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Defensoras semillas de cambio:

LAS HISTORIAS DE ESTAS MESOAMERICANAS PODEROSAS
La campaña "Defensoras Semillas de Cambio" nació desde la Iniciativa
Mesoamericana de Defensoras para que pudiésemos mirar a los ojos
-al menos a través de imágenes y textos- a esas mujeres poderosas
que defienden nuestros derechos en Mesoamérica.
Las defensoras que siembran cambios en nuestra región son miles: Acá
les presentamos, gracias al trabajo creativo y el esfuerzo de nuestras
compañeras de la Coordinadora Galega de ONGD y la Asociación Galega
de Comunicación para o Cambio Social, las historias de algunas de
ellas, con voces, vidas y acciones que han roto esquemas en la región
Mesoamericana.
¿Qué significa ser defensora mesoamericana que siembra cambio?
Las defensoras sostienen la vida en una de las regiones más peligrosas
del mundo para ser mujer y defender derechos. Este extracto del
manifiesto de nuestra campaña, lo explica mejor:
"Las mujeres están en la vanguardia de las luchas por la igualdad, la justicia
y los derechos humanos individuales y colectivos en Mesoamérica. Mujeres
indígenas, mestizas, negras, garífunas, mujeres del campo y de la ciudad, del
mar y de la montaña, mujeres madres, migrantes, lesbianas, transexuales,
mujeres jóvenes, ancianas, mujeres árbol, mujeres pájaro, mujeres maiz,
mujeres cora...
Mujeres que desde sus diferentes orígenes, expectativas y experiencias de vida,
con su trabajo, su lucha diaria, su dignidad y resistencia, pese a los múltiples
obstáculos y dificultades, contribuyen a la construcción de un mundo más
justo y habitable para todas las personas.
Todas ellas son defensoras de derechos humanos: estudiantes, periodistas,
campesinas, académicas, sindicalistas, maestras, tejedoras, amas de casa,
parteras, artistas, empleadas, desempleadas, artesanas, raperas, vendedoras,
sanadoras"
Agradecemos de nuevo el esfuerzo colectivo y el deseo de llevar los
rostros y las historias de las defensoras mesoamericanas a otras
fronteras.

Presentación
Tecer, tecer e volver tecer, aínda que sucesivos furacáns destrúan as
nosas redes de protección. Disto van estas historias. Elas simbolizan
todas as tecedoras de cambios que ao redor do mundo loitan para que
a rabia que as indigna sexa o seu motor para a transformación.
Hai mulleres cunha enerxía extraordinaria que emana da súa empatía,
da súa capacidade de soñar, que a pesar de que as súas vidas adoitan
ser unha carreira de obstáculos conseguen seguir avanzando para
construír nos seus barrios, na súas vilas, nas súas comunidades…
proxectos, movementos, asociacións, loitas polas que merece a pena
seguir resistindo.
A palabra resistir está chea de peso, verbalizala parece xa en si mesmo
un esforzo. Ás veces todas quereriamos deixar de pelexar. Mais o fío,
imperceptible pero firme que mantén a tensión necesaria para non
esmorecer, é a colectividade. Non resistes por ti, resistes por todas.
Porque antes de que as palabras resiliencia ou sororidade tivesen
unha definición sobre o papel, xa existían na práctica. Porque ás veces,
defender é unha obriga por máis riscos que se corran no camiño.
Este é o caso de María Cuc Choc, que fixo da defensa dos dereitos
das mulleres maia q’eqchi’ e da denuncia das violencias cometidas
polas empresas mineiras unha forma de resistencia. Por iso ela é a
protagonista desta historia.
Estes relatos teñen o obxectivo de contribuír a defender a quen
defende e de que cada vez máis xente poida coñecer as súas loitas. Así
que desde a Coordinadora Galega de ONGD, da que Asociación Galega
de Comunicación polo Cambio Social (Agareso) somos parte, tecemos
a nosa rede para xuntala coa rede da Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos e seguir así construíndo
un mundo máis xusto e máis resistente aos furacáns.

