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O fi lósofo mexicano, professor emérito da 
UNAM, aponta que existe outro tipo de 
democracia que aquele que se supõe que 
existe em nossos países. Vários autores a 
chamariam“democracia republicana ou 
comunitária”.

A democracia liberal, expressão do capi-
talismo, moderno atual, é a que causou 
os males dos quais padece a atualidade, 
como declaram três fi lósofos ocidentais: 
Jurgen Habermas, David Held e Will 
Kimlicka. A “globalização capitalista” – 
assinalam- conduziu o Ocidente a uma 
exploração única dos trabalhadores”, a 
“ameaças sobre o meio ambiente natural” 
e a “injustiças globais” em uma “socie-
dade mal estruturada”. Diante destes 
males costuma-se reagir – prosseguem 
os autores- “com o refúgio nas tradições 
que conduzem à  intolerância e ao fun-
damentalismo religioso”.

A opinião dos autores é correta no que 
se refere aos males causados pelo capi-
talismo ocidental. Mas é também em seu 
remédio? 

Não. Creio que este é totalmente insufi -
ciente. Não bastariam as boas intenções 
como talvez pensem os três autores para 

conseguir esta nova ordem baseada nos 
direitos humanos universais cujo cum-
primento foi visto tantas vezes quebrado.
Não é ingênuo pensar que, diante dos 
males do capitalismo mundial que as-
sinalam os autores, bastaría apelar aos 
direitos universais do homem? A vigên-
cia dos direitos apela à vontade; ignora, 
em contrapartida, as causas reais, eco-
nômicas e sociais que impossibilitam a 
realização desses direitos em todas as 
sociedades.

Diante dos males do capitalismo, parece-
me que o único remedio seria camin-
har para uma ordem diferente, e ainda 
oposta, ao capitalismo mundial.

Porque a hegemonia do capitalismo foi 
acompanhada por efeitos nada dese-
jáveis, tais como a depredação da natu-
reza pela tecnologia, a prevalência de 
uma razão instrumental frente à ciência 
teórica e, na ordem social e política, o 
individualismo egoísta contra a prevalên-
cia do bem comum.

Qual poderia ser a alternativa? Qualquer 
que fosse teria que ser uma que eliminará 
ou, ao menos, diminuirá os males causa-
dos pelo capitalismo moderno.

“Democracia” etimologicamente signi-
fi ca “poder do povo” mas há dois tipos 
de poder real do povo que corresponde-
riam a dois espaços diferentes do poder 
do povo: a que podemos denominar de 
democracia “liberal” e a democracia 
“republicana”.

A democracia “comunitaria” ou “re-
publicana”, não existe na maioria dos 
países ocidentais modernos mas tem an-
tecedentes em alguns autores renacentis-
tas italianos que, por sua vez, tratam de 
reviver o espírito que atribuem à repú-
blica romana. Em Rousseau podemos 
encontrar fundamentos dessa doutrina, 
que se desenvolve somente nas primei-
ras etapas das revoluções democráti-
cas, a norteamericana (em sua corrente 
antifederalista) e a francesa (no partido 
jacobino). A democracia republicana 
apresenta traços comuns à democracia 
comunitária.

A oposição entre estas posturas (a liberal 
e a republicana e comunitária) não só 
tem consequências teóricas senão que 
pode repercutir também em programas 
políticos.

Democracia Luis Villoro
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Nos centros penitenciários de Chiapas 
existen tratamentos ou penas cruéis, desu-
manos ou degradantes, violência sexual, 
torturas, aglomeração, defi cientes condi-
ções higiênicas, falta ou insufi ciência de 
asistência médica, escassez e/ou inadequa-
da qualidade de alimentos; insegurança 
jurídica das pessoas privadas de sua liber-
dade, falta de acesso à educação, trabalho 
e recreação; traslados forçados e nudez  
forçada, revela um informativo especial 
elaborado pelo Centro de Direitos Huma-
nos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). 

O Frayba realiza desde 1989 um árduo 
trabalho de campo en defesa dos habi-
tantes das regiões mais empobrecidas e 
violentadas de Chiapas, principalmente 
das comunidades indígenas. Seu fundador 
e presidente, até seu recente falecimento, 
foi o bispo Samuel Ruiz García, cargo 
que desde o dia 28 de janeiro fi cou nas 
mãos do não menos comprometido com 
a defesa dos oprimidos, bispo Raúl Vera.

No decorrer de 2010 o Frayba, com sede 
em San Cristóbal de las Casas, recebeu 
denúncias de familiares e presos por tra-
tamento ou penas cruéis, assim como pela 
tortura que se vive diariamente no cen-
tros penitenciários de Chiapas, localizados  
nos municipios de Cintalapa, Comitán 
de Domínguez, Copainalá, Motozintla, 
Pichucalco, Ocosingo, Tonalá e San Cris-
tóbal de Las Casas.

