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0.
Introducció
Què és i què no és aquesta guia

La present guia pretén ser un instrument que orienti organitzacions, personal 
investigador i altres persones implicades quan es tracti d'aplicar la perspec-
tiva feminista en l'estudi de les afectacions que les empreses transnacionals 
provoquen en comunitats de països del Sud Global.

La guia parteix de l'estudi de tres casos concrets de projectes extractivistes 
en territoris d'Amèrica Llatina, en els quals han estat involucrades empreses 
de l'Estat espanyol:

Els tres casos presenten particularitats que permeten distingir aspectes nous 
a considerar si es volen investigar les afectacions des d'una perspectiva femi-
nista. Alhora, en els tres casos es troben patrons comuns d'intervenció de les 

empreses, que ajuden a extreure aprenentatges que es puguin extrapolar a 
altres casos d'estudi. 

L'estudi d'aquests casos parteix de dues fonts principals: els testimonis de les 
persones directament afectades, i els informes sobre el territori que realitzen 
organitzacions locals, o bé missions d'observació internacionals amb el suport 
de les comunitats afectades. 

L'altre punt de partida de la guia és la classificació que ofereix la pàgina Alerta 
DH, que recull dades sobre vulneracions de Drets Humans per part d'empre-
ses transnacionals amb vincles amb Catalunya. En aquest cas concret, la guia 
pretén servir per enriquir l'estudi d'aquests casos, redefinint les categories de 
vulneracions de drets plantejades. 

A la guia s'utilitza el terme “dones” per fer referència a totes aquelles per-
sones les quals enuncien la seva experiència vital i la seva identitat dins d'allò 
que es denomina l'espectre femení, independentment de si són persones cis-
gènere, trans, o no s'identifiquen amb categories de gènere normatives. Hem 
d'assenyalar, tanmateix, l'absència significativa de dades específiques sobre 
la vivència de persones trans o de gènere no conforme a la norma binària (ho-
me-dona) en els casos estudiats. 

Els casos pràctics es presenten com a exemples per ajudar a visualitzar millor 
els contextos en els quals es pot aplicar la perspectiva feminista, i quins resul-
tats té aplicar aquesta mirada en el seu estudi. Tots aquests exemples estan 
basats en els casos investigats. 

La guia busca realçar el coneixement acumulat per aquestes comunitats per 
orientar noves investigacions que documentin i denunciïn els impactes d'al-
tres projectes extractivistes. En aquest sentit, proposa indicadors, formula 
recomanacions, ofereix exemples i visibilitza testimonis sobre la base dels 
casos estudiats. 

La guia no pretén oferir solucions, respostes finals o teories amb voluntat de 
ser universals. Vol ser un instrument pràctic que serveixi com a punt de parti-
da, i es vagi nodrint amb les aportacions crítiques que altres persones formulin 
en els seus propis processos d'investigació o en la seva pròpia vivència de les 
conseqüències de projectes extractius transnacionals. Vol servir com a eina, 
partint de la base que tot coneixement és situat i parcial, i no existeixen veri-
tats absolutes. 

INTRODUCCIÓ

La construcció de la 
hidroelèctrica de El 

Quimbo, al  
departament  

del Huila

La instal·lación de la terminal 
de contenidors per al  

comerç marítim al  
port de Buenaventura

La instal·lació d'una presa 
d'aigua a la comunitat de 

Santa Cruz de Barillas

Colòmbia

Guatemala
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1.
Punts de partida
1.1 Perspectiva feminista i sabers situats

Quan es planteja abordar una investigació des d'una perspectiva feminista, 
sorgeix un interrogant. Si assumim que una investigació es posiciona com a 
feminista, no li restarà això neutralitat, objectivitat i rigor? No esdevindrà una 
investigació esbiaixada i parcial?

En aquest treball partim de la base que la pretesa neutralitat no existeix. Sem-
pre que es produeix pensament —sigui en una investigació acadèmica, en una 
producció cultural o en un discurs—, es parla des d'un lloc determinat: unes 
condicions materials, un context (social, històric, polític), unes referències te-
òriques, unes experiències pràctiques... Una perspectiva. Diem, per tant, que 
el saber està situat perquè no se'l pot separar d'aquest lloc des d'on s'enuncia. 