O 17 de xaneiro de 2018 María Cuc Choc
foi detida e levada a prisión acusada de
usurpación agravada, detención ilegal
e ameazas. A denuncia fora feita por
persoas ás que ela nin tan sequera
coñecía.
Despois de tres días saíu do
cárcere, baixo fianza e con arresto
domiciliario. O seu delito era en
realidade alzar a voz, denunciar as agresións que se
sufriran na súa comunidade e exercer de intérprete para
mulleres q’eqchi’ que foran vítimas de violencia. O seu
delito era ser muller, indíxena, e voceira na reclamación
de xustiza e o cumprimento efectivo dos dereitos da súa
comunidade e de cada unha das persoas que forman
parte dela. Pero, por que todo isto era un problema... e
para quen?
* Consulta o significado das palabras destacadas no glosario das últimas páxinas.

Algúns datos para entender
como é Guatemala
Guatemala é un país centroamericano que fai fronteira
con México ao norte e oeste, con Belice ao leste e con
Honduras e O Salvador ao suroeste. Ten unha longa costa
no océano Pacífico e unha costa máis pequena pola
banda do mar Caribe.
É un país pequeno se se compara co seu veciño do norte,
México. Pero o seu tamaño é semellante ao dos seus
veciños centroamericanos e a súa superficie equivale a
algo máis do triplo da galega.
A súa poboación é de case quince millóns de habitantes.
Non obstante, o censo non chega a todas as persoas; isto
é, non todas as persoas que viven en Guatemala están
contabilizadas no censo ou teñen rexistro de nacemento.
Guatemala é recoñecida a nivel mundial pola súa riqueza
e diversidade cultural. Neste país existen tres pobos
indíxenas: maia, xinka e garífuna. A poboación maia, a
máis numerosa das tres, constitúe o 41,7% da poboación
total. Aínda que o idioma oficial é o español, fálanse
outras 24 linguas, 22 delas de raíz maia.
A emigración alterou moito a demografía do país nos
últimos anos. A pobreza, as desigualdades e a violencia
son os principais motivos que empurran a migrar. Case
dous millóns de guatemaltecos e guatemaltecas viven
fóra do seu país, e a cifra de persoas que saen del non
deixa de medrar ano a ano, tendo como principal destino
os Estados Unidos.
Guatemala é un país cunha desigualdade enorme. A
concentración na propiedade das terras é un exemplo
desta desigualdade: o 80% das terras agrícolas
concéntranse nas mans do 8% de propietarios, mentres
que medio millón de familias rurais non posúen terra
ningunha.

A principal actividade é a agricultura. Gran parte das persoas que traballan
no sector agrícola teñen traballos informais, isto é, non teñen acceso ás
prestacións sociais derivadas dun traballo formal.
Case un 60% da poboación é pobre; e dela, 1.100.000 persoas viven en pobreza
extrema. Case a metade dos nenos e nenas menores de cinco anos sofre
desnutrición crónica e a meirande parte son indíxenas.
A violencia é outro dos grandes problemas en Guatemala; unha violencia
que continuou tras o conflito armado: narcotráfico, crime organizado e
maras son causantes de altos niveis de violencia e crime, dos máis altos do
mundo, e isto vese agravado pola impunidade que reina no país.
Guatemala é un dos países con máis riqueza natural e biodiversidade do
mundo, pero o cambio climático e a sobreexplotación dos recursos, xunto
coa deforestación e a contaminación das augas, están a poñer en perigo esa
biodiversidade.

