profunditat de
l'organització de la protesta comunitària que els
primers han generat. En les properes pàgines
d'aquest informe s'aborden aquests aspectes.

30 Tzul Tzul, Gladys.- “Sistemas de gobierno comunal indígena: la organización de la
reproducción de la vida”. En Salazar, H. y Linsalata, L. en Apantle, revista de estudios
comunitarios. Sociedad Comunitaria de estudios Estratégicos. Pueblo. 2015

31 Tzul Tzul, Gladys.- “Peritaje socio cultural. El rol de las autoridades indígenas en la
mediación y resolución de conflictos”. Febrero de 2016. Presentado por la defensa de
las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango en el Tribunal de Sentencia
de Mayor Riesgo A, Guatemala. Julio de 2016

Cas 1. El Nord de Huehuetenango
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San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia i Santa Cruz de
Barillas són les tres poblacions que en els últims
anys concentren una intensa activitat de
projectes hidroelèctrics. En el primer s'han
projectat les preses de Pojom I i IImés la de San
Andrés; a Santa Eulalia ha estat el projecte de
San Luís i en el tercermunicipi Cambalam I i II.
És a dir, nomenys de sis projectes hidroelèctrics
en un espai territorial exigu. I encara que aquests
projectes no suposen la construcció de grans
preses com passa en altres punts del planeta,
l'alta concentració de petites preses si suposa
igualment afecció a la població. Les
conseqüènciesmés directes seran la pèrdua del
control sobre el territori i, especialment, sobre
les aigües que alimenten i són base per a la
subsistència d'aquestes poblacions, no solament
en l'aspecte de la supervivència física, sinó també
espiritual en sermoltes de les àrees afectades
espais sagrats en el sistema de creences propi.

Els patrons d'actuació de les empreses i
interessos econòmics es pot afirmar que són
mimètics en tots els seus projectes, el que serà al
seu torn una constant en tot el territori
guatemalenc. Per aixòmateix, aquest informe se
centrarà ara en una d'aquestes actuacions,
possiblement lamés conflictiva de l'àrea i la que,
amés, ha implicat directament a una
transnacional espanyola, com és ECOENER-

Hidralia Energía, que a Guatemala es
denominarà Hidro Santa Cruz.

Els antecedents d'aquesta empresa energètica, tot
i que els podríem situar bastant enrere en el
temps, es fixaran en la seva etapamés recent a
l'any 2006. En aquesta data, oficialment es
constitueix l'empresa ECOENER-Hidralia
Energía, a la ciutat de A Coruña (Galícia),
comptant com a socis fundadors a la família
Castro Valdivia. Dos anys després ja es fa present
aquesta empresa a Guatemala, des de on
dirigiran las seves actuacions a l’àrea energètica
en diferents punts del continent llatinoamericà.
Per al cas de Guatemala, la sevaa implicació
principal, com ja s’ha dit radicarà en els projectes
Cambalam, en elmunicipi de Santa Cruz de
Barillas; però, també intervindrà de diferents
formes en alguns dels projectats per a San Mateo
Ixtatán i a la resta del departament de
Huehuetenango i en el d'Alta Verapaz.

Quatre notes sobre Hidralia Energia i els seus
fundadors permeten entendremillor les
conductes que s'aniran activant en el cas Barillas.
Segons la fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Galícia, en investigació que
desenvolupa sobre l'anomenada "trama
energètica", Luís Castro Valdivia, des dels anys 80
ha creat un ampli entramat demés de 40

PROJECTES HIDROELÈCTRICS: PER AQUÈ?
EL CAS SANTA CRUZ DE BARILLAS
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empreses en aquestmateix sector. D'aquesta
manera, salvaria les restriccions existents segons
la legislació a les actuacions d'una sola empresa.
D'altra banda, és de coneixement públic a Galícia
que durant el temps en què el seu cunyat,
Ramón Ordas, va ser director general
d'Indústria, Energia iMines a la Xunta de Galícia
(període 1999-2005) va rebre àmplies i múltiples
concessions fins a convertir-lo en un dels
empresarismés pròspers d'aquest sector. Una
dada anecdòtica, però il·lustrativa, és que se li
coneixia en alguns àmbits com el “rey del
kilowatio gallego”. Finalment, assenyalar que en
aquests anys de l'entrada de Hidralia Energia a
Guatemala, el Tribunal Superior de Justícia de
Galícia iniciarà un procediment d'investigació i
acusació per tràfic d'influències, prevaricació i
suborn en l'obtenció de contractes energètics32.

Respecte a l'entramat d'interessos econòmics
d'aquest tipus de projectes d'intervenció
internacional, es pot apuntar que a la pràctica
totalitat de les actuacions s'estructura una aliança
operativa entre transnacionals i oligarquia local.
Almoment de parlar de l'arribada de
transnacionals a qualsevol país és important
destacar que aquesta entrada no es produeix de
forma individual o aïllada. És a dir, la
transnacional no arriba, estableix un acord amb
el govern i comença a operar sense tenir en
compte els fluxos econòmics i interessos del
capital local. Per contra, la instal·lació d'una
transnacional en un determinat projecte
d'explotació d'aquestes característiques suposa la
seva immersió en tot el sistema econòmic i de
grans capitals del país. S'estableixen, per tant,
amb estrets llaços de treball amb l'oligarquia
localmitjançant associacions per a l'explotació
(prospecció, explotació, seguretat, estudis ...), la
contractació d'empreses subsidiàries que
donaran determinats serveis, inclosa la seguretat
privada, i per solucionar i agilitzar tota la
tramitació de permisos i llicències necessàries en

l'entramat institucional de l'estat corresponent.

En el cas de Barillas aquesta estreta i interessada
vinculació també es produeix. No obstant això,
interessa aquí subratllar demanera especial, a
més d’aquestes relacions amb els interessos
econòmics locals, aquells altres de caràcter
transnacional que conflueixen en aquesta
actuació específica i que reflexen que no són
accions innòcues per la seva dimensió (petites
preses) o pel seu allunyament perifèric.

El CIFI, la Corporación Interamericana para el
Financiamiento de Infraestructuras, que en
alguns espais apareix com a societat anònima
panamenya i en altres, però radicada a Costa
Rica, en un informe de 2010 respecte al projecte
Cambalam assenyala que “es socialmente consciente
y no tiene ningún conflicto con las comunidades
locales”. De hecho, tiene “un fuerte apoyo entre los
grupos locales y nacionales”33. La recomanació del
Cifi davant aquest panorama és atorgar un aval a
la transnacional a càrrec del projecte (Hidralia
Sta. Cruz, com a filial de ECOENER-Hidralia
Energía) que ascendeix a 10,7 milions de dòlars.
La Corporació Financera Internacional, part del
Banc Mundial (15,74%), el Banc Centreamericà
d'Integració Econòmica (9,26%), la Corporació
Interamericana d'Inversions, membre al seu torn
del Banc Interamericà de Desenvolupament
(5,56%) i Bankia (Espanya) amb un 20,37%, són les
principals empreses finançadores del CIFI.
L'empresa Hidralia també pretendrà beneficiar-
se a través de la Convenció per al Canvi Climàtic
de les Nacions Unides, en tenir la Carta de
Aprobación Nacional per a la venda de bons de
carboni, emesa pelMinisterio de Ambiente y
Recursos Naturales34.

Un últim element a aclarir sobre aquest tipus
d'actuacions d'infraestructures energètiques, és
aquell que tenen a veure amb l’afecció local.
Com ja s'ha assenyalat, enmoltes ocasions el

32 Cabanas, Andrés.- “El neoliberalismomilitarista: empresas, gobiernos y ejércitos en
Santa Cruz Barillas, Guatemala. El caso Hidro Santa Cruz”.
https://memorialguatemala.blogspot.com.es/p/hidro-santa-cruz-y-la-
implantacion.html

33 Guereña, Arantxa y Zepeda, Ricardo.- “El desarrollo que no queremos. El conflicto
en torno al proyecto hidroeléctrico Hidralia Energía en Guatemala”. Informes de
investigación Intermón Oxfam. Diciembre 2012.
http://studylib.es/doc/7814229/barillas_final_informe-investigaci%C3%B3n-io

34 Cabanas. Andrés.- “Hidro Santa Cruz. De la A hasta la Z”.
https://memorialguatemala.blogspot.com.es/p/hidro-santa-cruz-de-la-hasta-la-z.html

35 Illescas, Gustavo.- “Inversionistas de hidroeléctricas afirman que electricidad no

Cas 1. El Nord de Huehuetenango
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discurs governamental i, sobretot, el de les grans
corporacions internacionals interessades
directament, donen a entendre que aquestes
infraestructures i inversions vénen a ser
projectes de desenvolupament permillorar les
condicions de vida de les poblacions. Resmés
lluny de la realitat. En la immensamajoria de les
activitats d'aquesta índole (també lesmineres,
agroindustrials, hidrocarburíferes, etc.) la
població local no és beneficiada pràcticament en
capmesura. Ni tan sols en l'accés a l'energia
elèctrica generada per aquests projectes, la
producció s'encaminarà prioritàriament cap a
altres grans infraestructures necessitades de
grans quantitats d'energia (mines, ports, etc.) o
alsmercats regionalsmés amplis bé siguin
urbans nacionals o internacionals.

La Corporació Interamericana d'Inversions (CII)
abans esmentada, membre del Banc
Interamericà de Desenvolupament i financer en
els projectes Cambalam de Sta. Cruz de Barillas,
va respondre de la següent clarificadora forma
pel que fa als préstecs que va fer a l'empresa que
intervé directament en els projectes
hidroelèctrics a San Mateo Ixtatán, també nord
de Huehuetenango: “Dado que las comunidades
locales están muy interesadas en tener energía
eléctrica, la CII evaluó sus expectativas para
determinar si entendían que estos proyectos no
necesariamente les proporcionarán energía”35.

será para las comunidades”. CMI-Centro de Medios Independientes; 28/10/2013.
https://cmiguate.org/inversionistas-de-hidroelectricas-afirman-que-electricidad-no-
sera-para-las-comunidades/#sdfootnote1sym
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A l'apartat anterior agafàvem una part de
l'informe del CIFI que va servir per atorgar un
important préstec a Hidralia Santa Cruz en el seu
projecte de construcció de la represa Cambalam
I i la posterior segona fase. En elmateix s'al·ludia
al suport i acceptació de la població i de la
inexistència de cap conflicte. Doncs bé, el passat
mes de desembre de 2016, aquestamateixa
empresa, mitjançant un comunicat publicat a
diversosmitjans guatemalencs feia explícita la
seva decisió d'abandonar aquests projectes
energètics36. Aquesta decisió suposava, en
primera instància, una victòria de la població
després de tants anys de denúncia i protesta.
Però, potser elmés significatiu en aquestmarc
d'oposició constant i legítima de les comunitats
afectades, és que en contraposició amb l'informe
del CIFI, la pròpia empresa reconeixia ara en la
seva comunicació queA l'apartat anterior
agafàvem una part de l'informe del CIFI que va
servir per atorgar un important préstec a
Hidralia Santa Cruz en el seu projecte de
construcció de la represa Cambalam I i la
posterior segona fase. En elmateix s'al·ludia al
suport i acceptació de la població i de la
inexistència de cap conflicte. Doncs bé, el passat
mes de desembre de 2016, aquestamateixa
empresa, mitjançant un comunicat publicat a
diversosmitjans guatemalencs feia explícita la
seva decisió d'abandonar aquests projectes
energètics. Aquesta decisió suposava, en primera
instància, una victòria de la població després de

tants anys de denúncia i protesta. Però, potser el
més significatiu en aquestmarc d'oposició
constant i legítima de les comunitats afectades, és
que en contraposició amb l'informe del CIFI, la
pròpia empresa reconeixia ara en la seva
comunicació que“no ha adquirido aceptación de una
parte significativa de los habitantes del territorio en el
que pretendía instalarse”37. En aquellmoment,
l'empresa gallega feiamesos que havia paralitzat
l'obra i, aixímateix, havia retirat els càrrecs
contra les autoritats i comuners de Barillas,
denunciats i empresonats per la seva oposició al
projecte.

Però si mirem enrere uns an s i posem atenció al
procediment d'instal·lació de l'empresa i el seu
tractament a la població afectada, aquest no
difereix d'altres tants casos a Guatemala i
diferents països del continent i, de forma
especial, quan es tracta de poblacions
majoritàriament indígenes.

Un repàs d'aquest procés s'inicia l'any 2008, quan
es detecten les primeres presències de persones
estranyes fentmesuraments de cabals i terrenys
en les riberes del riu Q'am B'alam. L'any següent,
2009, Hidralia Santa Cruz comprarà a diferents
propietaris gairebé tots els terrenys que necessita
per a l'execució del seu projecte a la primera fase.
Aquesta compra es realitza a través
d'intermediaris locals pagats per l'empresa que
mai van informar de les intencions reals. L'àrea

INTERVENCIÓ, REPRESSIÓ I CRIMINALITZACIÓ

36 elperiodico.com.gt/pais/2016/12/22/hidro-santa-cruz-desiste-de-su-proyecto-
canbalam-a-raiz-del-rechazo-significativo-en-santa-cruz-barillas/

37 Diario digital “Público”.- http://www.publico.es/sociedad/hidroelectrica-espanola-
renuncia-proyecto-guatemala.html
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posteriorment afectada té diversos usos entre la
població, des d'espais cerimonials i de recreació
passant per terra de pastures i de cultiu de cafè.
De fet, sembla ser que els compradors
intermediaris donen a entendre que la destinació
dels terrenys seguirà principalment en aquests
mateixos dos últims àmbits de dedicació.

