DOSSIER VISITA DO SUR

HONDURAS

Unha visita moi especial

Xa case estamos no mes de abril e unha grande parte da nosa aventura “O
Mundo que Queremos” está completa. Sen embargo aínda nos falta unha das
nosas paradas mais interesantes: A visita do sur.
Nesta quinta parada recibiremos nos centros educativos a visita de dúas
mulleres: Erika García e Diana Guillén que traballan activamente na
transformación social do seu país, Honduras. Achegáranse ós vosos centros para
compartir co alumnado a súa experiencia, contarlles as súas dificultades, pero
tamén os seus éxitos, e convidalos a ver o mundo dende a súa perspectiva.
Chegarán a Galicia da man da ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz
que ten proxectos de cooperación neste pais.
A metodoloxía neste caso será clásica en formato charla, pero primarase a
participación activa do alumnado facendo preguntas. Tamén se lles pedirá que
leven bolígrafo e caderno para facerlles pequenas entrevistas ás nosas
convidadas.

✓ Datas previstas: Abril
✓ Número de alumnado: 1 ou 2 aulas (máximo 50)
✓ Tempo: 100 min
Necesidades: A presenza do profesor/a na aula e espazo suficiente para a
charla (sempre mellor un salón de actos ou un aula aberta)
Responsables: Rocío Cadahía de Agareso e Asemblea de Cooperación pola
Paz. Acompañadas por Paula, Ana ou Noa dependendo do centro educativo.

Mostra das visitas de anos anteriores:
http://omundoquequeremos.org/colombia-un-pouco-mais-preto

HONDURAS
Ficha
IDH Habitantes 8.4
millones // Esperanza
de
vida 73.4 // PIB 3.566
$ // Analfabetismo
Hombres 13.2% Analfabetismo
Mujeres 15.2% // Tasa
de
mortalidad infantil 20 por cada 1.000 nacidos vivos // IDH 120 // Pobreza 27.41 %
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD
Honduras é o segundo país de
Centro América en extensión
territorial.
Sen embargo, no ano 2017,
segundo
un
informe
do
Programa das Nacións Unidas
para
o
Desenvolvemento
(PNUD),
Honduras
era
o
segundo país co peor nivel de
desenvolvemento
humano
(IDH)
en
Latinoamérica,
soamente superado por Haití.
O Índice de Desenvolvemento Humano mide anualmente tres dimensións dos
países: a esperanza de vida ao nacer, enfocada na capacidade de levar unha
vida longa e saudable, os anos promedio de escolaridade, que reflicten na
posibilidade
de
adquirir
coñecemento
e
o
o produto interno bruto per cápita
O carácter primario exportador da economía hondureña (café, banano,
camaróns, ouro e aceite de palma), maioritariamente en mans de
transnacionais, é a clave da debilidades da súa economía, dada a alta
especulación á que se ven sometidos estes produtos nos mercados
internacionais, e a non repercutir a plusvalía xerada no propio país.
O 17.7% dos seus ingresos veñen derivadas das remesas das persoas
desprazadas sobre todo os Estados Unidos.

O feito político máis
destacable dos últimos
anos foi o golpe de
estado de 2009 que
produciu a expulsión do
entón
presidente
Manuel Zelaya. Entre as
cuestións
que
motivaron o Golpe,
atopábanse
as
reformas
sociais
e
económicas
que
ameazaban directamente os intereses de grupos oligárquicos e empresariais. A
política de feitos consumados e a tolerancia de países como EEUU, posibilitou
que se desen novas eleccións nese mesmo ano e se pasase páxina de xeito
abrupto. A presidencia do goberno ocúpaa agora Juan Orlando Hernández,
do Partido Nacional, de corte ultra dereitista e neoliberal.

O caso Berta Cáceres
A hondureña Berta Isabel
Cáceres Flores (1971-2016)
foi unha das líderes máis
destacadas da defensa do
medio ambiente e os
pobos indíxenas.
Cofundou o COPINH para
loitar polos dereitos dos
lencas e gañou o Premio
Medioambiental Goldman,
o máximo recoñecemento
mundial para activistas de medio ambiente. Foi asasinada en Honduras logo de
anos de recibir ameazas contra a súa vida. O seu asasinato foi ampliamente
condenado a nivel internacional en toda América e parte de Europa.