UNHA OLLADA Á HISTORIA
RECENTE DE GUATEMALA
O 29 de decembro de 1996 asinouse a paz en Guatemala, despois de 36
anos de conflito armado entre o Estado de Guatemala e a Unidad Nacional
Revolucionaria Guatemalteca.
Eses anos de conflito armado deixaran un regueiro de mortes, violacións
de dereitos humanos, desprazamentos forzosos e terror para a poboación.
As cifras oficiais contabilizan 45.000 desaparicións e 200.000 persoas
asasinadas, a maior parte delas a mans do Estado, un réxime que
militarizou o país e tratou de exterminar a oposición, co apoio financeiro
do goberno dos Estados Unidos.
O 83% das vítimas foron maias, por iso a ONU denominou estes asasinatos
como xenocidio contra este pobo. Isto quere dicir que o Estado exterminou
de maneira planificada persoas maias, co propósito de destruír esta
poboación. Moitas das vítimas continúan en fosas comúns.
Os crimes, violacións, torturas e agresións foron atroces, e case ningún
dos seus perpetradores tiveron que enfrontarse á xustiza. Isto quere
dicir que a meirande parte dos responsables destes crimes non foron
identificados nin procesados polos tribunais e, polo tanto, a maior parte
das vítimas aínda non acadaron xustiza. Vinte e catro anos despois de
asinarse a paz, só seis exmilitares, e ningún deles de alto rango, foron
condenados. Non obstante, en 2013 si foi condenado o xeneral Efraín Ríos
Montt, a 80 anos de prisión por xenocidio. A pesar de que apenas pasou
uns días na prisión e morreu sen cumprir a súa condena, esta sentenza
foi unha victoria para todas aquelas organizacións de dereitos humanos
e persoas, especialmente mulleres indíxenas, que loitaron para que se
fixese xustiza, e tamén foi a primeira vez que en Latinoamérica se declarou
autor intelectual de delitos de lesa humanidade un militar de alto rango.
Aínda queda moito por facer para que en Guatemala se faga xustiza
e remate a impunidade. Este é un dos grandes problemas que aínda
enfronta o país: que os compromisos recollidos nos Acordos de Paz aínda
non foron cumpridos; especialmente aqueles que se refiren aos dereitos
dos pobos indíxenas, a impunidade e os procesos xudiciais derivados dos
crimes do conflito armado.

Aumenta a violencia
contra os pobos
indíxenas. Os anos que
van entre 1978 e 1983
son os máis duros do
conflito en canto a
violacións de dereitos
humanos, e por iso
este período é coñecido
como Quinquenio
Negro.

Golpe militar liderado
por un coronel do
exército que derroca
o presidente elixido
democraticamente.
Entre as medidas que
tomou ao facerse co
poder, unha delas foi
retirar o dereito ao voto
á poboación analfabeta.

Comeza o
conflito armado
entre grupos
guerrilleiros
progresistas e o
exército.

Faise unha nova
constitución e volven
celebrarse eleccións
presidenciais
democráticas.

O xeneral á cabeza
do goberno anula
a constitución e
militariza aínda máis
todo o país.

Asínanse os Acordos
de Paz de Guatemala,
tras varios anos de
conversas e negociacións
mediadas pola ONU.
Dentro deses acordos
teñen especial relevancia
os compromisos
relacionados cos dereitos
das persoas indíxenas.

Pero…
quen é
María Cuc Choc naceu ao pé do lago de Izabal,
na parte oriental de Guatemala. Desde ben
pequena oíu na casa as historias que seu
pai e súa nai contaban do conflito armado,
da brutalidade dos abusos, das violacións
e dos asasinatos que se cometeran na súa
mesma vila contra os líderes da comunidade
e os seus veciños e veciñas. Pouco a pouco
foi medrando e comprendendo que era o
que acontecera anos atrás no seu país, e
decatándose de que a violencia contra a xente
coma ela e como a súa familia continuaba.
Na escola, os mestres pegaban e castigaban os
nenos e nenas por non falar en español, por non
saber falalo ben. E ela preguntábase por que lles
pegaban, por que non poderían falar a súa lingua
materna q’eqchi’ e estudar nela. Arredor dos
doce ou trece anos comprendeu que aquilo