El pas següent serà la instal·lació plena de
l'empresa i l'inici de les fases de condicionament
dels terrenys i infraestructures necessàries per a
escometre l'obra. Paral·lelament, i des d'aquests
primersmoments, s'iniciaria el procés d'oposició
i protesta de les comunitats directament
afectades, estenent-se en poc temps a tot el
municipi de Santa Cruz de Barillas. És a partir
també d'aquest temps quan es donen els primers
passos en la repressió i criminalització del
moviment comunitari. Les sol·licituds
d'informació sobre el projecte seran respostes
amb la contractació de personal de seguretat
privada i amb les primeres denúncies en contra
de set autoritats per intimidació, coacció i
detenció il·legal.

A partir d'aquestsmoments la protesta augmenta
fins arribar a l'any 2012, quan es produiran els
fets de repressió i criminalitzaciómés greus
contra la població. Fins a aquestmoment

s’aniran acumulant situacions de tensió amb
treballadors de l'empresa i, sobretot, amb el
personal de seguretat contractat per aquesta.
Però també es denuncien pressions contra
comuners que es neguen a vendre terrenys o
amenaces directes o via telefònica contra
persones i autoritats que exerceixen la seva
legítima oposició al projecte.

Malgrat aquesta situació d'oposició i tensió,
l'actuació del govern de Guatemala vamantenir
la línia tradicional de suport a aquest tipus de
projectes. Així, el Ministerio de Energía y Minas
va atorgar la llicència d'explotació i el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales l'ambiental. I
aixòmalgrat que lamunicipalitat va denegar la
llicència de construcció (novembre de 2010),
malgrat tot l'empresa inicia els seus treballs
ignorant aquesta resolució. Igualment, cal
recordar, per la seva importància, que en cap
moment el govern de Guatemala es va plantejar
com a opció l'aplicació del Conveni
Internacional 169, de l'OIT (Organització
Internacional del Treball) que, ratificat per l'estat
guatemalenc, l'obliga a consultar a la població
indígena. El Conveni exigeix que els pobles
indígenes puguin participar demanera eficaç en
els processos de presa de decisions que puguin
afectar els seus drets i interessos.

Convenio núm 169 sobre Pueblos Indígenas yTribales de laOrganización Internacional del
Trabajo – OIT.

Artículo 6
1.Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se preveanmedidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer losmedios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lomenos en lamismamedida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer losmedios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y
en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de unamanera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de lasmedidas propuestas.

Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en lamedida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de algunamanera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.38

38 “Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). 1989.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcm
s_100910.pdf
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Un elementmés a destacar en aquests
procediments de les empreses té a veure amb les
diferentsmaneres de cooptació de lideratges i
amb la generació de divisions i enfrontaments a
lamateixa població; tot això amb l'objectiu
d'afeblir l'oposició comunitària. No es pot negar
que hi haurà un sector poblacional prestatari de
serveis per a l'empresa (personal local empleat,
comerciants, serveis d'alimentació i allotjament,
de lloguer d'eines i
maquinàries ...) que obté un
benefici immediat, situant-
se per aquest interès de part
de l’empresa. Però, també
en un altre ordre, s'han
reportat fets com el
tancament de camins de pas
a les finques d'aquelles
persones que es van negar a
la venda dels seus terrenys,
la fustigació del personal de
seguretat cap a la població
amb l'ostentació
amenaçadores de les seves
armes , o l'assetjament i
agressions a dones i
provocacions a veïns.

En tot aquest context,
altament tensionat, l'1 de
maig de 2012, quan s'inicia
la fira de Santa Cruz de
Barillas, són tirotejats
Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo i
Esteban Bernabé, amb el resultat que el primer
mor a conseqüència dels trets. El segon d'aquests,
era un dels líders denunciats per l'empresa i que
s'havia oposat a vendre les seves terres tot i les
pressions rebudes. A partir d'aquests fets es
desencadena la protesta i indignació de la
població que es reuneix de formamassiva a la
capçaleramunicipal per exigir la captura dels
culpables directes i la sortida de l'empresa. Entre
d'altres actes, s'ocasionen seriosos desperfectes
en un hotel en el qual es va pensar que hi havia
personal de l'empresa i fins i tot s’acorrala el
destacament policial on es va creure s'havien
refugiat els autors de l'atac als comuners. Cal
assenyalar que el convenciment de la població

que sobre aquests fets té la responsabilitat
Hidralia Santa Cruz, es confirmarà el dia 26 del
mateixmes quan són detinguts el cap de
seguretat i un dels guàrdies sota l'acusació
d'assassinat i atemptats.

No obstant això, malgrat tots aquests fets, la
resposta del govern de Guatemala a la indignació
i l'assassinat comès serà la declaració immediata

de l'estat de setge (2 de
maig), amb suspensió de les
garanties constitucionals, i
l'enviament demés de 500
policies i militars. Durant
els dies següents al primer
demaig es realitzaran
almenys catorze detencions
i es publicaran fins a trenta-
tres ordres de captura. Fins i
tot es parla que circula una
llista, enmans policials,
ambmés de cent persones
sospitoses, davant del que
moltes d'aquestes es veuen
obligades a amagar-se i fins
i tot, com en els temps de la
guerra, creuar la frontera
cap a Mèxic o fugir a la
muntanya. És innegable que
ara la criminalització de la
protesta social s'acompanya
del desencadenament de la
repressió sistemàtica. I

davant de tot això, és important recordar que
aquest és un territori que va viure ambmolta
duresa la guerra i on perduren a lamemòria
col·lectiva els pitjors temors davant la possible
repetició d'aquells anys i de les actuacions de
l'exèrcit. L'estat de setge que va durar 18 dies va
suposar, segons el seu article 3, restriccions
específiques a drets ciutadans com a la llibertat
d'acció, a interrogatoris amb plenes garanties, a
la llibertat demoviment, sobre la detenció legal o
a la llibertat de reunió i manifestació. Es van
produir violacions d'habitatges, intimidacions,
robatoris de pertinences, amenaces i
intimidacions, especialment dirigides a dones,
trets, fustigacions policials ...

EN MI CASO FUE A
TRAVÉS DE
AMENAZAS,

INTIMIDACIONES,
PERSECUCIÓN
HASTA GIRAR
ORDEN DE

CAPTURA Y A
OTRAS TRES
MUJERES

LIDERESAS DE LAS
COMUNIDADES

HERMELINDA
CLARET SIMÓN
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Davant d’aquesta actuació de l'estat, que amb
totes aquestesmesures criminalitza i persegueix
a les comunitats en protecció dels interessos de
l'empresa, la valoració de l'Oficina de l'Alt
Comissionat de Nacions Unides per als Drets
Humans, que va visitar el territori durant aquests
dies, considera que “la conflictividad social no se
puede resolver con represión y Estado de Sitio”, així
com que aquest “tenía varios elementos por los
cuales consideramos que no era adecuado, que no
respondía a los estándares internacionales”39.

Un exemplemés del tipus d'actuacions que es
donen durant l'estat de setge, i que en alguna
mesura van romandre en el temps una vegada
aquest aixecat, es recull en l'Informe Anual de
l'any 2012 de lamateixa Oficina de l'Alt
Comissionat de Nacions Unides, on s'explicita
que “El decreto por el que se decretaba el estado
de sitio carecía de una justificación clara y un
análisis de necesidad, excepcionalidad y
proporcionalidad”; en lamateixa línia s'apuntava
a la impunitat de les actuacions dels elements de
la seguretat privada i alguns civils, en assenyalar
que el “2 demayo, durante el estado de sitio, se
realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales
sin orden judicial, perpetradas por parte de
particulares quemanifestaron ser víctimas de los
acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron
acusados de haber participado en los disturbios. No
pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un
juez competente hasta dos semanas después de su
detención”40.

El resultat directe de l'estat de setge, amés del
atemoriment a la població, és que per almoment
de l'aixecament d'aquest, “prácticamente todos los

líderes y lideresas que habían encabezado la lucha
contra la empresa estaban sujetos a procesos penales”.
Així, el ja conegut com a cas Barillas es va
transformar en un cas “de judicialización de la
política, de criminalización de la lucha social, en los
que se usaronmedios jurídicos para resolver problemas
políticos”41. Aquests processos s'allargaran en el
temps amb càstig i pressions afegides contra els
processats i les seves famílies com és el trasllat
dels detinguts a la presó preventiva de la capital
(a entre 8 i 10 hores de viatge) i les acusacions
que s'aboquen i que, com a característica de tot
procés de criminalització, es basen en delictes
que no es poden demostrar. És per això que es
pot parlar de "presos polítics" ja que la
intencionalitat no és fer justícia en els diferents
casos sinó impedir l'actuació dels imputats pel
seu caràcter de líders i lideresses de la protesta i
mobilització social.

Caldrà assenyalar finalment que la conversió
d'aquests processos en situacions de conflicte
social no es produeix per l'oposició alsmateixos
de part de la població. Al contrari, l'origen
radicarà en la forma autoritària i altament
despectiva de les empreses, amés de per la seva
impunitat, com a resultat de la protecció que els
atorga l'estat. En aquest sentit, les autoritats, en
comptes de donar cobertura als drets de la
població i al seu exercici, així com a les seves
demandes, centra la seva actuació en la protecció
dels interessos econòmics de les empreses
implicades; amés d'iniciar els processos de
criminalització i repressió contra la població
afectada.

39 Declaracions de Alberto Brunori, representant de la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en Guatemala. Diari
“El Periódico”, 21 demaig de 2012.
http://www.oacnudh.org.gt/imagenes/archivo_hemerografico/EP210512Bar.jpg

40 Consell de Drets Humans, 22º Període de sessions. “Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las
actividades de su oficina en Guatemala”; 7 de enero de 2013.
http://www.ohchr.org.gt/documentos/informes/InformeAnual2012(esp).pdf

41 Bastos, Santiago, de León, Quimy.- “Dinámicas de despojo y resistencia en
Guatemala. Comunidades, Estado y empresas”. Diakonia. Guatemala. 2014.
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S’apuntava anteriorment la importància que té la
comunitat i les seves formes organitzatives de
base en el procedir dels pobles indígenes en
general i dels del nord de Huehuetenango en
particular. S'esmentava igualment que les
autoritats tradicionals actuaran en totmoment a
demanda de les comunitats. Per tant la
organització de base comunitària ha de ser, en
aquest context, entesa com elmotor de l'oposició
a les activitats de les empreses transnacionals en
els seus processos d'ocupació i explotació
desenfrenat i inconsultat dels territoris.

També l'organització comunitària serà vital
davant els intents de l'estat i les empreses per la
desarticulació de la protesta i lamobilització
social. Ja sigui davant les pressions i tensions
generades per la fustigació continuada contra la
població, ja sigui pels processos de
criminalització contra els líders i lideresses de les
comunitats que pretén escapçar, afeblir i fer
desaparèixer l'oposició a aquest tipus de
projectes, l'organització comunitària es
constitueix en dic de contenció davant aquests
atacs i estratègies. Un fet que constata aquesta
asseveració és la inexistència en tots els
processos d'aquestes característiques que es
donen en el nord de Huehuetenango, però
també a la resta de Guatemala, de lideratges forts
que puguin arribar a substituir la capacitat de la

protesta, de decisió i de negociació col·lectiva que
rau en la comunitat.

Un segon element a destacar per la seva
importància és el fet que les demandes de les
comunitats sempre s'han focalitzat únicament i
exclusivament en l'exigència a l'estat del
compliment de les lleis i de l'ús dels
procediments de l'estat de dret. És aquesta una
constant, i no s'ha donat en capmoment l'ús
d'altres procediments almarge de la legislació o
de demandes no constitucionals. En aquest
mateix sentit destaca la utilització en tot
moment, per a canalitzar les diverses
reivindicacions, de les estructures pròpies i
estatals reconegudes per la legalitat vigent
guatemalenca. És a dir, hi ha una afirmació
rotunda d'assolir els objectius de respecte i
implementació dels seus drets com a persones i
com a pobles, i de defensa del territori,
mitjançant elsmecanismes legalment establerts.
I això s'aprecia en les protestes pacífiques, com a
tònica dominant, però també en els
procediments utilitzats, que van des de les
reunions de comunitats, passant per les
instàncies representatives, com els COCODES
(Consells Comunitaris de Desenvolupament) i
COMUDES (Consells Municipals de
Desenvolupament ), de creació constitucional,
per l'ús de lesmunicipalitats i altres institucions

OPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA

Cas 1. El Nord de Huehuetenango
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(ministeris), fins a arribar als poders legislatiu i
judicial.