O governo de Chiapas, segundo conclui 
o documento entitulado “Violações dos 
direitos humanos nas prisões de Chiapas”, 
descumpre sua obrigação de garantir e 
proteger a vida, assim como a integridade 
física e psicológica das pessoas ali recluí-
das. Durante 2010, o Frayba recebeu 17 
denúncias de presas, presos e familiares 
assinadas por um total de 2.142 pessoas. 
Mesmo assim, documentaram-se os tes-
temunhos de 24 familiares de presos que 
denunciam diversas ações e omissões que 
funcionários encarregados dos centros 
penitenciários exercem, predominando 
a maneira com recebem mulheres, meni-
nos e  meninas que são submetidos a um 
tratamento cruel, desumano e degradante 
no momento de entrar nas prisões para 
visitar seus familiares.

Depois de documentar de forma minu-
ciosa e exaustiva todas as denúncias 
recebidas, o Centro de Direitos Huma-
nos confi rmou “que existe uma violação 

sistemática dos Direitos Humanos no 
sistema penitenciário de Chiapas, razão 
pela qual considera que devem cessar 
imediatamente o tratamento cruel, desu-
mano e degradante e os atos de tortura 
que prevalecem nas prisões do estado de 
Chiapas; que se respeitem as familias e 
visitantes dos e das internas de acordo 
com sua dignidade humana; que a infor-
mação sobre os dereitos, obrigações e 
proibições que o interno tem seja pro-
porcionada de forma clara e rápida, já 
que há uma falta de conhecimento e, 
portanto, um isolamento em relação à 
informação; que se realize uma investi-
gação rápida e efetiva dos funcionários 
de todos os níveis que estão cometendo 
essas violações dos direitos humanos. E, 
fi nalmente, que se faça pública a situa-
ção real das prisões em Chiapas e que se 
permita a observadores nacionais e inter-
nacionais verifi car o estado e condições 
das mesmas.

Revela o informativo do Centro de Direitos Humanos Fray Bartolomé 

de las Casas Tortura, violência sexual, 
tratos degradantes e desumanos 

nas prisões de Chiapas
O governo de Chiapas, segundo o documento entitulado “Violações dos direitos humanos nas prisões de Chiapas”, 

descumpre sua obrigação de garantir e proteger a vida, assim como a integridade física e psicológica 

das pessoas recluídas nos centros penais dessa entidade.

Gloria Muñoz Ramírez



Número 11 - fevereiro / março 2011 - www.desinformemonos.org4

Brasil. Pouco menos de um mês das 
eleições gerais no Brasil tinham se pas-
sado quando, em uma sucessão rápida 
de eventos, o Rio de Janeiro assistiu a 
um dos maiores confl itos entre policiais 
e trafi cantes dos últimos anos na cidade. 
Entre os dias 25 e 28 de novembro, no 
que apareceu ao mundo como uma reação 
do poder público a uma série de carros 
e ônibus incendiados pela parte rica da 
cidade, a zona sul, quase 3 mil homens 
das polícias civil e militar, bombeiros e 
Exército, contando com equipamentos 
blindados da Marinha e táticas de guerra 
treinadas pelos soldados brasileiros na 
ocupação do Haiti realizaram a “tomada” 
de dois bairros pobres, a Vila Cruzeiro, 
e o chamado Complexo do Alemão, um 
dos maiores conjunto de favelas do Rio, 
e onde moram mais de 100 mil pessoas – 
alguns falam em até 300 mil. 

Em se tratando das favelas, não é novi-
dade essa difi culdade em obter números 
precisos – até hoje, o governo do Rio não 
divulga os números exatos de mortos e 
feridos na ocupação, o que é recorrente 
em matéria de operações policiais na ci-
dade. Houve dezenas de denúncias sobre 
abusos cometidos pelos policiais na ocu-
pação (saques a residências, sobretudo).

O governo do Rio já vem realizando ocu-
pações sistemáticas nos bairros pobres, 
instalando as chamadas UPPs (Unidades 
Pacifi cadoras de Polícia), as quais já estão 
presentes em 13 favelas. O número é inex-
pressivo se se considera que a cidade tem 
quase 1000 desses bairros, mas a reper-
cussão dessa ação tem sido grande porque 
as favelas escolhidas estão mais próximas 
da região rica da cidade.

Toda essa ação chegou embalada pelo 
sucesso extraordinário do longa-me-
tragem “Tropa de Elite 2”, do cineasta 
brasileiro José Padilha. Tendo estreado 

em outubro, o fi lme já é o mais visto da 
história do cinema brasileiro, com mais 
de 10 milhões de espectadores. A história 
do Capitão Nascimento, líder do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope) da Polícia 
do Rio, que luta contra políticos e policiais 
corruptos, mas sem deixar de usar a força 
contra os trafi cantes (e “maconheiros” 
universitários que sustentam o tráfi co, na 
visão do fi lme) foi tão fortemente asso-
ciada aos fatos ocorridos no Alemão que 
muitos comentaristas na imprensa bra-
sileira chamaram de “Tropa de Elite 3” a 
cobertura intensa que a mídia deu ao caso.