María Cuc Choc

tiña que ver coa discriminación
cara ás poboacións indíxenas,
e comezou a protestar para
reclamar os seus dereitos alí onde
vía que se cometían inxustizas.
Os Acordos de Paz, ademais de
poñer fin ao conflito armado
guatemalteco, promulgaban a
garantía e protección dos dereitos
humanos, con especial énfase no
respecto aos dereitos e identidade dos
pobos indíxenas, que foran duramente
perseguidos e atacados durante o
conflito. María recorda que na radio se
falaba moito dos dereitos humanos e de
como todo ía cambiar en Guatemala desde
aquel ano 1996 en diante. Porén, todo o
que se prometía sobre o papel aínda
non chegou hoxe a ser realidade.
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No ano 2004 comezaron os problemas en El Estor.
Unha empresa mineira quería instalarse ao pé do lago
e resucitar unha vella mina abandonada que estaba
nas terras da comunidade, sen facer consulta previa,
nin ofrecer ningún tipo de información á veciñanza.
Interesáballes o níquel que había naquela terra e o modelo
extractivista que se estaba a impoñer no país favorecía
os intereses das empresas transnacionais. Os gobernos e
os políticos, cegados pola corrupción e o enriquecemento
rápido, miraban cara a outro lado diante das prácticas
que as empresas levaban a cabo para conseguir os seus
propósitos.
Primeiro tentaron mercar os terreos e ir facéndose
donos da terra. Para quen non quería vender, puxeron
a andar outras estratexias: houbo grandes desaloxos,
queimaron casas, destrozaron cultivos e mataron o
gando. As empresas mineiras eran grandes e poderosas,
en comparación coas comunidades indíxenas, que nin
sequera tiñan a policía ou a lei do seu lado.
Esta violencia que utilizaba a empresa mineira era a
mesma que exercían as empresas hidroeléctricas e
as agrícolas adicadas ao monocultivo de palma no
entorno de El Estor. O lago de Izabal é rico en recursos
e non lles importaba facer calquera cousa con tal de
poder explotalos, sen preocuparse dos seus habitantes,
das súas casas e de se os recursos (a terra, a auga, os
bosques) que eles lles roubaban eran o sustento básico
da comunidade que alí vivía.
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Imaxinas que un día cheguen uns descoñecidos armados
ao lugar no que vives, saquen a xente das súas casas
pola forza e lles prendan lume? Así de brutal foi o que
aconteceu en El Estor, a comunidade na que vivía María
Cuc Choc, e en moitas outras vilas do entorno do lago de
Izabal.
A violencia foi escalando; no ano 2007, durante un dos
desaloxos, os axentes de seguridade da compañía mineira
violaron once mulleres da comunidade. Dous anos
despois mataron a tiros a un dos líderes comunitarios e
durante o tiroteo varias persoas resultaron feridas. Nese
desaloxo que se saldou con mortes, foi no que María
perdeu a súa casa.
Onde podían acudir a reclamar xustiza? Quen as protexía,
quen as defendería nun estado corrupto no que a xustiza
era absolutamente parcial?

Esgazada por tanta violencia, e con moi poucos recursos
na súa man, unha das primeiras cousas que fixo a
comunidade foi pensar nos medios de comunicación e en
por que non era noticia aquela brutalidade. Ás xornalistas
que se achegaban á comunidade para cubrir os episodios
de violencia que se estaban a dar alí, preguntábanlle por
que foran, que información procuraban, e comezaron a
ofrecerlles a súa versión dos feitos, a explicarlles o que
estaba a acontecer. Sabían ben que aquilo que non se
conta é invisible, e se querían alzar a voz, se querían que
aquela violencia parase e as vítimas fosen compensadas,
tiñan que ter repercusión pública. E os medios de
comunicación eran unha boa vía para conseguilo.
Tamén comezaron a investigar a procedencia das
empresas que enviaban a súa seguridade privada para
os desaloxar e instalar a súa mina, e deron con que a
matriz era do Canadá. Sabendo que nunca conseguirían
reclamar castigo aos culpables nos tribunais de
Guatemala, procuraron axuda fóra da comunidade a
persoas e organizacións amigas, para poder presentar as
súas denuncias ante a xustiza canadense.
Non foi raro descubrir que era unha empresa canadense
a responsable final do que lles estaba a acontecer.
Canadá é o país de orixe de arredor da metade das
compañías mineiras do mundo. Estas empresas, ou as
súas filiais, explotan recursos minerais en cen países de
todo o mundo, aínda que é no continente americano, e
especialmente en Centroamérica e Sudamérica, de onde
sacan máis beneficios. Actualmente existen máis de
3300 conflitos ambientais abertos no mundo provocados
por empresas de orixe canadense. Mentres que Canadá
se considera un país democrático no que se respectan
os dereitos humanos, as súas empresas non dubidan
en utilizar todo tipo de violencia para conseguir obter