Exemple d'això són les Consultes Comunitàries
de “Buena Fe”. Fins a la data s'han celebratmés
de 90 al llarg de tot el país, constituint-se en
l'exercici, davant el no compliment de l'estat de
la seva obligació, del dret a la consulta. Els
procediments de les
mateixes han respectat en
totmoment aquests
diferents nivells
institucionals (enmolts
casos convocatòries
municipals) i, en última
instància, han estat
traslladats els seus resultats
als òrgansmàxims de l'estat
per al seu reconeixement,
validació i acatament.
Encara que cal dir que l'estat
mai ha actuat en
conseqüència amb aquest
dret reconegut per diversos
instruments internacionals.

L'exercici del dret de
consulta té dos fonaments
en la realitat de Guatemala.
D'una part, “la ratificación y
cumplimiento del Convenio 169
de laOrganización
Internacional del Trabajo, sobre
pueblos indígenas y tribales, fue
previsto por el Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas42 como un
instrumento importante cuya
efectiva aplicación permitiría,
al eliminar la discriminación y exclusión como
práctica y como política de Estado, preservar la
identidad y la cultura de los pueblos indígenas de
Guatemala almismo tiempo que convertirlos en
actores determinantes de su propio desarrollo”43.
L’any 1996 l'estat guatemalenc va ratificar el
Conveni.

D'altra banda, l'exercici de la consulta entronca
directament amb les formes tradicionals
indígenes de democràcia i tractament dels
assumptes importants que afecten a la
comunitat, de recerca de la participació plena,
així com de la persecució del consens com a
fórmula perquè la decisió presa abasti a la

totalitat de la comunitat de
la formamés satisfactòria i
àmplia possible.

En aquestmarc es
desenvoluparan les
esmentades consultes
comunitàries de “Buena fe”,
especialment a partir del
moment en què és el propi
estat el que incompleix
aquestmandat
constitucional, amés
d'internacional, com ja s'ha
assenyalat. Davant d'això,
les comunitats organitzaran
les consultes amb l'objectiu
fonamental d'expressar la
seva consideració respecte a
l'entrada en els seus
territoris d'empreses
transnacionals que realitzen
projectes demineria,
hidroelèctriques o
monocultius, comunament
coneguts com
megaprojectes. Aquestes
consultes busquen la
participació directa de
milers de persones, en un
exercici de sobirania i del
seu dret a decidir sobre

aquells projectes de desenvolupament que els
poden afectar de forma determinant en el seu
present i futur.

Per a l'àrea nord del departament de
Huehuetenango, que ocupa aquesta part d'aquest
informe, i donant continuïtat directa a la referida
a Santa Cruz de Barillas, dir que es realitza la
consulta comunitària el 23 de juny de 2007. En la

EN EL AÑO 2007 SE
REALIZÓ UNA
CONSULTA

COMUNITARIA DE
BUENA FE DONDE
PARTICIPARON
MÁS DE 46.000
HABITANTES
QUIENES

MANIFESTARON SU
RECHAZO EN

CONTRA DE LOS
PROYECTOS QUE
ATENTAN CONTRA

LA VIDA, EL
TERRITORIO Y EL

AGUA

FRANCISCO LUCAS
PEDRO

42 “Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”, como parte de los
Acuerdos de Paz. http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_08_70-79-anales.pdf

43 Documento “El derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas de Guatemala: la
ruptura entre el discurso y la práctica”. http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/Informe_PCGIG.pdf
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mateixa es preguntarà a la població sobre el seu
parer respecte a la llicènciaminera d'explotació
que s'havia atorgat a una empresa i sobre la
protecció de la totalitat de recursos naturals,
evidentment, l'aigua inclosa. Van ser 46.479
persones (gairebé lameitat dels habitants del
municipi i d'un total de participants de 46.490)
que vanmanifestar de forma explícita la seva
oposició a l'explotació dels recursos naturals del
territori. Per aquestes dates, ja s'havia realitzat
una consulta anterior almunicipi de Santa
Eulalia, concretament el 29 d'agost de 2006, en
què 18.089 vots, d'un total de 18.156, es van
posicionar per la defensa del territori i els seus
recursos. Finalment, almunicipi de San Mateo
Ixtatán, la consulta es va celebrar el 21 demaig
de 2009, i en lamateixa van ser 25.646 les

persones que es van oposar a aquest tipus de
projectes. Només en aquests dos anys (2006-
2007) es van realitzar en el departament de
Huehuetenango un total de 13 consultes
comunitàries contra lamineria i altres
megaprojectes i la participació va superar les
170.000 persones44.

En suma, les consultes comunitàries de “Buena
Fe”, com a espais de consens i autoorganització,
es constituiran així en una eina determinant per
a expressar el posicionament de les comunitats
respecte a les actuacions d'empreses
transnacionals o nacionals i en evidència del
propi estat en la sevamanca de protecció als
drets de la seva ciutadania i poblesmentre fa una
defensa acèrrima dels interessos econòmics
d'aquestes empreses.

44Mérida, Alba Cecilia; KrenmayrWolfgang.- “Sistematización de experiencias de la
Asamblea departamental por la Defensa de los recursos naturales renovables y no
renovables de Huehuetenango, 2006-2007”.
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/18320/original/sistematizacion_de_exp
eriencias_de_la_asamblea_huehuetenango.pdf?1300186317.

Cas 1. El Nord de Huehuetenango
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El departament d'Alta Verapaz està situat al nord
de Guatemala i en el centre de l'anomenat eix de
la Franja Transversal Nord; aquest comença a
occident, al departament de Huehuetenango,
continua cap a l'orient travessant Quiché, per
arribar fins a Alta Verapaz i finalitzar a Izabal, ja a
la costa del Carib. La realitat quemillor il·lustra
aquest departament és la seva riquesa cultural i
social, on els pobles q'eqchi 'i poqomchi', tots dos
de culturamaia, són aclaparadoramajoria
(93,5%)45. No obstant això, altres realitatsmés
negatives que caracteritzen Alta Verapaz tenen a
veure amb la històrica i permanent absència de
l'estat, el que explica, en granmesura, que sigui
el departament ambmés alts índexs
d'empobriment, encapçalant la llista del país (83,
1%, sobre el 59,3% del país)46. Pel que fa a aquest
informe hi ha una tercera realitatmés com és el
fet que aquest departament és el que té unmajor
nombre de projectes hidroelèctrics de
Guatemala i, en canvi, és el demenor cobertura
elèctrica (43,49% de les llars, el 2013). A l'àrea
específica dels projectes hidroelèctrics de
Renace, que ocuparà les següents pàgines
d'aquest informe, almunicipi de San Pedro
Carchá, la cobertura en 2016 era del 32,78%47.

Parlar d'Alta Verapaz obliga també a recordar a
aquest territori com un dels quemajor repressió
i terror va patir durant els 36 anys de guerra i,
especialment, durant elsmés durs de l'anomenat
genocidi maia (primers dels 80). Per això no pot
ser avui considerat com un simple fet històric, ja
que les seves seqüeles de por i cert sentiment
d'inferioritat encara persisteixen en la
quotidianitat de les comunitats i en la debilitat
del teixit organitzatiu resultant d'aquella brutal
repressiómilitar, política i social. Se suma a
aquesta situació la injusta distribució de la terra
ja que aquest departament avui segueix dividit
entre els grans latifundismestissos o blancs (cafè,
palma africana, canya) i les petites propietats de
lamajoria indígena orientades a la subsistència
(cafè, cardamom, blat demoro i fesol).

Respecte a l'àrea territorial del que es
denominarà com a complex hidroelèctric
Renace (Recursos Naturales i Celulosas), aquesta
se situa en la conca del riu Cahabón, almunicipi
de San Pedro Carchá, a partir d'uns 10 km. cap a
l'est de Cobán, capçalera del departament. Aquest
municipi, amb una extensió de 1.082 km² té una
població superior als 220.000 habitants, segons
dades del Instituto Nacional de Estadística de

CAS 2.- ALTA VERAPAZ
(COMPLEJO RENACE)

CANVIA EL TERRITORI, MATEIXA SITUACIÓ

45 Instituto Nacional de Estadística – INE, Guatemala. “República de Guatemala:
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014”. Guatemala, 2016.

46 Ibidem.

47 Rodríguez-Carmona, Antonio; de Luís Romero, Elena.- “Hidroeléctricas
insaciables en Guatemala”. OMAL-Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Asociación
de Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca, Diakonia y Protection International. Guatemala, 2016.



46

l'any 2012, amb una dispersió del 92% enmés de
400 llogarets, que s'agruparien al seu torn en 24
microrregions. La realitat d'aquest espai
territorial pel que fa a les condicions de vida és
encaramés greu de l’assenyalat per a tot el
departament i per a lamitjana del país. Ja s'ha
indicat l'escassa cobertura elèctrica delmunicipi
(32,78%), dada a la qual caldria afegir altres com la
corresponent a l'índex de pobresa, el 88% (99
eurosmensuals) i el d'extrema pobresa, que
arriba al 53,6% de la població (55 euros
mensuals)48. Un últim element per situar-se a la
realitat de la conca del riu Cahabón en aquest
marc d'empobriment de lamajoria dels seus
habitants és la riquesa existent en recursos
naturals com aigües, boscos, minerals i
biodiversitat en general. No obstant això, en el
cas que ens ocupa en aquest informe es pot

afirmar que aquesta riquesa està sent assaltada i
espoliada sense benefici ni cap consulta a la
població per part del complex hidroelèctric
Renace, així com per altres instal·lacions, com
mineres (Mayaniquel) i empreses agroindustrials
(palma africana, canya de sucre). Totes elles
contribueixen decisivament als processos de
contaminació (agroquímics, metalls pesats),
augment de deixalles, acaparament de terres,
desforestació i pèrdua de biodiversitat, la qual
cosa suposa una alteració dràstica de l'ecosistema
del territori i de les condicions de vida de la
població. Tot això es tradueix al seu torn i entre
altres conseqüències, en un augment progressiu
demalalties diverses o en un ostensible canvi
climàtic que avui ja alterna temps de sequeres i
inundacions abans no coneguts en aquest
territori.

48 Alianza por la Solidaridad.- “La hidroeléctrica que destruye derechos en
Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS)”. 2016.
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Maq.-Tierrra3.pdf
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Per al cas de les hidroelèctriques del nord de
Huehuetenango ja s'indicava que no
necessàriament responien a la construcció de
grans preses, tal com és la imatge
d'embassaments en altres punts del planeta. En
abordar ara el cas sobre el riu Cahabón cal
recordar aquestamateixa tipologia de
construccions hidroelèctriques. No obstant això,
hi ha alguna diferència important a destacar a
mode situacional.

Com ja s'ha indicat, lamateixa empresa
responsable parla del "complejo hidroeléctrico
Renace", que ha de tenir, a la seva conclusió, fins a
sis represes en cascada i tot un seguit de canals i
túnels de conducció de l'aigua al llarg de gran
part del curs alt i mig del riu Cahabón i afluents
(sobre uns 30 kms. en total). Per tenir una idea
més nítida de les dimensions d'aquest projecte,
segons la informació de què es disposa, cal
pensar que aquest complex generarà uns 306
megawatts per hora, el que suposarà el 13% del
total d'energia hidroelèctrica que es produeix a
Guatemala i es constituirà en elmés gran de
Centreamèrica.

Amés, tenint el riu Cahabón una longitud d'uns
153 km. al complex Renace es pretenen sumar,
aigües avall, dues noves represes anomenades

Oxec I i II, completant així, cas de dur-se a terme
la totalitat de les projeccions, un enorme
complex amb fins a vuit represes, el que
hipotecaria definitivament la vida de les
comunitats en tot aquest territori. Precisament
aquestes últimes hidroelèctriques es van
paralitzar recentment (abril 2016) i la Corte de
Constitucionalidad va confirmar la suspensió
(Febrer 2017) davant els recursos de les
comunitats que van argumentar no haver estat
consultades49, encara que amb posterioritat la
mateixa Cort ha permès reprendre els treballs en
lesmateixes amb la cobertura de noves
actuacions de l'estat altament qüestionades i que
no suposen sinó un exercici de tergiversació dels
termes i esperit del dret a la consulta tal com es
contempla en el Conveni 169 de l'OIT50.

L'altra gran característica de Renace resideix en
la seva destacada cura per presentar aquest
complex davant l'opinió pública, organitzacions i
instàncies diverses, tant nacionals com
internacionals, com especialment atent a la
sostenibilitat ambiental i social en el territori.
Així, subratllen incansablement que es calcula
que el 80% del projecte es trobarà, a la seva
finalització, sota terra, i per tant pràcticament no
impactaria en el paisatge d'aquesta conca
hidrogràfica. Destaquen igualment una

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO RENACE

49 www.prensalibre.com/guatemala/justicia/nuevo-freno-a-obras

50 Amb data 26 demaig de 2017, la Corte de Constitucionalidad ha autorizat la
continuïtat d’ambdues construccions hidroelèctriques. La decisió, qualificada per
alguns agents com a "aberració jurídica", reconeix que les comunitats no han estat
consultades, segons estableix el Conveni 169 (OIT), però permet la continuïtat de les
obres per un any (prorrogable) que estableix com a termini perquè es realitzi la
consulta, mai ben regulada per l'estat guatemalenc.
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preocupació constant per prevenir el conflicte
social i un esforç continuat per la inversió en
aquestmateix camp. Reflex d'aquesta campanya
i del que en diferents àmbits es denominaria
com accions de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) seriosa i responsable són els
eslògans publicitaris que han posat en vigor:
“Renace, energía con sentido social” i “Con
orgullo, somos parte de tu comunidad”51.
Posteriorment es podrà entrar ambmés
profunditat en l'anàlisi respecte al compliment
de les dues teòriques grans preocupacions,
referides a la sostenibilitat ambiental i la social,
de les empreses responsables del complex
Renace.