A enorme repercussão tornou a ação no 
Rio o grande assunto nacional por pelo 
menos uma semana. Os mais diversos 
pensadores, artistas – bem como grupos 
políticos e coletivos – se manifestaram a 
respeito dos acontecimentos. 

Para o coletivo de Hip Hop e política 
«Lutarmada», do Rio, os acontecimentos  
de novembro são comparáveis com os 
relatos sobre que o que ocorreu na África 
do Sul em 2010, com a Copa do Mundo 
– que fez crescer a violência do Estado e 
do seu aparato repressivo. 

Já para Desentorpecendo a Razão (DAR), 
coletivo que promove o debate sobre a 
regulamentação das drogas ilícitas em 
seus múltiplos aspectos, “surpreende, 
depois de 40 anos de guerra às drogas 
made in USA, quando todo mundo pro-
cura alternativas ao fracasso do proibi-
cionismo, que a guerra seja promovida 
novamente como instrumento de paz.”

No Rio, os tiros anunciam: 
a Copa vem aí!Ações policiais e militares, desalojamento, 

morte e violações nas favelas do Rio de Janeiro, com o pano de fundo das grandes festas esportivas que se aproximam. 

Edição das refl exões de «Desentorpecendo a Razão» (DAR) e «Lutarmada» 

Foto: ABR
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Os recentes assassinatos da poetisa, 
feminista y ativista Susana Sánchez, e 
de Marisela Escobedo Ortiz, mãe da 
jovem Rubí, também assassinada na 
Ciudad Juárez, revitalizaram o pro-
testo contra os feminicídios no México.

Em um contexto de violência gene-
ralizada, diversas grupos de mu-
lheres do México e de algumas ci-
dades do mundo saíram para as 
ruas para protestar e exigir justiça.

As mobilizações na Cidade do México 
(DF) se somaram à campanha “No más 
sangre”, lançada pelo caricaturista polí-
tico Rius.

No dia 15 de janeiro centenas de pes-
soas de diferentes organizações, mar-
charam do Ángel de la Independencia 
até o Hemiciclo a Juárez, na Cidade 
do México. A mobilização foi para 
protestar contra o clima de violência 
feminicida que impera em todo o país.

O feminicídio no México aumentou nos 
últimos anos. Apenas na Ciudad Juárez, 
Chihuahua, em 2010 foram registradas 
306 vítimas. Essas mortes foram visibi-
lizadas  pelos recentes assassinatos de 
Marisela Escobedo e de Susana Chávez. 
Mas, infelizmente, elas não são as únicas.

Por essa razão a sociedade civil, organiza-
da ou não, sai às ruas para protestar. Mar-
cham, gritam e pintam sua indignação. As 
cruzes rosas (colocadas pelas organizações 
e mães de mulheres assassinadas tanto 
em Chihuahua como em Juárez) simbo-
lizam há mais de uma década os assassi-
natos de mulheres por razão de gênero.

Às vezes cada una leva um nome escri-
to em negro. Outras cruzes, maiores, 
foram  colocadas em lugares estraté-
gicos, como em frente ao palácio de 
governo ou no aeroporto internacio-
nal. Em faixas, colocaram as fotos e os 
nomes das mulheres desaparecidas. 

Nos panfl etos da marcha do dia 15 de 
janeiro as consignas foram: “Basta de 

violência contra as mulheres”, “Susa-
na e Marisela, suas vozes não se apa-
gam” e “Nem una assassinada mais”. 

Th ais, do coletivo feminista “Ali somos 
todas”, aponta que é preciso desvin-
cular a luta contra o feminicídio da 
guerra ao narco, porque o feminicídio 
tem una raiz distinta: o patriarcado. 

Darla Ávila, do coletivo Mulheres 
Livres em Resistência, sinala por sua 
vez que  à medida que se incrementou 
a violência em todo o país, também 
aumentou o feminicídio, ainda que não 
esteja diretamente vinculado ao narco.

“Demandar justiça no México signi-
fi ca risco de morte, porque neste 
país no há garantia e tampouco se 
acatam as sentenças internacio-
nais.”, asseguraram as manifestantes. 

Os protestos contra os feminicídios no 
México cruzaram as fronteiras. Em Roma, 

Itália, um grupo de mulheres se mani-
festou em frente à embaixada do México 
para protestar contra a violência e o femi-
nicídio no México. 

Na capital italiana as ativistas lembraran 
do assassinato da poeta Susana Chávez, 
ocorrido no último 5 de janeiro. Susana é 
a autora da frase emblemática: “Nem una 
mais”, criada precisamente para denunciar 
as mortes de mulheres em Ciudad Juárez.