beneficios económicos noutros países, aproveitándose
moitas veces do empobrecemento da poboación, e da
corrupción e a impunidade que existe en moitos estados.
O que lles estaba a acontecer no lago de Izabal era, por
desgraza, unha historia que se viña repetindo en centos
de comunidades arredor de todo o mundo.
Para a poboación de El Estor o camiño foi longo. Canadá
estaba lonxe, precisaban uns recursos que non tiñan
para poder chegar aló. Sobre elas, as vítimas de todas
aquelas agresións, pesaba ademais a violencia, o
racismo e a invisibilización estruturais por ser indíxenas,
mulleres, pobres e analfabetas. Sabían que a xustiza
canadense non era tan corrupta como a guatemalteca,
e ese era o motor que empurraba a seguir adiante, pero
precisaban asesoría legal naquel país. Así foi como
deron cun despacho de avogacía que lles prestou axuda,
e presentaron tres denuncias: unha polas violacións
múltiples ás once mulleres da comunidade, unha polo
asasinato dun dos líderes, e unha terceira pola paraplexía
que unha bala na columna lle provocara a un rapaz
durante o desaloxo forzoso.
Aquelas once mulleres non estaban seguras de querer
ir adiante coa denuncia. Desconfiaban da xustiza e non
tiñan forzas para atoparse de novo fronte a fronte cos
seus agresores, de revivir toda a violencia da que foran
vítimas. Non se sentían con forza para viaxar ao Canadá
e contar o que lles sucedera nun entorno tan frío e
inhumano como un xulgado doutro país, onde nin tan
sequera entendían a lingua que lles falaban.
María acompañounas ao Canadá e foi a súa intérprete
do q’eqchi’ ao español. Da experiencia acompañándoas,
María di que foi o apoio mutuo e a espiritualidade
ancestral que forma parte da súa cultura o que as axudou
a superar a dor desgarradora que lles producía revivir o

trauma e atopar as palabras para describir toda aquela
violencia. Diante do horror, tíñanse as unhas ás outras
para desafogarse na difícil e longa viaxe que as levou
desde Izabal ata o Canadá.

A xustiza é lenta. A comunidade sabe que as grandes
empresas teñen moitos recursos e poden pagar os
mellores avogados. Pero a comunidade de El Estor confía
en que vai gañar este proceso que aínda está aberto,
porque teñen a verdade do seu lado.
De primeiras, a defensa da empresa mineira alegaba
que todo o que a comunidade denunciara era
mentira, que as fotos e vídeos presentados como
probas eran vellos, da época do conflito armado, e
non tomados durante eses desaloxos forzosos
que a empresa negaba. Proclamaban que
a súa empresa era respectuosa co medio
ambiente, cos dereitos humanos e que,
ademais, contribuía ao desenvolvemento
das comunidades veciñas á mina.
Dúas veces foron as once mulleres a
testificar ao Canadá e a súa testemuña
evidenciou que a súa denuncia nos
tribunais partía da verdade, e que aquela
violencia da que foran vítimas era real e
verdade tamén.

A TERRA DAS COMUNIDADES
INDÍXENAS E OS DEFENSORES E
DEFENSORAS
Tal como recolle a lei, os pobos indíxenas deben
ser debidamente informados e consultados sobre
calquera medida que lles afecte. Isto tamén ha de
acontecer co territorio no que habitan: as poboacións
orixinarias teñen que ser consultadas e o seu
consentimento debe ser previo a calquera acción,
libre e informado. Tanto ten se se trata de proxectos de
desenvolvemento económico, industrial, extractivista,
enerxético, ou de infraestrutura: se afecta ao seu
territorio ou aos recursos naturais que se atopan nel,
son os pobos quen deben tomar as decisións.
Esta consulta previa nunca acontece. Pese a que
o Estado ten a obriga de protexer as propiedades
colectivas das poboacións indíxenas, respectándoas
como habitantes ancestrais da mesma e recoñecendo
a súa capacidade tradicional de conservar os recursos
naturais do seu entorno, na práctica os pobos
indíxenas están sós á hora de defender o seu territorio.
Así, os desaloxos forzosos e o uso da forza para
despoxalos das súas terras veñen sendo unha
constante nos últimos anos. As persoas desaloxadas
quedan sen casa, sen terra, sen sustento, ao tempo
que sofren violencia e desprazamento forzoso a
outros lugares, ademais de ser vítimas de detencións
arbitrarias, como lle aconteceu a María Cuc Choc.