Renace Imarca l'inici d'aquestes actuacions a la
dècada dels 90 del segle passat i entra en
funcionament el 2004. El pas següent, Renace II,
si bé obté els seus permisos el 2007, no serà fins

el 2012 quan inicia la seva construcció. A partir
d'aquí el procés de construcció del complex
s'accelera, ja que el 2013 Renace III (en realitat
una segona fase de Renace II) obté les
autoritzacions oportunes i està ara en el procés
de construcció. Renace IV repetirà lamateixa
característica de la seva germana anterior, com és
el fet de tenir dues fases i en aquestsmoments ja
està en ple procés. Finalment, Renace V compta
ja amb l'autorització des de desembre de 2015,
encara que no es coneix que hagin iniciat els
treballs. Aquest és el complex que suposarà per a
l'empresa guatemalenca Corporación Multi
Inversiones (CMI) comptar amb elmajor
generador privat d'energia renovable del país; i
per l'espanyola Cobra-ACS haver participat
directament en la construcció de gran part del
mateix i, per tant, obtenir importants beneficis
econòmics i polítics.

51 www.eldiario.es/desalambre/medio-ambiente/medio_ambiente-acaparamiento-
guatemala-alta_vera_paz-cahabon-acs-florentino_perez_0_534397218.html

Cas 2. Alta Verapaz (Complejo RENACE)
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Una estreta aliança econòmica entre els
principals capitals guatemalencs i espanyols, que
també és conseqüència de confluències i
interessos polítics. Així, introduint el tercer
factor que és el Partit Popular espanyol, és com
es podria anomenar el joc d'interessos político-
econòmics que conflueixen en aquest racó de
Guatemala.

Corporación Multi Inversiones (Des d'ara CMI)
pertany a la família Gutiérrez-Bosch que es
converteix en una de lesmés importants de la
reduïda oligarquia guatemalenca (es parla de les
vuit famílies que avui dominen el poder
econòmic) i, per tant, pot ser qualificada com un
dels poders fàctics del país a causa de la seva
connexions i interessos polítics així com pel
control de diferentsmitjans de comunicació.
Forma un conglomerat empresarial (d’unes 300
empreses, gairebé 30.000 treballadors i
actuacions en 16 països52) amb inversions en
sectors, amés de l'energètic, com el de la
restauració, la construcció i les finances.

Precisament, la implantació de lesmesures de
privatització de sectors estratègics, que es
desenvolupen des de finals de la dècada dels 90
del segle passat, a partir de la signatura dels
Acords de Pau (1996), témolt a veure amb el
desenvolupament de la divisió d'energia de CMI.

El gir cap a polítiques neoliberals i la consegüent
privatització de sectors estratègics, fins llavors en
mans de l'estat, propiciarà l'entrada d'aquesta
corporació en l'àmbit de les energies. Els seus
objectius seran el desenvolupament, disseny,
execució, operació i comercialització de
projectes de generació elèctrica, tant a
Guatemala com a l'àrea centreamericana. Cal
recordar que l'explotació d'aquesta energia és un
dels eixos dels grans plans econòmics regionals,
com el Puebla-Panamà, o el Corredor
Mesoamericà, amb l'horitzó de la generació
d'energia elèctrica a tota l'àrea per al seu consum
per les grans infraestructures econòmiques que
es preveuen (ports i pols de desenvolupament) i
en especial per a la indústria extractivistaminera
i agroindústria.

Pel que fa als contactes i relacions polítiques de
CMI, amés dels propis en l'àmbit guatemalenc,
on gairebé sempre s'hamogut "entre bastidors"
però exercint una forta influència en els
successius governs, són cridaneres en l'àmbit
internacional les estretes relacions entre la
família Gutiérrez-Bosch i el Partit Popular
espanyol. Relacions almés alt nivell com és
l'estreta amistat de Dionís Gutiérrez amb José
María Aznar i la Fundación para el Anàlisis
Económico y Social (FAES; "think tank" d'aquest
partit), des de l'any 2005 quan l'ex-president

CORPORACIÓNMULTI INVERSIONES (CMI) I COBRA-
ACS (ACTIVIDADESDECONSTRUCCIÓNYSERVICIOS)

52 Alianza por la Solidaridad.- “La hidroeléctrica que destruye derechos en
Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS)”. 2016.
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Maq.-Tierrra3.pdf
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espanyol va intervenir en un curs de la
universitat privada Francisco Marroquín, bressol
de formació del liberalisme guatemalenc. En les
visites en els últims anys d'aquest últim a
Guatemala, sempre ha participat en el programa
d'entrevistes que el primer té a la televisió, així
com en conferències i trobades amb empresaris;
viceversa amb les invitacions
i participacions diverses de
Dionís Gutiérrez en
diferents cursos d'estiu de la
FAES a Madrid. El 2008
possiblement es va produir
lamostramés evident
d'aquesta amistat, o
confluència d'interessos. Tal
com va publicar la premsa
de llavors, l'arribada de José
María Aznar al Congrés del
PP a València es va produir a
bord del jet privat que va
posar a la seva disposició
l'empresari guatemalenc,
interessat a acudir al
Congrés, però també a
"aprendre de l'excel·lent
experiència immobiliària de
la Comunitat Valenciana" i
exportar-la a CMI, una de les
divisions es dedica
precisament a la construcció
de centres comercials i
complexos d'habitatges i
oficines53.

Per a l'any 2012 FAES ja
havia pres la decisió que
Guatemala fos la seu del seu campus per
Amèrica Central i Carib. Aixímateix, la
Universitat Francisco Marroquín havia nomenat,
el 2006, a Aznar com a doctor honoris causa54, i
l'ambaixada d'Espanya a Guatemala va concedir
a Dionís Gutiérrez la condecoració de l'Ordre del
Mèrit Civil, el 2015.

Un últim element simptomàtic en aquesta xarxa
de relacions és la que té al centre a Javier
Lasquetty, ex-secretari general de FAES i ex-

conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid i
molt proper a José María Aznar. Aquest home va
ser el responsable de l'ampli procés de
privatització de la sanitatmadrilenya que va
comptar amb un fort rebuig popular, en els anys
més durs de retallades socials i austeritat a l'estat
espanyol. Doncs bé, al desembre de 2014, un cop

haver presentat la seva
dimissió com a conseller i
renunciat igualment a altres
càrrecs en el Partit Popular,
va anunciar el seu trasllat a
Guatemala per fer-se càrrec
del vicerectorat de la
universitat Francisco
Marroquín.

D'altra banda, el grup
Cobra és una empresa
subsidiària d'ACS (Activitats
de Construccions i Serveis).
Si bé en l'inici d'aquest punt
s'assenyalava que CMI és
una dels principals
conglomerats empresarials
guatemalencs amb
poderosos contactes i
influència en l'àmbit polític
del país, ens trobem aquí
amb el seu reflex espanyol;
a qui podríem qualificar
com el germanastremés
gran. ACS és una de les
principals empreses de
construcció de l'estat
espanyol, amb un volum
calculat demés de 200.000

treballadors i presència activa enmés de 80
països. Grans inversions, de primer rang, als
Estats Units o Austràlia, així com a la pràctica
totalitat d'Amèrica Llatina i Europa.
Indiscutiblement, la seva caramés visible és el
seu actual president i un delsmajors accionistes
del grup, Florentino Pérez, president aixímateix
de l'equip de futbol Reial Madrid. No obstant
això, en els últims anys ACS no s'ha popularitzat
pel seu àmbit de treball empresarial, sinó per les
seves relacions i vinculacions amb diferents

AQUÍ RENACE NO
HA TRAÍDO NADA.
SÓLO CONFLICTO

EN LA
COMUNIDAD, E

INCLUSO DENTRO
DE LAS FAMILIAS.

QUEREMOS
DENUNCIARQUE
LA EMPRESA NOS
VAA DEJAR SIN

AGUA, PORQUE NO
TENEMOSMÁS

AGUAQUE LA DE LA
LLUVIA Y LA DEL

RÍO

COCODES DE
PANSAMALÁ

53 www.publico.es/actualidad/rico-empresario-llevo-aznar-valencia.html

54 www.eldiario.es/politica/Aznar-conferencia-Guatemala-entradas-
salario_0_438857041.html
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trames de corrupció i finançament il·legal del
Partit Popular a l'estat espanyol55.

Doncs bé, ACS entra al complex hidroelèctric
Renace precisament l'any 2007, a partir de la
licitació de la fase II, en el que CMI qualifica com
una aliança estratègica amb el grup espanyol.
Així, ACS assumirà la construcció de totes les
fases subsegüents. I cal assenyalar també que
CMI i ACS, a través de Cobra, des de 2013 són
igualment les responsables de la construcció de
la continuïtat d'aquest complex sobre el riu
Cahabón, quant a les noves preses Oxec I i II,
també denunciades per les comunitats per
incompliment de l'exercici del dret a la consulta,
segons el Conveni 169 de l'OIT.

El Codi de Conducta d'ACS, aprovat pel seu
Consell d'Administració el 12 de novembre de
201556, diu a la pàgina 8: “Respeto a los derechos
de lasminorías. Todas las empresas del Grupo
deberán respetar los derechos de los pueblos
indígenas, lasminorías étnicas, religiosas y
lingüísticas, las personas con discapacidad y los
trabajadoresmigrantes y sus familias, más allá de
lo exigible por parte de las legislaciones locales,

cumpliendo así los valores corporativos y los
estándares internacionales.”No obstant això, per
al cas de les seves actuacions a Alta Verapaz, ACS
sempre ha adduït que el que aquí passi amb
relació als drets de la població o els danys als seus
territoris, aquests no són responsabilitat seva,
sinó de l'empresa contractista propietària de tot
el complex en construcció, és a dir, de CMI.
Crida poderosament l'atenció que tot i les frases
recollides explícitament en el codi de conducta
en els seus informes de RSC (Responsabilitat
Social Corporativa) no hi hagi mai cap referència
a possibles incidències en aquests àmbits. I per
descomptat, caldria recordar, i algú des de les
autoritats espanyoles hauria de vetllar per això,
que l'empresa contractista (ACS) també té una
responsabilitat respecte els drets humans
individuals i col·lectius si de les seves actuacions,
directament o indirectament, es deriva una
violació delsmateixos. I si no pot incidir en
l'empresa responsable última (CMI) perquè
aquestes situacions no es donin, sempre es pot
excloure del projecte, demostrant així la
primacia dels drets humans sobre els beneficis
empresarials.

55 www.publico.es/politica/senores-del-ladrillo-implicados-grandes.html

56
www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/04_gobierno_corporativo/Reglamentos%20
Gobierno%20Corpor/codigo_de_conducta_2015.pdf
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Es feia referència a l'inici d'aquest apartat dedicat
al cas Renace almodel de relació i visibilització
del complex hidroelèctric que les empreses
implicades estan tractant de presentar davant la
comunitat nacional i internacional. Unmodel
que té a veure amb el seu compromís amb el
desenvolupament de les comunitats, amb la
sostenibilitatmediambiental i amb lamínima
afecció als territoris. Avui, però, està àmpliament
demostrat que això ésmés fruit d'una àmplia i
conscient campanya demàrqueting i publicitat
que resultat de la realitat. Com ja s'ha indicat,
mentre CMI argumenta que les seves actuacions
són un exemple de generació d'energia amb
sentit social, la seva contractada, Cobra-ACS,
assenyala que no és la seva responsabilitat el
compliment de drets com la consulta a les
comunitats o el lliure consentiment informat
previ d'aquestes.

Doncs bé, en relació amb aquests últims drets,
reconeguts com a instruments internacionals, es
poden revisar algunes actuacions representatives.
Per exemple, segons les informacions
contrastades de què es disposa, per Renace II i III
es va contractar a una consultora que va elaborar
una enquesta. Sols es va preguntar a 57 persones,
majoritàriament homes. “Tratan de orientar e
influir en la gente con preguntas sesgadas como: ¿usted

quisiera tener televisión en su casa, un equipo de
sonido? Entonces, ¿le interesa que haya luz eléctrica?
¿Usted no se opondría a un proyecto hidroeléctrico? ¿Y
estaría dispuesto a trabajar para ese proyecto? Cinco
preguntas a las que la gente, en unmar de necesidades,
responde que sí. Eso no es una consulta”, precisa Julio
González, membre de Madre Selva, organització
per la defensa delmedi ambient amb un
important treball a aquesta i altres àrees. “Es como
si estas comunidades no existieran, no son tomadas en
cuenta, se vulnera su derecho a la información”57.