Também em Barcelona, Espanha, realiza-
ram ações de protesto contra a impuni-
dade no México. O Coletivo de Mexicanxs 
em Resistência de Barcelona, o Grupo de 
Apoio à Zona Costa de Chiapas (GAZC), 
pessoas aderentes da Outra Campanha 
exigiram o fi m da violência de gênero 
em frente ao consulado mexicano.

¡Nem uma mais!

Veja a foto reportagem das mobilizações 

em www.desinformemonos.org

Feminicídio no México Nem uma mais! Texto: Desinformémonos
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Mesa Grande, Honduras e Santa Marta, 
El Salvador.  Na franja fronteiriça entre 
El Salvador e Honduras estão centenas 
de comunidades que começaram a ser 
povoadas e repovoadas há 24 anos. O 
que nos anos 80 era uma região isolada 
e inóspita por conta da guerra civil sal-
vadorenha, hoje sustenta uma rede de 
organizações sociais e comunitárias.

Entre veredas e zonas fl orestais de 
montanha, nos departamentos de Cha-
latenango, Cabañas e Morazán, onde a 
ex-guerrilha da FMLN manteve acam-
pamentos e centros de treinamento, na 
retaguarda de suas forças insurgentes, 
os atuais habitantes, muitos deles anti-
gos guerrilheiros e outros apenas civis, 
construíram formas de auto-organização 
social com práticas coletivas, produto 
da necessidade de sobrevivência em um 
momento excepcional.           

A maioria da população assentada ali 
é de ex-refugiados de guerra e de seus 
descendentes, nascidos em Mesa Grande, 
departamento de San Marcos, Hondu-
ras. A cada ano, comemoram o retorno 
a El Salvador daqueles que viveram, por 
12 anos contínuos, em sete refúgios sob a 
proteção legal do ACNUR, mas cercados 
pelas forças militares hondurenhas, grupos 
paramilitares e efetivos das forças de ope-
rações especiais do exército salvadorenho.

No dia 15 de janeiro deste ano, foi reali-
zado, em Mesa Grande, o encontro “De 
Volta para Casa”. Um acontecimento 
extraordinário para os atuais habitantes 
da comunidade de Santa Marta e que sur-
giu em 1987, como parte de três repo-
voamentos na região do departamento 
de Cabañas, El Salvador.

Aproximadamente 200 jovens visitaram 
a região do sul de Honduras, onde nasce-
ram e viveram os primeiros anos de sua 
infância. Foram até lá para rememorar 
os acontecimentos que lhes marcaram 
para sempre. “Um legado de resistência 
e exemplo deixado por nossos pais, re-
conhecer a verdade de nossas origens e as 
missões que temos pela frente na luta pela 
paz e pela justiça”, como indica Junior 
Alfaro, que, com seus 27 anos, sente como 
se fosse sua esta terra a pouco menos de 
45 quilômetros da fronteira salvadorenha.
O certo é que Mesa Grande é o território 
da memória coletiva destes jovens que 
conseguiram  recriar em outros lugares 
desta zona fronteiriça o que uma vez 
sonharam: organização, comunidade e 
melhores condições de vida.

Por sua vez, Santa Marta, com seus habi-
tantes de antes e de agora mantém formas 
de organização própria, distante dos re-
cursos governamentais e das signifi cativas 
ingerências dos partidos políticos.

Com a herança de seus pais e de suas 
mães, os atuais habitantes sustentam sua 
resistência e organização coletiva. “A co-
munidade se sente representada por seus 
habitantes;  tivemos que procurar diversas 
maneiras para resolver nossos problemas, 
já  que nos negaram muitos direitos, como 
o acesso à educação, à saúde e à vida digna 
com trabalho e respeito à nossa cultura. 
Direitos que foram defendidos no passado 
e que hoje em dia se tornaram realidade.”

A memória, valor histórico depois de 24 anos de resistência

A organização coletiva de volta 
para casa em El Salvador

Com seus habitantes antigos e atuais, Santa Marta mantém formas de organização própria, 
distante dos recursos governamentais e das ingerências dos partidos políticos.

Ricardo Martínez Martínez
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Territorio Mapuche. No dia 8 de no-
vembro de 2010 un editorial do jornal 
La Nación alertou sobre o perigo de se 
revisar a história argentina, já que pre-
tendia mostrar a Campanha do Deserto 
em 1879 como um ato genocida contra 
os povos originários. Outra preocupação 
era a recuperação de terras por parte de 
comunidades mapuche dos donos de 
fazendas da Patagônia.

“Preocupam-se porque o povo mapuche 
agora briga por seus direitos”, diz Lefxa-
ru Nawel, do Observatório de Direitos 
Humanos dos Povos Indígenas. “Que-
rem que os mapuche estejam como há 
100 anos, quando passaram de donos 
a peões”.

Em agosto de 2002, Rosa Nahuelquir 
perdeu seu trabalho, com seu marido 
Atilio Curiñaco, decidiram recuperar 
um terreno que pertenceu por gerações à 
família de Atilio. Para alcançar seu sonho 
deviam enfrentar à gigante textil Benet-
ton. Converteram-se em uma referência 
da luta pelas tierras.