Nunca se realizan estudos sobre o impacto social,
ambiental e cultural que estes proxectos teñen no
entorno e nas poboacións que habitan eses territorios, nin
adoita haber compensación de ningún tipo cara a elas.
As comunidades rurais e indíxenas son constantemente
agredidas e invisibilizadas, e esta violencia increméntase
para as mulleres, especialmente se son pobres e
analfabetas, posto que teñen moitas máis trabas e
barreiras para acceder á xustiza.
Moi pola contra, as agresións que sofren as defensoras
e defensores de dereitos humanos non deixaron de
aumentar. Entre os anos 2017 e 2018 rexistráronse en
Guatemala 884 agresións, incluíndo 39 asasinatos.
A violencia toma diferentes rostros, desde ameazas e
intimidacións ao asasinato, pasando por denuncias
falsas, difamación, ataques armados, atropelos,
vixilancia ou violencia sexual. As mulleres defensoras
sofren violencia dobre, tamén polo feito de seren mulleres;
e no caso das indíxenas engádese o racismo á ecuación
das violencias. En moitos casos, estas agresións non
se dirixen a persoas concretas, senón a comunidades
enteiras, que ven perigar o seu xeito de vida e sustento,
a súa cultura e a súa propia supervivencia como
comunidade. Os defensores e defensoras da terra viven
baixo a ameaza constante

Foron estes procesos xudiciais no Canadá os que
converteron a María Cuc Choc nunha persoa perigosa para
os intereses das empresas mineiras, hidroeléctricas e de
monocultivos instaladas no entorno do lago de Izabal.
Denunciada por persoas que nin sequera coñece, foi
encarcerada tres días e, desde hai tres anos sofre arresto
domiciliario mentres agarda polo dictame dos tribunais.
O seu caso é exemplo das denuncias falsas e difamacións
que padecen as voceiras comunitarias na defensa da
terra. Fronte a esta violencia, as mulleres indíxenas
continúan a ser quen erguen a voz para reclamar xustiza,
respecto e dignidade, para defender os entornos nos
que viven, para facer das súas comunidades e das súas
rexións lugares nos que vivir en paz.
María, e as persoas da súa comunidade, loitan porque
non queren que a historia se repita. Os seus pais e nais,
avós e avoas viviron unha historia amarga de violencia e
persecución. E mesmo se non é fácil erguer a voz, saben
ben que o silencio é sempre cómplice das inxustizas.

Ao pé do lago de Izabal, coas súas augas aínda azuis,
malia a contaminación, aínda rodeado de cerros e
bosque, María Cuc Choc soña cun futuro no que os seus
fillos e fillas poidan vivir libremente, sen ser perseguidos
nin criminalizados, sen que ninguén lles faga dano
por ser quen son. Sabe que ela soa non pode construír
un mundo mellor, pero se cadaquén desde o seu lugar,
tomando responsabilidade na defensa da súa terra, do
seu entorno, da súa comunidade, do seu dereito a vivir
unha vida libre de violencia, se cadaquén loita, faremos
un mundo mellor, máis digno.

Censo lista da poboación que hai nun país ou rexión, e
que inclúe, ademais do padrón, outros datos sobre esa
poboación, como a idade, nivel de estudos, profesión, número de convivintes ou tipo de vivenda, entre outros.
Empresas transnacionais ou multinacionais
son
empresas que se establecen ou desenvolven as súas
actividades, productos ou servizos en diferentes países.
Adoitan ter a súa central ou empresa matriz nun só país.
Filial empresa que está dirixida ou controlada, directa
ou indirectamente, por unha empresa matriz (consultar
‘matriz’ neste glosario)
Fosas comúns lugares nos que se enterran os cadáveres
que, por diversas razóns, non teñen sepultura propia. Nas
guerras e conflitos armados, as vítimas son enterradas
en fosas comúns, e en moitas ocasións as súas familias
non saben onde se atopan. Encontrar e enterrar con
dignidade as vítimas de matanzas e guerras é sempre
unha das reclamacións das persoas supervivintes dos
conflitos, como medida de reparación do dano que se lles
fixo.
Impunidade sistema no que quen comete delitos queda
sen castigo, e polo tanto as vítimas dos delitos non
acadan xustiza, resarcimento nin reparación.
Indíxena a ONU define as comunidades, pobos e nacións
indíxenas como aqueles que habitaban os seus territorios
orixinarios antes de seren invadidos ou colonizados por
outros pobos, e que son distintos a outros sectores da
sociedade, e aínda hoxe prevalecen neses territorios ou
en parte deles. Estes pobos teñen a determinación de
preservar, desenvolver e transmitir ás xeracións vindeiras
os seus territorios ancestrais e a súa identidade, de
acordo coa súa cultura, as súas institucións sociais e os
seus sistemas legais. Unha persoa indíxena, polo tanto,
sería aquela que pertence a unha desas poboacións e é
recoñecida como tal polo resto dos membros.
Mara nome usado nos países de Mesoamérica para
definir os grupos organizados de persoas, habitualmente
novas, que realizan actividades violentas e delitivas e que
proveñen de contextos de pobreza, desigualdade social e
violencia estrutural.