Dous anos despois da
súa morte, seguen
abertas
as
investigacións sobre
os culpables materiais
e intelectuais, aínda
que todo apunta a un
encargo por parte
dunha
eléctrica
afectada pola súa
loita, sumando así á
activista á longa lista
de
ecoloxistas
asasinados en Centro
América.
A súa figura xa se converteu nun símbolo de loita feminista, ecoloxista e indíxena
en todo o mundo.

ACPP EN HONDURAS

As primeiras actuacións de Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) en
Honduras, desenvolvéronse no ano 1995 no ámbito da promoción e defensa
dos Dereitos Humanos, executando pequenos proxectos produtivos e de
promoción da muller. Estas primeiras intervencións realízanse nun momento en
que a presenza de ONG´s españolas no país é escasa.
Posteriormente, tralo paso do furacán Mitch no ano 1998, as actuacións de
ACPP concentráronse na reconstrución de infraestruturas básicas que tralo paso
deste furacán quedaran totalmente destruídas. A partir deste momento
comézanse a implementar proxectos de autoconstrucción de vivendas e de
sistemas hixiénico sanitarios, ademais de proxectos de seguridade alimentaria,
produtivos, sanitarios e medioambientais.
A partir do ano 2009, ante a constante vulneración dos dereitos humanos
perpetrados tralo golpe de Estado, amplíase o traballo de ACPP con distintas
organizacións pertencentes á Plataforma de Dereitos Humanos Hondureña.
Neste contexto, destaca a especial situación de vulnerabilidade e represión dos
movementos de mulleres. Por este motivo, ACPP comeza a apoiar o traballo de
varias organizacións en defensa dos dereitos das mulleres hondureñas, CEM-H e
Centro de Dereitos de Mulleres (CDM), organización coa que se vén
desenvolvendo unha importante liña de traballo desde o ano 2013.

A NOSA VISITA:

Este ano visítannos dúas xóvenes hondureñas: Érika García e Diana Guillén
cunha longa traxectoria de militancia feminista, especialmente en movementos
estudantís. Ámbalas dúas imparten formacións e acompañan a distintas
organización de mulleres.
Unha delas traballa con mulleres universitarias desenvolvendo accións artísticas
e performances, e a outra forma ás mulleres obreiras das maquilas nos seus
dereitos sindicais e laborais.
Dous perfís moi diferentes pero moi
interesantes integrados na área de
liderazgos do CENTRO DE DEREITOS DE
MULLERES (CDM) unha das mais
importantes organizacións feministas
hondureñas.
O Centro de Dereitos de Mulleres, é
unha
organización
hondureña
recoñecida
nacional
e
internacionalmente polo seu traballo
na promoción e defensa dos dereitos
humanos en especial das mulleres. Ao
longo da súa vida institucional (desde
1992) o CDM contribuíu á organización,
toma de conciencia e reivindicacións
das
mulleres
hondureñas
especialmente no relacionado ao seu
dereito a unha vida libre de violencia
en calquera das súas manifestacións, á
participación cidadá e política das
mulleres e aos seus dereitos sexuais e
reprodutivos.

Por este traballo, no ano 2004, o CDM recibiu o Premio Nacional de Dereitos
Humanos.

Desde a súa orixe, o CDM:
•

•

•
•
•
•

•

•

Proporciona servizos integrais de atención a mulleres vítimas de
violencia, especialmente doméstica (de parte da súa parella ou ex
parella), violencia sexual e feminicidios.
Monitorea e vixía o cumprimento do marco legal e a actuación da
xustiza, contribuíndo na definición de reformas ou novas leis que
permitan avanzar no recoñecemento dos dereitos humanos das
mulleres
Impulsa acción para fortalecer os liderados das mulleres
incrementando o seu exercicio de cidadanía
Contribúe á organización das mulleres especialmente no nivel local
Promove as demandas polo recoñecemento e exercicio dos dereitos
sexuais e reprodutivos das mulleres, especialmente das novas
Contribúe á organización de mulleres traballadoras das maquilas
para que esixan o recoñecemento e garantía dos seus dereitos
laborais e humanos
Realiza accións de sensibilización e concienciación coa sociedade
no seu conxunto orientadas a promover cambios de actitudes e
comportamentos machistas, sexistas e androcéntricos.
Promove a creación e mantemento de redes contra a violencia en
distintos municipios do país. As integrantes das redes lograron
fortalecer as súas capacidades especialmente no relacionado á
participación cidadá, política e a atención á violencia doméstica
contra as mulleres.