Ao rastrear a origem da propriedade 
da Benetton, truxeram à tona um dos 
maiores escândalos de corrupção da 
história argentina. Doze anos depois da 
Conquista do Deserto, o então presidente 
José Uriburu doou 900 mil hectares a dez 
cidadãos ingleses, eles, por sua vez, pas-
saram os bens a Argentinean Southern 
Land Company Ltd, uma empresa fan-
tasma criada para receber estes bens. 
Acredita-se que a doação foi uma forma 
de pagamento por armas inglesas que se 
usaram na Conquista.

Cerca de 42 mil hectares entregaram-se 
a mil e 800 donos de fazendas da Socie-
dade Rural, a mesma que cofi nanciou a 
campanha contra os povos originários. 

Aquela missão deixou 14 mil indígenas 
mortos e outros 14 mil como escravos. Os 
que terminaram vivendo na cidade, não 
prosperaram, instalaram-se nas periferias 
e lentamente perderam sua cultura. 

A primeira sacudida

Para a Confederação Mapuche, 1992 é o 
ponto de infl exão. Dão-se conta de que 
não podem retroceder mais, 500 anos de-
pois seguem vivos e é uma oportunidade 
de repensar sua história, têm que avançar.
Este movimento dá frutos, ao se refor-
mar a Constituição, e com isso conseguir 
o reconhecimento jurídico dos indígenas 
sobre suas terras, além da gestão de seus 
recursos naturais. 

A terceira invasão

Os confl itos pelas terras se multiplicaram 
em 2001. Pressões do negócio turístico, 
entrada de companhias petroleiras e 
mineradoras. A isso somamos a chegada 
de donos de fazendas nacionais e estran-
geiros. À ocupação do terreno pelo casal 

mapuche em 2002, seguiu-se um duro 
desalojamento. Cartas, entrevistas e até 
um encontro com o próprio Luciano 
Benetton. “Nos chamaram de brutos, que 
não sabemos esperar, esperamos três anos 
e voltamos ao lugar”, diz Rosa. Em 2007 
recuperaram de novo o terreno. Hoje em 
dia vivem ali.

Casos emblemáticos

Quintupuray, dois crimes e uma recupe-
ração. Em 1993 amanheceu morta Lu-
cinda Quintupuray com dois disparos. 
Seu fi lho Victorio se instalou nas terras. 
Meses depois morreu afogado. Depois de 
15 anos, em 2008, depois de várias recla-
mações, recuperou-se o  território.

O velho truque do refl orestamento. Os 
programas de refl orestamento do Banco 
Mundial fazem com que terras fi scais se-
jam passadas a capitais privados. Quando 
a empresa refl oresta tem a possibilidade 
de legalizar e de vender, muitas vezes com 
gente dentro das  terras.

Os Mapuche na Argentina

A revanche da gente da terra
Na última década iniciou-se um processo de recuperação da identidade do povo Mapuche na Argentina. 

Desde 2001 foram recuperados 240 mil hectares pelas comunidades Mapuche.
Martin Cúneo Ilustração: Emma Gascó
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Talvez tenha sido a areia do Sahara que 
ocultou o corpo de Nayem El Garhi, 
quem em outubro passado deixou de 
ter 14 anos. Matou-o o exército mar-
roquino em um dos pontos de controle 
que regulavam o acesso ao campo de 
Gadaym Izik, perto de El Aaiún, capital 
do Sahara Ocidental, território ocupado 
pelo Marrocos.

Nayem era um jovem saharaui, des-
cendente dos pastores berebere os 
quais desde sempre habitaram o maior 
deserto do mundo, donos de uma cultura 
milenar, agora destruída pela coloniza-
ção espanhola e  por 35 anos de exílio e 
ocupação marroquina.

Na noite em que morreu, Nayem e ou-
tros jovens voltavam ao acampamento da 
dignidade em Gadaym Izik, onde mais 
de 20 mil saharauis protestavam contra a 
discriminação e a falta de oportunidades 
que sofre este povo esquecido.

O acampamento tinha sido criado em 
favor dos direitos humanos dos saha-
rauis, e desde o dia 10 de outubro um rio 
incontível de saharauis foi se somando às 
linhas do inédito protesto, não vilento, 
que obrigou o governo marroquino a 
construir um muro em torno do acampa-
mento e a estabelecer pontos de controle 

para impedir a entrada da população: 
uma comunidade de mulheres e homens 
livres que se organizaram em um ter-
ritório livre da opressão e da violência.

Nayem e sua família formavam parte 
daquele acampamento, e aquele dia foi 
à cidade para conseguir alimento para o 
acampamento. Ao voltar, em frente do 
terceiro posto de controle marroquino, 
Nayem foi ferido de morte. Seu corpo foi 
sepultado em um lugar desconhecido. 
Dos outros jovens que estavam com ele 
no carro nada se sabe.