Un altre aspecte sobre les formes d'intervenir
d'aquestes empreses té a veure amb els informes
d'impactemediambiental i els subterfugis usats
per CMI perminimitzar el dany, especialment en
aspectes tan rellevants, com el cabal del riu, fins a
provocar la falta d'aigua en determinades
èpoques i moments; igualment, l'existència
d'aigües embassades, constituint-se, per tant en
possibles focus de problemes sanitaris, etc. En
aquest sentit, tot i presentar la totalitat de l'obra
com un complex hidroelèctric, però, els estudis
d'impacte s'han realitzat individualment, de
cadascuna de les fases que té Renace58.
Evidentment, això amaga la integralitat de
l'actuació en la totalitat de la llera afectada i
territoris limítrofs i com pot impactar i afectar
aquesta a la biodiversitat i medi ambient.

COMPLINT AMB ELS DRETS?

57 www.eldiario.es/desalambre/medio-ambiente/medio_ambiente-acaparamiento-
guatemala-alta_vera_paz-cahabon-acs-florentino_perez_0_534397218.html

58 Segons la investigació d'Aliança per la Solidaritat, no hi ha constància d'estudis
d'impacte ambiental per a la primera fase del projecte, Renace I.
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Un últim element correspondria al,
constantment anunciat, sentit social de
l'explotació energètica per part de l'empresa. Si
fos així, hi hauria una lògica de compartir els
beneficis amb les comunitats i intervenir en el
desenvolupament local. No obstant això, ja s'ha
assenyalat anteriorment el baix nivell
d'electrificació en les comunitats afectades i en la
totalitat del departament d'Alta Verapaz, a les
quals se suma en aquestamateixa àrea de serveis
bàsics, la inexistència de subministraments
d'aigua potable i sanejaments. I tot i que CMI va
sostenir en algunmoment que destinen el 3% de

la inversió a aquest tipus de projectes, es pot
afirmar que no hi ha aquesta reinversió de
beneficis, més enllà d'algunes petites entregues
dematerials de forma puntual (lliurament de
motxilles i material escolar, de gerres per recollir
l'aigua de pluja, alguna capacitació sobre
fertilitzants i diversos plans temporals
d'ocupació). Així, els alts índexs de pobresa i la
baixa cobertura de serveis i necessitats bàsiques
esmantenen avui pràcticament en elsmateixos
nivells que abans de l'arribada de CMI i Cobra-
ACS.
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La baixa organització social, resultat encara de
les conseqüènciesmés dures de la guerra, i
l'oferiment d'algunes ocupacions temporals, així
com la compra de terres i el lliurament d'alguns
bénsmenors estan, en granmesura, a la base de
les condicions favorables per a les empreses per
a l'assentament d'aquest ampli projecte
hidroelèctric. Això va fer que algunes comunitats
no expressessin pràcticament oposició en les
primeres fases de Renace i que altres es
dividissin en el convenciment d’algunes
persones que aquesta actuació podia,
efectivament, portar importants plans de
desenvolupament per a una àrea històricament
oblidada per les autoritats de l'estat guatemalenc.

No obstant això, aviat es va anar estenent la visió
crítica i el descontentament davant les promeses
incomplertes i, sobretot, davant la constatació
que no hi hauria tal desenvolupament esperat i sí
una pèrdua contínua del control efectiu sobre les
aigües i el territori. I la hipoteca que això
suposaria per a les generacions futures. La
població amés comença a percebre els efectes
negatiusmediambientals amb desaparició de
cabals, desforestacions, control de camins o
afeccions als sòls, flora i fauna del territori.

En aquest context es constata, com en altres
casos al país, l'activació de processos de
criminalització i intimidació contra diferents
comunitats afectades. I es repeteixen actuacions
com la denúncia judicial contra comuners per
amenaces, les pressions per aconseguir vendes de
terres, els intents de cooptació de líders per
debilitar les comunitats, etc. Però, amb el pas
delsmesos, aquestes accions arriben a grausmés
greus com és la denunciada desaparició de
Ovidio Xol Chub el novembre de 2014. Sobre
aquest jove de 20 anys es perd tota informació,
en unmarc de negociació d'una venda de terres a
l'empresa Renace59, després de rebre diverses
trucades telefòniques el dia de la seva
desaparició, pel que sembla, procedents del
responsable de relacions comunitàries de CMI; a
dia d'avui segueix sense haver informació sobre
ell.

Un augmentmés del nivell d'organització i de la
protesta portarà també en sí l'aparició de nous
nivells de criminalització. Així, l'octubre de 2016,
milers de pamflets anònims són distribuïts per
diverses de les comunitats veïnes a les obres en
què s'aboquen greus acusacions contra diferents
líders i diputats qeqchi s. Les acusacions són per
delictes de tot tipus, des violència de gènere a
fraus, tot sense proves i amb l'ànim de difamar i
generar desconfiança cap a ells, després d'estar

PROCESSOS DE CRIMINALITZACIÓ

Cas 2. Alta Verapaz (Complejo RENACE)

59 Rodríguez-Carmona, Antonio y de Luís Romero Elena.- “Hidroeléctricas
insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y
Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas”. OMAL-Paz con Dignidad,
Amigos de la Tierra, Asociación de Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de
Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y Protection International. 2016.
http://omal.info/IMG/pdf/informe_hidroelectricas_guatemala.pdf
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canalitzant les queixes de les comunitats enfront
del 'segrest' del riu Cahabón.60. I en els darrers
mesos ja proliferen casos de "persecució" i altres
formes de pressió contra lideratges concrets,
amb acusacions com estafa a l'estat i consegüents
ordres de detenció. Es repeteixen així novament

les dinàmiques de criminalització de la protesta
social i de líders i lideresses de les comunitats, tal
com passa a la resta del país i com s'ha pogut
veure, de formamés específica, per al cas del
nord de Huehuetenango.

60 www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/amenazas-y-criminalizacion-lideres-
quekchi-por-defender-el-rio-indigena-secuestrado-por-el-grupo-acs-en-guatemala
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Parlar de la criminalització de les dones i dels
elementsmés específics que operen en aquests
processos obliga a tenir en compte algunes
barreres estructurals presents a Guatemala.
D'una banda, la invisibilitat i l'històric no accés a
la justícia de les dones, col·loca a aquestes en una
situació demàxima vulnerabilitat davant els
processos que avui les persegueixen i involucren.
D'altra banda, però en estreta relació, l'estat
racista i patriarcal, que opera permanentment en
contra les dones indígenes agreujant els efectes i
conseqüències sobre elles.

Un aspecte greu que no es visibilitza prou quan
es parla de processos de criminalització a la
defensa dels territoris, és el referit a les
agressions i violacions de drets específics que
pateixen les dones, amb especial atenció a tots
els que tenen a veure amb la violència sexual i
l'increment de les accions i actitudsmasclistes.
La gravetat rau amés que aquest tipus d'atacs, en
la immensamajoria de les ocasions no són
denunciats i queden en lamés absoluta
impunitat. No obstant això, per diferents fonts i
coneixements comunitaris se sap que aquests
són una constant i amés de l'agressió directa
contra les dones són part igualment dels
processos d’atemoriment comunitari. En
l'informe “Hidroeléctricas insaciables en
Guatemala”61 s’assenyala el següent: “que no

habrían sido reportadas ni denunciadas por las
víctimas debido al clima de temor y desconfianza
existente en el área rural de San Pedro de Carchá. Un
caso se habría dado en la comunidad Purulha de
Xicacao. De acuerdo a la denuncia presentada por un
dirigente del COCODES de Xicacao ante elministerio
público, el responsable de esa violación habría sido
personal de Renace. Además, en la zona de Ulpán se
han reportado 22 casos de violaciones sexuales en los
últimos dos años. De acuerdo a CAFNIMA, ONG local
presente en la zona, algunas de las agresiones sufridas
por lasmujeres de Ulpán estarían relacionadas con
trabajadores de Renace destinados almantenimiento
de las torretas eléctricas. La ausencia de denuncias por
parte de lasmujeres víctimas de violación se debe a
que, además de vivir un fuerte trauma psicológico,
sufren el drama personal de ser causantes de la
deshonra de la familia ante la comunidad”.

En aquestamateixa línia referida a la
criminalització de la protesta social i les dones, es
podria, d'algunamanera i ambmolta prevenció,
dividir en dos grans camps l'afecció específica
que pateixen les dones. Cada vegadamés elles
són directament afectades pels processos purs de
criminalització, que es concreten en ordres de
captura, després d'acusacions febles referides a
segrestos, robatoris o similars i empresonaments
preventius en alguns casos. No obstant això, des
d'aquestes polítiques de criminalització

CRIMINALIZATCIÓ DE LES DONES

61 omal.info/IMG/pdf/informe_hidroelectricas_guatemala.pdf

Cas 2. Alta Verapaz (Complejo RENACE)
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protagonitzades per empreses i estat, hi ha una
altra constant, com és el fet d'utilitzar a les dones
com amitjans de pressió directa cap amarits i
fills perseguits i indirectament cap a les pròpies
comunitats perquè uns i altres abandonin la seva
oposició als projectes empresarials. Una situació
de gravetat afegida té a veure amb que aquestes
dones queden, en la pràctica
totalitat dels casos de
criminalització en
circumstàncies altament
vulnerables: al capdavant de
les cases i collites, amb tota
la responsabilitat per tirar
endavant a les filles i fills,
amb augments
considerables de despeses
(desplaçaments a la presó ...)
i sense recursos econòmics
per a tot això.

Però, en el costat oposat a
aquesta dura realitat de
pressió, repressió i
criminalització específica de
les dones, és important
subratllar el destacat paper i
protagonisme que també
han desenvolupat des de les
seves comunitats al
capdavant dels processos de protesta social.
“Desde que me informaron la gira de la orden de
captura me desplacé del municipio, afectándome
organizacionalmente, económicamente y
psicológicamente, ya que por ser parte de una
organización demujeres que tiene trabajo en los
municipios de la región norte del departamento, lo
cual fue paralizado por esta situación, además por
estar fuera delmunicipio gastos extras y por la familia
fue difícil esa lejanía”62. Es desprèn de l'anterior
cita algunes últimes constatacions, com és el fet

que els processos de criminalització referits a les
dones pretenen també anul·lar el seu dret a la
participació política, reforçant llavors, la
reducció del paper de les dones a l'àmbit privat i
el no empoderament en el públic.

Però a aquesta situació caldria afegir algun
elementmés que recentment ha començat a

operar també en contra de
les dones. Per exemple,
quan se les associa
directament a la
criminalitzaciómitjançant
processos d'estigmatització,
enmoltes ocasions se les
està situant en un paper al
servei dels grups criminals,
en els quals el paper de les
dones en lamajoria de les
ocasions en el imaginari
col·lectiu està associat al
servei sexual. D'aquí és
senzill entendre que en els
processos de
criminalització contra les
dones opera també una
recreació d'aquestes com a
prostitutes, el que redunda
en la seva estigmatització
social i comunitària. Això

explica el fet que enmoltes ocasions les dones
criminalitzades s'han vist obligades a sortir de les
seves comunitats pel nivell de pressió social que
poden arribar a patir en lesmateixes.

Per tant, s'estaria enfortint així la societat
patriarcal i masclista que nega, per activa i per
passiva, el reconeixement i exercici dels drets de
les dones en igualtat amb els homes en el context
de societats equitatives.

POR LA LUCHAQUE
HAN EMPRENDIDO
LAS COMUNIDADES

LA EMPRESA
EMPEZÓ A

AMENAZAR A
LÍDERES Y

LIDERESAS DE LAS
COMUNIDADES,
PRINCIPALMENTE
LAS MUJERES

HERMELINDA
CLARET SIMÓN

62Mugarik Gabe.- “Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres. Viena+20.
Euskal Herria 2013”. Mugarik Gabe. Bilbao. 2013
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Pel que fa a l'amplitud dels efectes de la
criminalització i amode de tancament, no
només dels casos aquí presentats (nord de
Huehuetenango i Alta Verapaz), sinó en relació a
tots els processos de criminalització a
Guatemala, se subratllarien en aquest últim
apartat, i encara que de forma breu, dues noves i
importants qüestions a tenir en permanent
consideració.

D'una banda, que aquests processos operen
principalment en pobles i comunitats indígenes,
el que implica una caracterització especial pel
sentit i cosmovisió comunitària de totes les seves
estructures polítiques, econòmiques i socials;
això implica que la criminalització, tot i que se
centra en individualitats (veure annex: cas
Rigoberto Juárez), té clars i perniciosos efectes
sobre la col·lectivitat. D'altra banda, i en relació
amb aquesta realitat d'afecció a pobles indígenes,
és important tan sols apuntar alguna cosa sobre
les disputes de fons que la resposta i resistència
social a la criminalització de la protesta i
exigència de l'exercici dels drets que
corresponen a aquestes poblacions, està
reforçant.