Matriz entidade a partir da que se xeran outras. No caso
das empresas, refírese a aquela empresa que é principal
e da que dependen outras.
ONU (Organización das Nacións Unidas): organización
internacional creada en 1945, e conformada por 193
estados membros. A ONU alberga unha serie de fondos,
programas e axencias especializadas, tales como UNICEF,
UNESCO, OMS ou o Banco Mundial, entre moitas outras.
Pobreza extrema considérase que unha persoa está
en situación de pobreza extrema cando non dispón
de recursos para cubrir as necesidades básicas de
alimentación. É dicir, se unha persoa adica todos os
recursos que ten a comprar alimentos, e aínda así non
pode obter os nutrientes básicos para unha vida sa, entón
atópase en pobreza extrema.
Rexistro de nacemento proceso de inscribir unha persoa
nada máis nacer. É a proba legal de que ese neno ou
nena existe e se recoñece a súa identidade. Aínda que en
moitos países é un trámite normal que se realiza nada
máis nacer, noutros moitos lugares non chega a facerse
nunca. Sen rexistro de nacemento, un neno ou nena é
invisible diante do goberno, posto que non está rexistrado
que exista e, polo tanto, queda sen protección nin
garantía dos seus dereitos máis básicos, como a saúde
ou a educación. Calcúlase que o 25% dos nenos e nenas
menores de 5 anos no mundo non foron rexistrados.
Traballo informal ou emprego informal
trátase
de calquera actividade realizada por unha persoa
traballadora dentro do sector ou economía informal, isto
é, traballos que non está cubertos por un acordo formal
e, polo tanto, non están protexidos e regulados pola
lexislación laboral, evade os impostos correspondentes
e non recibe a protección social e os dereito que lle
corresponden.
Xenocidio
exterminio sistemático e planificado
dun grupo de poboación por motivo de raza, etnia,
nacionalidade, razóns políticas ou relixiosas.

AGARESO
>>
Coordinadora Galega de ONGD
>>
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos
Humanos
>>
Atlas da Xustiza Ambiental
>>
ContraMINAcción
>>
Verdegaia
>>
Conversa ‘Defensoras de dereitos: soster a vida,
sementar o cambio’
>>

Os datos citados ao longo do libro foron extraídos das estatísticas e informes dos seguintes organismos, e consultados en decembro de 2020:
· Organismos gobernamentais guatemaltecos: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Procuradoría de los Derechos Humanos
· Organismos internacionais: Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala,
UNICEF, FAO, Sistema de Naciones Unidas de Guatemala, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, UNFPA, Informe de la Relatora Especial
sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Guatemala 2018, UNWOMEN,
OIT.
· Outros: Goberno do Canadá, Atlas de Xustiza Ambiental, Ministerio de Transición Ecolóxica
de España.

Colección

Defensoras de dereitos

o cORazÓN en ALto

María Cuc Choc é defensora dos dereitos das mulleres
maia q’eqchi’ en Guatemala. Desde moi nova tivo claro que
era preciso denunciar e organizarse contra as inxustizas
que sufría o seu pobo. María tamén apoia e acompaña a
resistencia das comunidades que sofren desaloxos violentos
por parte de compañías mineiras e de monocultivono no
entorno do lago Izabal, na parte oriental do país.
Defensoras de Dereitos é unha colección impulsada pola
Coordinadora Galega de ONGD e a Asociación Galega de
Comunicación para o Cambio Social xunto á Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos. Cada libro recolle a historia de vida e acción
política dunha defensora de dereitos de Mesoamérica.
Xuntos, forman un mosaico de relatos persoais e colectivos
pola dignidade e a vida.

IDADE RECOMENDADA: a partir de 14 anos