Desde aquele dia o acampamento foi 
rodeado, difi cultou-se o abastecimento 
de ajuda e impediu-se a jornalistas e ob-
servadores de entrar no acampamento. 
Centenas de soldados ao amanhecer do 
dia 8 de novembro redearam e atacaram 
o acampamento, queimando milhares de 
tendas, disparando gases lacrimogêneos, 
prendendo aproximadamente duas mil 
pessoas, provocando um número impre-
ciso de mortos e deixando milhares de 
feridos.

A resistência do povo das tendas se mu-
dou para El Aaiún e outros pontos do 
Saara ocupados onde atualmente rege 
um toque de recolher muito estrito para 
evitar os protestos.

Mais além da fronteira com a Argélia, no 
imenso acampamento de saharauis de 
Tindouf, sobrevivem aproximadamente 
200 mil refugiados perseguidos pelo exér-
cito marroquino, que, em 1975, com a 
famosa “marcha verde” ocupou o terri-
tório do Saara Ocidental com massacre e 
bombardeios, e obrigou um povo inteiro a 
lutar por sua autodeterminação, reconhe-
cida por todos os organismos internacio-
nais e ignorada sempre nas resoluções da 
ONU.

Este pedaço de deserto, riquíssimo em fos-
fatos e possuidor de costas abundantes em 
peixes, está atravessado por um muro de 
aproximadamente 2 mil e 700 kilômetros 
que separa a área ocupada pelo Marrocos 
e a minúscula linha do deserto controlada 
pela Frente Polisaria na fronteira com a 
Argélia e a Mauritânia.

Este caminho é um dos lugares mais peri-
gosos no mundo porque foi inteiramente 
minado. Estima-se que há de um a dois 
milhões de minas anti-homens. E é assim 
como sobrevivem e resistem os saharaui, 
o povo do deserto, em meio ao pròprio 
território minado e à indecência de uma 
comunidade internacional incapaz de 
deter o massacre. A história de Nayem 
foi esquecida, apesar dele, símbolo desta 
nova revolta da dignidade saharaui. 

In memóriam Nayem, um jovem saharaui
Texto: Tiziana Perna Fotografi a: Stefano Montesi
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A 
injustiça continua sendo a moeda com 
que se paga o esforço dos povos indíge-
nas para salvar, mais que a eles mesmos, 
ao país inteiro, em um momento em que 
os donos do poder econômico e político 
buscam o contrário: enchem seus bolsos 
com a riqueza do país. Conquista dos 
governos neoliberais, que têm em Felipe 
Calderón seu melhor acólito, capaz de 
desatar a maior violência institucional 
dos últimos 80 anos.

É uma estranha violência que responde 
à “violência-porque-sim” de todos os 
negociantes e trafi cantes do mundo ca-
pitalista. Por todas as partes do mundo, 
e agora no México, estes são considera-
dos os “criminosos” da história. Mas os 
poderes “legais” têm se mostrado vergo-
nhosamentes afi ns ao inimigo que dizem 
combater. Paramilitarismo, grupos de 
mercenários, infi ltração nas polícias, 
produção e tráfi co de drogas são parte 
constitutiva do sistema “global”: a fase 
mais avançada do capitalismo e, ao que 
parece, a mais destrutiva. 

O avanço dos exércitos legais e ilegais 
abre caminho para grandes empresas mi-
neradoras, petroleiras, agro-industriais, 
construtoras (destrutoras), de energía, 
evangelizadoras ou, simplesmente, que 
expulsam a população pela violência 
física ou econômica. Os “estados de 
guerra” são ótimos para o avanço dos 
negócios. 

Nos killing fi elds do Iraque, Palestina, 
Chechênia e México. Assim como a vasta 
Amazônia, multinacional. Neste mapa 
minado cuja evolução põe em risco a via-
bilidade do México como Nação (o que 
assumem com conformismo governantes 
e intelectuais), continua palpitando um 
canto (“na esquina desta pobre nação” 
como cantava Real de Catorce; “o mais 
esquecido”, como disseram os zapatistas 
há 17 anos).

Sim, Chiapas. Não só um campo de 
batalha a mais na onda expansiva do 
capitalismo e apropriação de recursos 
estratégicos, senão um lugar de luta per-
manente. De forma pacífi ca, pratica a 
autonomia com justiça e efi cácia (raros 
atributos nos governos mexicanos atuais, 
em todos os níveis).

Dezembro tem duas marcas em Chiapas: 
o massacre de Acteal, no dia 22 (1997), 
e o primeiro amanhecer de 1994, com o 
EZLN. Dois gritos de dor; duas procla-
mações de esperança.

Essa esperança foi traída pelos poderes da 
União. Não atenderam às mudanças nas 
leis que pedia o zapatismo, nem ao cla-
mor de justiça que sustentam as Abejas de 
Acteal, hoje parte da Outra Campanha do 
EZLN, e que em 1997 foram perseguidos 
por simpatizar com o zapatismo.