En relació a la primera assenyalar que la pròpia
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en el seu informe “Criminalización de la
labor de las defensoras y los defensores de
derechos humanos”, de 2015, analitza el
problema de l'ús indegut del dret penal per part

d'actors estatals i no estatals amb l'objecte de
criminalitzar la tasca de defensors i defensores
de drets humans. Així, assenyala que les i els
defensors dels drets humans són
sistemàticament subjectes a processos penals, en
lamajoria delsmateixos sense fonament per tal
de paralitzar o deslegitimar les causes que
defensen. La CIDH subratlla la seva preocupació
per l'ús i abús de l'aparell penal de l'estat en
contra d'aquestes persones, clarament dirigit a
obstaculitzar i impedir la defensa i denúncia de
les violacions dels drets humans. I sobre els
impactes socials d'aquests processos de
criminalització apunta que "també pot tenir
efectes socials en afectar estructures, lideratges,
la capacitat de funcionament grupal i símbols
col·lectius. En aquest sentit, quan es criminalitza
persones que exerceixen funcions significatives
d'una societat, poble o comunitat, com a líders
socials i comunitaris o autoritats indígenes això
té un impactemolt negatiu en el col·lectiu ja que
no només s’afecta a la persona processada
penalment sinó a la societat a la qual pertany en
veure impedit d'exercir la seva posició de
representació, lideratge o autoritat”63.

En aquestmateix sentit, elmateix procurador
dels Drets Humans de Guatemala, en la seva
declaració ambmotiu de la celebració del Dia
Internacional dels Drets humans, el 10 de
desembre de 2016, va assenyalar el
deteriorament de la situació d'aquests drets i de
les seves defensores i defensors al país. Així

AMODE DE TANCAMENT:
UN EPÍLEG OBERT

63 CIDH.- “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. 2015.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Criminalizacion2016.pdf
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mateix, va explicitar “el uso indebido del
derecho penal, que se hace para amedrentar,
coaccionar, perseguir y encarcelar a las y los
dirigentes sociales, líderes comunitarios, asesores
legales, fiscales, jueces y defensores de toda
índole, con el propósito de atacar y aplacar el
reclamo social y la lucha contra la impunidad”.
Per últim, respecte a l’actitud de l’estat va
assenyalar que: “la situación se agrava con la
decisión gubernamental de autorizar, sin
consulta previa e informada, licencias para la
exploración y explotación de bienes naturales
del subsuelo en territorios habitados por
comunidades y pueblos indígenas; el Gobierno
se ha negado a informar, a realizar consultas, a
buscar el consentimiento de los conglomerados
de población afectados y a procesos de diálogo
interculturales. La tenencia del subsuelo es
dominio del poder público (bienes nacionales de
uso no común, cuya regulación se encuentra en
el Código Civil) o sea propiedad del Estado, pero
no se puede disponer de él sin información y
consultas a las poblaciones que puedan ser
afectadas con su uso, como lo establecen los
estándares internacionales sobre los pueblos
indígenas”64, en especial el Convenio 169, sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas65.

Finalment, pel que fa a la segona qüestió
plantejada, i en un ordre aparent radicalment
diferent al que assenyala aquest informe, però
no obstant això en directa connexió, interessa
apuntar una reflexió sobre aspectes invisibles
que els processos de criminalització estan
originant com a resposta alsmateixos. Aquests
apunts, referits al que està en el fons d'aquestes
lluites i les alternatives almodel dominant que
lesmateixes estan construint, s'esbossen ja en
diversos documents en relació als processos que
s'operen en el nord de Huehuetenango, però que
s'han d'entendre com extensibles a la totalitat de
lluites pel territori i la vida, pels drets individuals
i col·lectius. Aquestes idees tenen a veure amb
elements d'alta referència política com que "la

part visible de les lluites socials al territori és
l'oposició a empreses i projectes destructius,
desenvolupats sense consulta, i a la
institucionalitat estatal construïda per donar
suport a aquests iniciatives. Però la disputa de
fons té a veure amb l'exercici del dret
d'autodeterminació: és la disputa sobre el control
de recursos/béns, el control del territori, el
desenvolupament del poder comunitari i dels
pobles enfront d'empreses i Estat.

A Huehuetenango es construeix, així, un nou
consens comunitari sobre els territoris (...),
oposat al consens neoliberal i almodel d'Estat
favorable a les empreses. Es proposa un procés
de revitalització del sistema propi (de salut,
econòmic, producció, jurídic, organització social
i política) en elmarc de la reconstitució dels
territoris originals, segons afirma la Declaración
de Nación Qanjobalana.

La revitalització del sistema propi planteja, de
forma inevitable, la redefinició delmodel de
desenvolupament: enfront de lamercantilització,
la repressió de drets, les empreses com a poder
determinant; (i) per sobre d'institucions
democràtiques i poders comunitaris es proposa
un desenvolupament alternatiu o una alternativa
al desenvolupament basada en la
desmercantilització dels béns naturals, la lluita
pels drets col·lectius de persones i natura,
autonomia i l'exercici de l'autogovern. Noves
formes d'organització, participació i
representació (més enllà de la representació dels
partits i la construcció estatal vigent) es deriven
d'aquesta proposta.”66

Aquesta visió i el seu desenvolupament es
constituirien com a nus gordià a resoldre i que
traspassa la simple revisió dels processos de
criminalització que avui operen a Guatemala i les
respostes que a aquests s'estan generant des de
les comunitats i pobles indígenes del país. És una
dimensió positiva a destacar per aquest
enfortiment de les organitzacions i
mobilitzacions comunitàries que s'estan obrint
novament pas com a resposta al sistema

64 Procurador de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa “Día de los derechos
Humanos”. 10 de diciembre de 2016. http://www.pdh.org.gt/biblioteca/sala-de-
prensa/category/16-comunicados.html?start=60

65 www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

66 Cabanas, Andrés.- “Retos de las luchas sociales en Huehuetenango”. Memorial de
Guatemala. Enero 2017. https://memorialguatemala.blogspot.com.es/2017/01/
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neoliberal imposat i a les actuacions de
l'oligarquia local i de les transnacionals. El que
implica, al seu torn, un necessari procés de
revitalització de la consciència i reflexió política
cap a l'exercici pràctic de l'autodeterminació:
consultes comunitàries, defensa territorial,
defensa d'unmodel propi de desenvolupament,
de vida, alternatiu (Buen Vivir), i qüestionament
a la societat colonial i patriarcal que ha dominat
la vida i discórrer de l'estat guatemalenc en
aquests darrers 200 anys. Per tot això, el que està
en joc ésmoltmés, tot i que sempre important,

que lesmeres actuacions de les empreses
transnacionals i / o locals en els territoris
indígenes i rurals de Guatemala; és el dret a la
construcció d'una societatmés justa,
redistribuïdora de la riquesa i en comunió amb
la natura, i tot això amb l'objectiu de tenir una
vida veritablement digna no només per a les
oligarquies nacionals o internacionals, sinó per a
les gransmajories del país, per als homes i dones
de Guatemala.

67 De León, Quimy.- “Criminalización y violación de derechos de lasmujeres en la
resistencia de Santa Cruz de Barillas”.
www.semillerosdepensamientos.org/include/uploads/nodo/ANALISIS-GENERO-
SANTA-CRUZ-BARILLAS.pdf

“A todo el Estado le declaramos que no somos terroristas que no somos
delincuentes le pedimos que de la libertad a los líderes que tiene presos y
que cancele ya las licencias de hidroeléctricas ymineras porque nosotros

hemos vivido tranquilos y en paz desde hace años pero ahora ya no,
porque llegaron los empresarios y desde entonces hay un gran conflicto

para nosotros.”67

Amode de tancament: un epíleg obert



61Transnacionals, oligarquia i criminalització de la protesta social. El cas Guatemala

ACNUDH-Guatemala (2014), “Informe de
Derechos Humanos 2013”. Guatemala, Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los
DDHH en Guatemala.
(http://www.acnur.org/t3/uploads/media/9542.p
df?view=1).

- (2014), “Informe de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre las actividades de su oficina en Guatemala”.
Ginebra, Naciones Unidas, Consejo de Derechos
Humanos, 7 enero 2003.
(http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/H
RCouncil/RegularSession/Session22/ A-HRC-
22-17-Add1_SP.pdf)

AGUILARUmaña, Isabel, “Apuntes sobre
cultura de violencia y cultura de paz”.
http://www.centropaz.com.ar/publicaciones/paz/
paz25.pdf

ALIANZApor la Solidaridad (2016) “La
hidroeléctrica que destruye derechos en
Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS)”.
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-
content/uploads/Maq.-Tierrra3.pdf

BASTOS, Santiago (2012), “¿Criminales o
ciudadanos?”, en Barillas, los intereses detrás de
un estado de sitio. Boletín Diálogo, num. 43. 22
de julio de 2012. Guatemala.

- (2016), “Contexto socio histórico de la
conflictividad en el norte de Huehuetenango”.

Informe de peritaje (no publicado) propuesto por
la defensa de las autoridades comunitarias del
norte de Huehuetenango en el Tribunal de
Sentencia de Mayor Riesgo A, Guatemala.

BASTOS, Santiago y Camus Manuela (2003)
“Entre elmecapal y el cielo. Desarrollo del
movimientomaya en Guatemala”. Guatemala,
FLACSO / Cholsamaj.

BASTOS, Santiago y de León Quimy (2013)
“Dinámicas de despojo y resistencia en
Guatemala: Comunidades, Estado y empresas”.
Guatemala, Colibrí Zurdo/Diakonia
(www.academia.edu)

CABANAS, Andrés (2013a), “Transnacionales y
transformaciones en comunidades locales: el
caso Hidro Santa Cruz “, en Memorial de
Guatemala, Aportes para el Debate, nº 4, octubre
de 2013
(http://memorialguatemala.blogspot.com)

- (2013b), ”Misión de Inversión de España en
Guatemala: Cuando los derechos son retórica” en
El Tercer Expolio y la Reconquista, 5 febrero
2013(http://eltercerexpolioyla
reconquista.blogspot.com).

- (2012a), “El neoliberalismomilitarista:
empresas, gobiernos y ejércitos en Santa Cruz
Barillas”, en Memorial de Guatemala
(http://memorialguatemala.blogspot.com)

- (2012b), “Hidro Santa Cruz: de la A hasta la Z“,

BIBLIOGRAFIA



62

en Memorial de Guatemala, Aportes para el
Debate, nº 2, octubre de 2012
(http://memorialguatemala.blogspot.com)

- (2014b), “Santa Cruz Barillas: persecución y
resistencia”, en Memorial de Guatemala, Aportes
para el Debate, nº 5, marzo de 2014
(http://memorialguatemala.blogspot.com)

- (2014c), “Actualización situación jurídica en
Santa Cruz Barillas: caso 1 demayo 2012”, en
Memorial de Guatemala, 12 febrero 2014
(https://es.scribd.com).

- (2017), “Retos de las luchas sociales en
Huehuetenango”, en Memorial de Guatemala..
https://memorialguatemala.blogspot.com.es/201
7/01/

CIDH (2016), “Criminalización de defensoras y
defensores de derechos humanos”. 2015.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Crimi
nalizacion2016.pdf

CDH-NN.UU. (2011), Informe del Relator
Especial de Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, James Anaya. Adición:
Observaciones sobre la situación de los derechos
de los pueblos indígenas de Guatemala en
relación con los proyectos extractivos, y otro tipo
de proyectos, en sus territorios tradicionales.
Ginebra, Naciones Unidas, Consejo de Derechos
Humanos, 4 demarzo 2011.
(http://www2.ohchr.org/english/issues/indigeno
us/rapporteur/docs/GuatemalaIP16th_AUV.pdf).

- (2013). 22º Periodo de sesiones. “Informe de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre las actividades de
su oficina en Guatemala”; 7 de enero de 2013.
http://www.ohchr.org.gt/documentos/informes/I
nformeAnual2012(esp).pdf

CEH (1999) “Guatemala,Memoria del Silencio”.
Guatemala, Informe presentado por la Comisión
de Esclarecimiento Histórico.

CIJ (2012), Guatemala: criminalización de la
protesta social. Ginebra, Comisión Internacional
de Juristas (con fondos de la UE)

(http://www.icj.org/).

de LEÓN, Quimy (2015), “Criminalización y
violación de derechos de lasmujeres en la
resistencia de Santa Cruz de Barillas”.
http://www.semillerosdepensamientos.org/inclu
de/uploads/nodo/ANALISIS-GENERO-SANTA-
CRUZ-BARILLAS.pdf

de LEÓN,Quimy y González, Cecilia (2012)
“¿Quién cometió delitos y crímenes en Santa
Cruz Barillas?”, en Boletín Diálogo. No. 43,
Barillas, los intereses detrás de un estado de sitio.
22 de julio 2012.

ELDIARIO.ES (2015), “Aznar ofrece una
conferencia en Guatemala con entradas que
cuestan lamitad del salariomínimo del país”,
http://www.eldiario.es/politica/Aznar-
conferencia-Guatemala-entradas-
salario_0_438857041.html

FALLA, Ricardo (1992), “Masacres de la selva.
Ixcán, Guatemala (1975-1982)”. Ed. Universitaria.
Guatemala.(el) Diario.es (2016), “Una empresa del
grupo ACS, acusada de ser "cómplice de un
desastremedioambiental" en Guatemala”,

GRUPOACS-Actividades de Construcción y
Servicios (2015), “Código de Conducta”,
http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/0
4_gobierno_corporativo/Reglamentos%20Gobie
rno%20Corpor/codigo_de_conducta_2015.pdf

GUEREÑA,Arantxa y Zepeda, Ricardo (2012),
“El desarrollo que no queremos. El conflicto en
torno al proyecto hidroeléctrico Hidralia
Energía en Guatemala”. Informes de
investigación Intermón Oxfam. Diciembre 2012.
http://studylib.es/doc/7814229/barillas_final_inf
orme-investigaci%C3%B3n-io

HEGOA (2012), “La presencia de Hidro Santa
Cruz en Barillas. Una historia de imposición y
violencia”. Bilbao, Instituto Hegoa
http://www.semillerosdepensamientos.org).

- (2012), “Neoliberalismo autoritario frente a la
democracia de los pueblos. Informe Guatemala”.
Bilbao, Instituto Hegoa

Bibliografia



63Transnacionals, oligarquia i criminalització de la protesta social. El cas Guatemala

(http://www.semillerosdepensamientos.org).

ILLESCAS, Gustavo (2015a), “Aflora la verdad y
la justicia: Saúl y Rogelio son absueltos”, en
Centro de Medios Independientes-Guatemala, 31
octubre (http://cmiguate.org/).

- (2013) “Inversionistas de hidroeléctricas
afirman que electricidad no será para las
comunidades” en Centro de Medios
Independientes. 24 de octubre.
https://cmiguate.org/inversionistas-de-
hidroelectricas-afirman-que-electricidad-no-
sera-para-las-comunidades/#sdfootnote1sym

- (2014), “Apelación Especial a favor de los presos
políticos de Barillas señala vicios de la
Sentencia”, en Centro de Medios
Independientes-Guatemala, 24 diciembre
(http://cmiguate.org/).

- (2015b), “Batalla por el agua: Entrevista a
Rigoberto Juárez, preso político q’anjob’al”, en
Centro de Medios Independientes-Guatemala,
29 marzo (http://cmiguate.org/).

- (2015a), “¿Qué hacen tres líderes comunitarios
de varillas en el Preventivo de la Zona 18?”, en
Centro de Medios Independientes-Guatemala,
25 marzo (http://cmiguate.org/).

INE - Instituto Nacional de Estadística,
Guatemala. (2016) “República de Guatemala:
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014”.
Guatemala.

MEMORIACOLECTIVA (2012), “Nuestro
entendimiento común sobre la historia de
nuestras tierras, nuestros pueblos y nuestras
resistencias”. Guatemala.

MÉRIDA,Alba Cecilia y KrenmayrWolfgang.-
“Sistematización de experiencias de la Asamblea
departamental por la Defensa de los recursos
naturales renovables y no renovables de
Huehuetenango,2006-2007”.
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/18
320/original/sistematizacion_de_experiencias_
de_la_asamblea_huehuetenango.pdf?130018631
7.

MORALES, Rony (2014), “San Pedro Carchá:
división comunitaria, la cara empresarial de la
Hidroeléctrica Renace”, en Prensa Comunitaria, 4
julio (http://comunitariapress.wordpress.com).

MUGARIK GABE (2013), “Tribunal
Internacional de Derechos de las Mujeres.
Viena+20. Euskal Herria 2013”. Mugarik Gabe.
Bilbao.

NN.UU. (2007), “Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”. Nueva York, declaración aprobada
por la Asamblea General el 13 de septiembre de
2007. (http://www.un.org).

- (2010), “Informe del Representante Especial del
Secretario General para la cuestión de los
derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, John Ruggie.
Empresa y derechos humanos: nuevasmedidas
para la puesta en práctica delmarco “proteger,
respetar y remediar”.Ginebra, Resolución
A/HRC/14/27, de 9 abril 2010.

OIT (1989), “Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales”. Ginebra, Organización
Internacional del Trabajo (http://www.ilo.org).

ONG Españolas (2012), “Carta al Embajador de
España en Guatemala ante el Estado de Sitio en
Barillas”. Guatemala.
(http://sicsal.net/articulos/node/2113).

ONG Europeas (2013), “Empresas europeas no
respetan derechos humanos en Guatemala”.
Bruselas. Nota de prensa,
(http://www.gruposur.org).

PAULLIER, Juan (2016), “La controversial
hidroeléctrica que una empresa de Florentino
Pérez, el presidente del Real Madrid, construye
en Guatemala”, en BBC Mundo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-37700353

(el) PERIODICO (2016), “Hidro Santa Cruz
desiste de su proyecto Canbalam a raíz del
rechazo significativo en Santa Cruz Barillas”.
https://elperiodico.com.gt/nacion/2016/12/22/hi



64

dro-santa-cruz-desiste-de-su-proyecto-
canbalam-a-raiz-del-rechazo-significativo-en-
santa-cruz-barillas/

PNUD (2007), “Informe estadístico sobre
violencia en Guatemala”.
http://www.who.int/violence_injury_prevention
/violence/national_activities/informe_estadistic
o_violencia_guatemala.pdf.

PRENSACOMUNITARIA (2014), “Represión
contra el pueblo Maya Q’eqchí en el territorio de
Alta Verapaz”, 15 agosto
(http://comunitariapress.blogspot.com).

PÚBLICO (2016), “Una hidroeléctrica española
renuncia a un proyecto en Guatemala tras la
resistencia indígena”,
http://www.publico.es/sociedad/hidroelectrica-
espanola-renuncia-proyecto-guatemala.html

- (2008), “El rico empresario que llevó a Aznar a
Valencia”, http://www.publico.es/actualidad/rico-
empresario-llevo-aznar-valencia.html

- (2015), “Los 'señores del ladrillo' están
implicados en los grandes casos de corrupción
de la última década”,
http://www.publico.es/politica/senores-del-
ladrillo-implicados-grandes.html

RIVERA,Nelton (2013), “El Estado Español y la
continuidad de las agresiones colonialistas en
Guatemala”, en Prensa Comunitaria, 10 abril
2013 (http://comunitariapress.blogspot.com)

- (2013), “Jolom Konob: el pueblo de santa
Eulalia y la agresión empresarial”, en Prensa
Comunitaria, 2 de noviembre de 2013.
Guatemala

RODRÍGUEZ-CARMONA,Antonio De Luís
Romero, Elena (2016), “Hidroeléctricas
insaciables en Guatemala”. OMAL-Paz con
Dignidad, Amigos de la Tierra, Asociación de
Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de
Derechos Humanos Hispano Guatemalteca,
Diakonia y Protection International. Guatemala,
2016.

SEGEPLAN (2011), “Plan de desarrollo
departamental de Huehuetenango 2011-25”.
Guatemala, Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia, Dirección de
Planificación Territorial/ Consejo de Desarrollo
Departamental de Huehuetenango (http://www.
segeplan.gob.gt).

- (2010), “Plan de desarrollomunicipal de Santa
Cruz de Barillas 2011-25”. Guatemala, Secretaría
de Planificación y Programación de la
Presidencia, Dirección de Planificación
Territorial. Consejo de Desarrollo Municipal de
Barillas (http://www.segeplan.gob.gt).

- (2011), “Plan de desarrollo departamental de
Alta Verapaz 2011-25”. Guatemala, Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia,
Dirección de Planificación Territorial/Consejo
de Desarrollo Departamental de Alta Verapaz
(http://www.segeplan.gob.gt).

- (2010), “Plan de desarrollomunicipal de San
Pedro de Carchá 2011-25”. Guatemala, Secretaría
de Planificación y Programación de la
Presidencia, Dirección de Planificación
Territorial/ Consejo de Desarrollo Municipal de
San Pedro de Carchá
(http://www.segeplan.gob.gt).

TZULTzul, Gladys (2015), “Sistemas de
gobierno comunal indígena: la organización de
la reproducción de la vida”, en Salazar, H. y
Linsalata, L. en Apantle, revista de estudios
comunitarios. Sociedad Comunitaria de estudios
Estratégicos. Pueblo.

- (2016), “Peritaje socio cultural. El rol de las
autoridades indígenas en lamediación y
resolución de conflictos”. Presentado por la
defensa de las autoridades comunitarias del
norte de Huehuetenango en el Tribunal de
Sentencia de Mayor Riesgo A, Guatemala.

UDEFEGUA (2014), Las voces del río: relatos de
la persecución política de Barillas. Guatemala,
Unidad de Protección de a Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos
(UDEFEGUA)/ Ayuntamiento de Rivas

Bibliografia



65Transnacionals, oligarquia i criminalització de la protesta social. El cas Guatemala

Vacíamadrid/ AIETI/ Fondo Global para los
Derechos Humanos (http://www.aieti.es y
https://comunitariapress.wordpress.com)

VV.AA. (2016), “El norte de Huehuetenango se
debate entre inversionesmillonarias, violencia y
el discurso del odio”, en El Observador, Informe
especial. Guatemala, 8 de abril de 2016.
Guatemala

- (2016), “Criminalización de defensores de
derechos humanos en el contexto de proyectos
industriales: un fenómeno regional en América
Latina”.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resou
rces/Criminalizacion%20de%20defensores%20de
%20derechos%20humanos.pdf

Nota sobre págines web demitjans de
comunicació:

Les següents págines web, corresponen a
diferentsmitjans digitals de Guatemala, els quals
han recollit aquests anys abundant informació
sobre processos de criminalització, amb especial
referència als casos aquí assenyalats:

https://comunitariapress.wordpress.com/

http://memorialguatemala.blogspot.com/

http://cmiguate.org/



66

a través del:

ESTUDIO DE CASO: C-13005-2013-00139
(13005-2015-00109) seguido contraD.
Rigoberto Juárez Mateo.

Tribunal Primero de Sentencia Penal,
Narcoactividad yDelitos contra el Ambiente de
Guatemala

Comisión de Cooperación Internacional -
Ilustre Colegio de Abogados | Bilbao

1.-ORIGEN DEL INFORME

A petición de la organización Mugarik Gabe y en
elmarco de la investigación “Transnacionales,
Oligarquía y Criminalización de la protesta
social. El caso Guatemala” la Comisión de
Cooperación Internacional del Colegio de
Abogados de Bizkaia elabora el presente informe
que tiene por objeto el análisis jurídico de la
situación que viven los líderes y lideresas
comunitarias en Guatemala, a través de uno de
los procesos judiciales seguidos contra D.
Rigoberto Juárez Mateo.

2.- SUJETO CUYO CASO SE ESTUDIA.
DESCRIPCION

D. Rigoberto Juárez Mateo, autoridad q´anjob´al,
líder comunitario delmunicipio de Santa Eulalia
(Huehuetenango).

El líder comunal tal y como describe la Doctora
Gladys Elizabeth Tzul Tzul en su informe
pericial “El Rol de las Autoridades Ancestrales de
los Pueblos Indígenas en lamediación y
resolución de de conflictos sociales” tiene la
función en tiempo ordinario de intermediación
en los conflictos intracomunales; su obligación
principal es intermediar y resolverlos. Y en la
actualidad, la situación extraordinaria generada
por la llegada a las comunidades de proyectos
extractivos, ha provocado que; “las autoridades
comunales se conviertan en guardianes de la
naturaleza, en defensores de lamadre tierra y en
defensores de la vida”.

“Cuando las empresas extractivas comienzan a
llegar a las comunidades, son las autoridades
comunales las que les llaman, interrogan y les
piden explicaciones sobre el porqué invaden
tierras comunales. Y lo hacen de esamanera,
porque es elmandato de las comunidades.”

ANNEX

INFORME JURÍDICOSOBRE LACRIMINALIZACIÓNDE
LIDERESASYLÍDERESCOMUNITARIOSENGUATEMALA

Annex
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El rol asignado a los líderes comunales por la
comunidad (en asamblea) les convierte en sus
representantes ante terceros, en sus portavoces.
Las agresiones contra los líderes, son agresiones
contra la comunidad ya que la descabezan y
debilitan. Dañar al líder es dañar a la comunidad.
Desprestigiar al líder desprestigia a la
comunidad. Y acallarlo implica acallar la
movilización y la protesta social.

El Sr. Juárez ha sido parte en 19 denuncias en la
mayor parte de ellas como denunciado pero en
otras como denunciante (ha sido objeto de
diversas acusaciones y también víctima de
diferentes daños).

El proceso judicial objeto de estudio es el C-
13005-2013-00139 (13005-2015-00109) seguido
en el Tribunal Primero de Sentencia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de
Guatemala.

Este proceso penal se sigue contra:

1)MAYNORMANUEL LOPEZ BARRIOS, por los
Delitos de:

DETENCIONES ILEGALES, COACCION,
AMENAZAS, INSTIGACION ADELINQUIR, en
relación a los hechos del veintidós de abril de
dosmil trece.