À atualizada e bem documentada denún-
cia das Abejas no último dia 22 de dezem-

bro, vem como “resposta” isto: segundo 
a organização evangélica Confraternice, 
nos próximos meses podem ser liberados 
todos os paramilitares presos pelo mas-
sacre de Acteal. Com isso, se garante o 
caminho da impunidade dos responsáveis 
por aquele massacre durante o mandato 
de Ernesto Zedillo Ponce de León. 

O silêncio marcou este fi m de ano nas 
comunidades zapatistas, ao se comemorar 
o 17º aniversário de sua rebelião. Na atual 
descomposição nacional, sua resistência 
se converte em uma grande barricada no 
mundo do real contra a investida global 
(versão “nacional”) nos povos indígenas. 
Uma guerra de extermínio que o zapa-
tismo ainda denuncia.

Ainda de pé, contra a impunidade e o 
esquecimento; contra o descumprimen-
to dos acordos de San Andrés assinados 
pelo EZLN e o Governo em 1996, contra 
a destruição de solos, rios e povos. O fi m 
da história nem sequer começou.

EZLN:  17 anos proclamando 
a esperança Hermann Bellinghausen

Fotos: Moysés Zúñiga
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Barry participa da Rede de Apoio a Sem 
Papéis de Aragão. “Agora sabemos quais 
são nossos direitos e que, ainda que seja-
mos sem papéis, somos pessoas”.

Meu nome é Abdoulaye Barry e sou do 
Senegal. Cheguei a Saragoza em 2008 
e trabalhei três meses como técnico na 
Exposição Internacional de Saragoza no 
pavilhão do Senegal. 

Aqui, pelo mesmo trabalho que se faz no 
Senegal, te pagam muito mais e, dadas as 
condições de vida que existem no meu 
país, decidi fi car na Espanha. 

Eu vim de avião, más há meninos que 
vêm arriscando a vida em pequenas 
canoas; fazem isso porque não há espe-
rança de futuro no Senegal e decidem 
buscar a vida fora. 

Quando acabou a Exposição vivi com 
outros companheiros senegaleses. Mais 
tarde fui a outro lugar em que vivíamos 15 
pessoas em dois apartamentos, mas os vi-
zinhos nos denunciaram e tivemos que ir. 
Nesta casa foi onde se falou pela primeira 
vez de criar uma rede de sem papéis, ideia 
que em pouco tempo levamos adiante. 
Assim, quando tivemos problemas nesta 
casa, as pessoas da Rede nos ajudaram a 
encontrar outra. 

Quando decidi fi car, tentei renovar os 
papéis, mas um advogado me expli-
cou que só renovariam se tivesse um 
contrato. Nesse momento tinha medo de 
sair na rua já que a polícia estava sempre 
pedindo papéis.

Agora, com as lutas que levamos a cabo, 
já não vivemos com o medo de antes. 
Sabemos quais são nossos direitos e que, 
ainda que sejamos sem papéis, somos 
pessoas. Estamos com pessoas que que-
rem nos ajudar.

Ainda assim, faz um mês e meio me deti-
veram, ia pela rua com um amigo e nos 
pediram os papéis. Logo nos levaram à 
delegacia, tiraram meu cinto e tudo o que 
tinha nos bolsos e me meteram numa cela. 
Eu dizia para mim mesmo: melhor que 
me chamem para me levar para Madri 
e me expulsarem, do que me privarem 
da minha liberdade. No fi nal assinei um 
documento e me disseram que me envia-
riam em 15 dias uma ordem de expulsão 
ou uma multa. Há pouco tempo meu ad-
vogado me ligou para me dizer que tinha 
que pagar uma multa.

Atualmente não tenho trabalho fi xo, mas 
graças ao grupo de autoemprego da Rede, 
vou conseguindo pequenos trabalhos e 
além disso estamos vivendo coisas muito 

interessantes. Por exemplo, uma marcha 
que realizamos em setembro até Bruxe-
las contra a reforma trabalhista e pelos 
direitos sociais. Chegamos até o Par-
lamento Europeu e nos reunimos com 
vários parlamentares de distintos países.

A Rede é composta por 500 pessoas es-
panholas e estrangeiras. Trata-se de um 
espaço social que criamos em 2009. É um 
grupo que mistura. Nele o da Mongólia, 
o da Itália, o da França, o do Senegal... 
todos juntos fazem coisas como ofi cinas, 
conversas sobre a lei que regula a imigra-
ção e a assistência jurídica aos imigrantes. 
Agora, começamos a fazer uma avaliação 
da Rede nestes dois últimos anos. Depois 
veremos o que falta para melhorar e as 
novas ideias para daqui para frente.