2) ARTURO PABLO JUAN; 3) SOTERO
ADALBERTOVILLATORO HERNANDEZ; 4)
FRANCISCO JUAN PEDRO, por los delitos de:

DETENCIONES ILEGALES, COACCION,
INSTIGACIÓN ADELINQUIR , en relación a los
hechos del veintidós de abril de dosmil trece;
DETENCIONES ILEGALES; INSTIGACIÓN a
DELINQUIR; OBSTACULIZACIÓN A LA
ACCIÓN PENAL en relación a los hechos de
fecha veintitrés de enero de dosmil catorce;

5) BERNARDO ERMITAÑO LOPEZ REYES, por
los delitos de DETENCIONES ILEGALES,
INSTIGACIÓN ADELINQUIRY
OBSTACULIZACIÓN A LAACCIÓN PENAL en
relación a los hechos de fecha veintitrés de enero
de dosmil catorce;

6) RIGOBERTO JUAREZ MATEO; 7)
DOMINGO BALTAZAR, por los delitos de
DETENCIONES ILEGALES, INSTIGACIÓN A
DELINQUIRY COACCION, en relación con los
hechos del diecinueve de enero de dosmil
quince.

Siete personas, entres ellas el Sr. Juárez, que son
procesadas por hechos acaecidos los días 22 de
abril de 2013, 23 de enero de 2014 y 19 de enero
de 2015.

Los tipos delictivos de los cuales son acusados
son:

DETENCIONES ILEGALES ARTICULO 203
Código Penal. La persona que encerrare o
detuviere a otro, privándolo de su libertad, será
sancionado con prisión de uno a tres años. Igual
sanción se impondrá a quien proporcionare
lugar para la ejecución de este delito.

COACCIÓN ARTICULO 214 Código Penal.
Quien, sin estar legítimamente autorizado
mediante procedimiento violento, intimidatorio
o que en cualquier forma compela a otro,
obligue a éste para que haga o deje de hacer lo
que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo
que no quiere o que tolere que otra persona lo
haga, sea justo o no, será sancionado con prisión
de seismeses a dos años.

AMENAZAS ARTICULO 215 Código Penal.
Quien amenazare a otro con causar elmismo o a
sus parientes, dentro de los grados de ley, en su
persona, honra o propiedad, unmal que
constituya o no delito, será sancionado con
prisión de seismeses a tres años.

INSTIGACIÓN ADELINQUIRARTÍCULO 394
Código Penal. Quien, públicamente, instigare a
cometer un delito determinado, será sancionado
con prisión de uno a cuatro años.

OBSTACULIZACIÓN A LAACCIÓN PENAL 458
Bis Código Penal. Comete el delito de
obstaculización a la acción penal: Quien influya
en otra persona, para evitar que proporcione
información omedios de prueba a los órganos
competentes del sistema de justicia. Quien
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emplee fuerza física, intimidación, amenazas o
coacción sobre cualquier funcionario o
empleado público que seamiembro del
Organismo Judicial o de las instituciones
auxiliares de la administración de justicia,
traductor, intérprete o perito, para obstaculizar
el cumplimiento de sus funciones. Quien para
evitar la obtención de evidencias omedios de
prueba, rehusare proporcionar al Ministerio
Público, Organismo Judicial, Policía Nacional
Civil o Dirección General de Investigación
Criminal, documentos o información que
conozca o que obren en su poder, estando
obligado a ello. Quien, con igual fin, destruya u
oculte información o documentos, o bien
proporcione documentos o información falsa al
Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía
Nacional Civil o Dirección General de
Investigación Criminal. La persona responsable
de cualquiera de las acciones tipificadas, será
sancionada con prisión de tres a seis años e
inhabilitación especial.

ATENTADOARTICULO 408 Código Penal.
Cometen atentado: 1º) Quienes, sin alzarse
públicamente, emplean violencia para algunos
de los fines señalados en los delitos de rebelión o
sedición. 2º) Quienes acometen a funcionario, a
la autoridad o a sus agentes, o emplearen
violencia contra ellos, cuando se hallaren en
ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión
o conmotivo de ellos. Los responsables de
atentado serán sancionados con prisión de uno a
tres años.

REUNIONES YMANIFESTACIONES ILÍCITAS
ARTICULO 397 Código Penal. Quienes
organizaren o promovieren cualquier reunión o
manifestación pública con infracción de las
disposiciones que regulan ese derecho o
participaren en ellas, serán sancionados con
prisión de seismeses a dos años.

Las penas que de probarse cada delito podrían
imponerse van de los seismeses a los seis años
de prisión e inhabilitación especial por cada uno
de ellos.

La prueba:

En el proceso se toma declaración a 49 personas
en calidad de testigos, asímismo se ha escuchado
a las peritos:

Gladys Elizabeth Tzul Tzul ratificó el peritaje
denominado "El rol de las autoridades
ancestrales de los pueblos indígenas en la
mediación y resolución de conflictos sociales”, de
fecha uno de febrero de dosmil dieciséis.

El perito Ramón Cadena Ramila ratificó informe
de fecha veintiuno demarzo de dosmil dieciséis,
denominado "Fenómeno de la Criminalización
de la Protesta Social a la luz del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”.

La Perito Nieves Gómez Dupuis ratificó el
informe "La Reacción del comportamiento
sujeto a condiciones de estrés continuado"

La psicóloga Olga Alicia Paz Batley ratificó el
peritaje denominado "Procesos sociales y
percepción de Amenaza” de fecha junio de dos
mil dieciséis.

Otros peritos psicólogos que ratifican diversas
evaluaciones psicológicas de las personas
agraviadas.

Y asímismo, se ha contado con una copiosa
prueba documental, fotográfica y de audio.

La complejidad de la prueba ha requerido de
diferentes sesiones de vista oral; así el juicio se
inicia el seis de julio de 2016 y concluye con la
lectura de la sentencia en fecha 22 de julio de
2016.

Durante la instrucción el proceso hasta la lectura
de la sentencia parte de los acusados han
permanecido en prisión preventiva.

3.- DOCUMENTACION PUESTAA
DISPOSICIÓN DE LACOMISION. REVISADA

Para llevar a cabo el análisis se ha dispuesto de la
siguiente documentación sobre el caso objeto de
estudio:

Annex
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1. Escrito de acusación del Ministerio Publico.

2. Conclusiones de los abogados defensores

3. Peritajes presentados por la defensa (cinco
informes periciales).

4. Informe de Testigo Santiago Bastos de 9 de
julio de 2016.

5. Amicus curie “Contexto social y político de
Santa Cruz Barillas en elmarco de la
criminalización de los líderes comunitarios Saúl
Méndez y Rogelio Velásquez” por Andrés
Cabanas Díaz

6. Acta del debate.

7. Sentencia del Tribunal.

8. Voto razonado de la jueza presidenta del
Tribunal, Sra. Barrios Aguilar en relación a la
acusación contra Bernardo Ermitaño y
Rigoberto Juárez.

4.- CONCLUSIONES

Tras la lectura de la documentación citada, y
especialmente de la Sentencia recogemos como
conclusiones algunas de las afirmaciones
realizadas por el Tribunal en lamisma por su
especial relevancia.

Pese a la gravedad de los hechos imputados y la
cantidad de prueba presentada, y habiendo
transcurridomás de tres años desde que los
primeros hechos tienen lugar, el Tribunal llega a
la conclusión de que los delitos no se han
cometido, e incluso que parte de los hechos no
son ciertos:

En relación a los hechos acaecidos el 22 de abril
de 2013 se procede a la absolución de todas las
personas acusadas por no existir fundamentos
objetivo y legal para acusar: “No se demostró que
las personas agraviadas fueran objeto de
detención ilegal, ni que haya habido coacción o
instigación a delinquir ”, “no negamos que
hubiera tensión…” Resulta llamativo que al

iniciarse la audiencia 10 personas que aparecían
como querellantes adhesivos presentaron su
renuncia.

En relación a los hechos acontecidos el 23 de
enero de 2014 se procede a la absolución de los
acusados ya que “no existió delito ni
participación”. Resalta el Tribunal: “Para los
Jueces es preocupante, que se puedan formalizar
acusaciones penales, en base a hechos que no son
ciertos, nos encontramos en el año DOS MIL
DIECIESIES, en una nueva era, y en nuestro país
impera el proceso penal, en el cual se aplican las
garantías constitucionales y procesales, entre las
cuales destaca la aplicación del principio de
Legalidad contenida en el artículo l del Código
Procesal Penal'. Esto significa que como Jueces,
no podemos permitir el juzgamiento de hechos
que no sean constitutivos de delito.”

En relación a los hechos acontecidos el 19 de
enero de 2015, se absuelve a los acusados Sr.
Juárez y Sr. Baltazar de los delitos de detención
ilegal, instigación para delinquir y al Sr. Baltazar
de coacción. El Tribunal concluye que “tales
delitos no se cometieron” si bien sí se produjeron
disturbios entre la población por la detención de
dos personas que fueron acusadas (y
posteriormente absueltas) del delito de asesinato.
En relación a estos hechos D. Rigoberto Juárez
resulta condenado por el delito de coacción a la
penamínima tresmeses de prisión, con voto
razonado de absolución por la presidenta del
Tribunal.

Lomás relevante, a nuestro entender, no es solo
la absolución de los acusados sino que el
Tribunal reconoce que:

“El Derecho es un instrumento para hacer
efectiva la aplicación de la Justicia. Asímismo el
Derecho Penal, debe ser utilizado como Ultima
Ratio, es decir, que debe de reservarse para
aquellos problemas, que requieran lamayor
atención de la sociedad, para lo cual se tenga que
ejercitar el lus Puniendi, Circunstancia que en el
presente caso, no se da, puesto que se ha
utilizado el proceso penal, para criminalizar las
acciones efectuadas por las autoridades
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ancestrales y en las que han participado líderes
comunitarios para defender sus derechos.

Al hacer el estudio de los hechos que han sido
objeto de juicio, tanto del veintidós de abril de
dosmil trece, el veintitrés de enero de dosmil
catorce, diecinueve y veinte de enero de dosmil
quince, establecemos que en todos esos hechos
ha existido conflictividad entre los pobladores,
cuya inconformidad, los ha llevado a ejercitar los
derechos de asociación, libre expresión del
pensamiento y resistir en forma pacífica.
Problemas de orden social, que al no ser
atendidos adecuadamente, hanmotivado como
contra parte acusaciones insostenibles, que no
corresponden a la realidad, las cuales han
generado un procesamiento penal injusto e
innecesario, puesto que pudo resolverse a través
del diálogo y lamediación.

Los Jueces observamos con profunda
preocupación, que se esté tratando de
criminalizar conductas permitidas por la propia
constitución Política de la República, como lo
son el derecho a la asociación, a la libre
expresión del pensamiento y a protestar en
forma pacífica en contra de aquellas
circunstancias que no Sean aceptadas, por
perjudicar a la Comunidad. Pues como ha
quedado demostrado, no existió ningún delito.
Lo que sí ha quedado demostrado es que los
vecinos de Santa Eulalia, Huehuetenango, entre
ellos los acusados, reconocen la necesidad de
preservar sus recursos naturales, lo cual también
tiene fundamento en los fines del Estado, que es
preservar el bien común”.

En conclusión observamos que:

.- Este complejo proceso solo puede
comprenderse a la luz del contexto social en el
que tiene lugar. El rol de los líderes comunales,
la oposición de la comunidad al expolio y
explotación de sus tierras, la llegada a los
territorios de las empresas extractivas, y el
incumplimiento de la aplicación del art.169 del
Convenio de la OIT tienen relación directa con
la proliferación de los procesos judiciales contra
líderes indígenas y comunales. La propia

judicatura alerta de esta situación.

.- El caso analizado es un claro ejemplo de
utilización de los procesos judiciales con la
finalidad de lograr el desprestigio,
criminalización y la desarticulación del liderazgo
comunal. La presidenta del Tribunal en su voto
particular afirma:

“Ya entendimos que se quiere criminalizar a la
conducta de los lideres ancestrales y
comunitarios por lo que le pedimos a los
respetables fiscales, que no criminalicemos a las
comunidades indígenas. Todos tenemos
derechos de vivir en paz, hacer un paísmejor y si
todos ponemos de nuestra parte, vamos a lograr
esa armonía”.

.- Resulta sorprendente la desproporción entre
las acusaciones vertidas por el Ministerio Fiscal y
los hechos probados. Asímismo, la cantidad de
denuncias, testimonios y periciales a las que no
se otorga valor probatorio.

.- La dilación del proceso penal y la prisión
preventiva de los líderes comunitarios es
utilizada como herramienta para desarticular a
las comunidades y acallar su protesta. En este
caso se aprecia como gravosísimas acusaciones,
que posteriormente resultan ser falsas, pesan
sobre ellos durante años.

Bilbao, septiembre de 2017.

Annex





València, octubre de 2017



 

 

“A todo el Estado le declaramos que no somos terroris-
tas que no somos delincuentes le pedimos que de la 
libertad a los líderes que tiene presos y que cancele ya 
las licencias de hidroeléctricas y mineras porque noso-
tros hemos vivido tranquilos y en paz desde hace años 
pero ahora ya no, porque llegaron los empresarios y 
desde entonces hay un gran conflicto para nosotros.”

Quimy  De León