Já não vivemos com o medo de antes

Barry, um senegalês em Saragoza
Depoimento recolhido em Saragoza, Espanha, por Sergio de Castro Sánchez
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Berlim, Alemanha. Em junho de 2005 
mais de 500 policiais desalojaram a casa 
Yorckstraße, 59, em Kreuzberg, conhe-
cida como Yorck59, uma velha fábrica que 
desde os anos oitenta havia sido uma Casa 
Projeto, um espaço coletivo de moradia 
e albergue de  projetos sociais e políticos 
independentes.    

Nos anos noventa o dono da casa mudou. 
Berlim havia mudado também. O muro 
havia caído, havia se ampliado o reino do 
capitalismo, e o bairro de Kreuzberg apre-
sentava boas oportunidades de negócios 
imobiliários. O novo dono decidiu conver-
ter a casa em moradias de luxo. Dobrou o 
aluguel, as pessoas que viviam ali se nega-
ram a pagar e chamaram a polícia.

A um kilômetro da Yorck59 fi ca um 
grande edifício conhecido como Betha-
nien, ex hospital cristão, que desde um 
ano antes (2004), o governo de Berlim 
havia tentado privatizar. Uma semana 
depois do desalojamento da Yorck59, no 
dia 11 de Junho de 2005, os afetados da 
Yorck59 ocuparam uma parte do edifício, 
que há um ano estava vazio.

Na parte ocupada do Bethanien -conhe-
cida a partir de então como NewYorck 
–, rapidamente se desenvolveram diver-

sas atividades. Foi habitada e, logo, parte 
dos projetos que existiam  na Yorck59 se 
somaram ao espaço. 

A NewYorck se converteu em um Centro 
Social importante em Berlim. Seus ocu-
pantes e vizinhos do bairro prepararam 
um referendo local contra a privatização, 
que venceu em 2006. Em 2009 a parte 
ocupada do Bethanien e outros projetos 
(um jardim de crianças, uma escola de 
medicina alternativa e um centro teatral) 
conseguiram assinar um contrato de auto-
gestão por 15 anos.

Agora, na NewYorck há cinco ofi cinas 
para grupos políticos, sociais e cultu-
rais, quatro salas para realizar reuniões 
e conversass, e uma cozinha. Há quase 
20 grupos que formam parte do coletivo 
de usuários, entre eles grupos locais de 
desenvolvimento urbano alternativo, gru-
pos de refugiados e imigrantes, grupos 
de teatro, grupos anticapitalistas e anti 
racistas. Além de outros grupos que não 
formam parte do coletivo, mas vêm usar 
o espaço para conversas, festas, mostras 
de fi lmes, discussões e concertos.

A estrutura de organização se baseia na 
democracia de base. Todos os meses há 
uma assembleia geral da qual partici-

pam todos os grupos que formam parte 
do coletivo e onde se tomam as decisões 
referentes ao uso do espaço comum. Tem 
que pagar renda, mas até agora funciona 
o princípio de que cada grupo pague o 
que puder pagar.

Mas de onde vem então o título 
de ilusões perdidas?

Não queremos silenciar as coisas que não 
vão bem. Há gente que se foi do projeto 
nos últimos anos porque não aguentou 
o stress, as longas discussões ou porque 
já não se sentia bem aqui. Dizemos que 
não queremos hierarquias, mas elas exis-
tem. Pretendemos ser um lugar onde o 
sexismo, o racismo, o antissemitismo, a 
homofobia e outros mecanismos discrimi-
natórios não devem existir,  mas existem. 

Como continuamos? Continuamos lutan-
do. Lutando contra o sistema desumano e 
ao mesmo tempo contra nossas próprias 
estruturas pessoais herdadas e aprendi-
das. Para conseguir o que queremos, um 
mundo onde todos possamos viver sem 
medo. Tem razão John Steinbeck quando 
diz: “A luta contra o inimigo externo é 
mais fácil que a luta contra nossas pró-
prias debilidades”.

Uma história de lutas ganhas 
e ilusões perdidas em Berlim Markus Schwarz
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Desinformémonos hermanos
tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción
y sobre todo
con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas

patriota del poder
sean efectivamente productivas

desinformémonos
qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca

y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores

qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos
proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos
nuestro salario bandoneón se desarruga 

y si se encoge eructa quedamente
como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta
de pedir pan y techo para el mísero

ya que sabemos que el pan engorda

y que soñando al raso
se entonan los pulmones

desinformémonos y basta
de paros antihigiénicos que provocan

erisipelas y redundancias
en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas

cuya razón es la desidia 
tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas

que el hijo del patrón gane su pan
con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos
pero también desinformemos

verbigracia
tiranos no tembléis
por qué temer al pueblo
si queda a mano el delirium tremens

gustad sin pánico vuestro scotch
y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos
pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca
como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos
hasta que el cuerpo aguante
y cuando ya no aguante
entonces decidámonos
carajo decidámonos
y revolucionémonos.

  Mario Benedetti