Si anem un pas més enllà, observem fins i tot que allò que se'ns ha presentat 
com a veritat objectiva i neutral és igualment parcial, perquè respon a una 
perspectiva determinada del món. En molts casos, aquesta perspectiva inclou 
mirades capitalistes, patriarcals, colonials, racistes o classistes sobre la reali-
tat. I totes aquestes mirades contenen un biaix que, en la pràctica, es pot arri-
bar a traduir en discriminacions concretes sobre les persones. 

Podem triar des de quin punt de vista expliquem allò que ocorre. La intenció 
no és distorsionar l'anàlisi, sinó oferir una perspectiva complexa sobre la reali-
tat, la qual intenti incloure una multiplicitat de visions i s'allunyi de les mirades 
presentades com a “úniques” i “objectives”. 

En aquest sentit, entenem la perspectiva feminista com una mirada plural. 
Parlem de feminismes, perquè no existeix un únic corrent dins del moviment, 
sinó diferents branques que sorgeixen arrelades a les realitats que intenten 
descriure. Té sentit, per tant, beure de corrents com el feminisme comunitari 
o els ecofeminismes quan parlem de vulneracions de drets contra el territori i 
els cossos de les dones d'Abya Yala¹.

De la mateixa manera, parlem també de sabers situats, en plural, perquè no 
existeix una sola manera de coneixement, malgrat que l'acadèmia i l'anome-
nat coneixement científic ostentin l'hegemonia i siguin presentats, novament, 
com única font de veritat. 

1.2 Feminismes, en plural

Existeix una visió equivocada, que podem observar en espais com alguns mit-
jans de comunicació o fins i tot certes organitzacions socials, segons la qual 
el feminisme —enunciat en singular— és un “tema”, una mena de “calaix de 
sastre” on ubicar tots aquells assumptes històricament —i, sovint, patriarcal-
ment— considerats “de dones”: drets sexuals i reproductius, cures o sosteni-
ment de la vida, entre d'altres. Segons aquest paradigma, en aquests blocs ja 
hi ha persones especialitzades —les feministes— que s'encarreguen d'aquests 
assumptes concrets, sense que ni les seves visions ni les seves demandes calin 
a la resta de qüestions. 

En aquest treball, en canvi, els feminismes s'entenen no com una temàtica, 
una categoria o un subapartat, sinó com una mirada, una manera d'entendre, 
analitzar, explicar i problematitzar la realitat que és transversal a totes les 
temàtiques, des de política a economia, passant per altres com l'autonomia 
del propi cos o l'ús del temps. Parlem de feminismes, en plural, perquè s'entén 
que existeixen diferents corrents dins un mateix moviment social i polític. 

Abya Yala és el nom més antic que se li ha donat al que avui es coneix com a continent 
americà. El terme és d'origen guna, un poble indígena de l'Amèrica Central. Vol dir, lite-
ralment, “terra de la sang vital”. 

1
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En aquest sentit, una de les crítiques que les economistes feministes fan a les 
anàlisis sobre les vulneracions de Drets Humans per part d'empreses trans-
nacionals és que moltes d'aquestes anàlisis no van més enllà del “afegeixi les 
dones i remeni”².  És a dir, que les dones s'afegeixen com un apartat, una ca-
tegoria o un ingredient més, sense aplicar una mirada transversal que per-
meti identificar com impacten diferents vulneracions. Un exemple d'això seria 
considerar que les afectacions a les dones es resumeixen en la categoria de 
“violències masclistes”, sense entendre també que elles formen part de l'es-
tructura econòmica de la comunitat, que també són criminalitzades... En sín-
tesi, que qualsevol afectació als drets de la comunitat té impactes sobre elles, 
i sovint es tracta d'impactes específics donats els rols que ocupen a dins la 
comunitat. 

La mirada feminista, doncs, no s'esgota en una secció o una categoria espe-
cífica dedicada a “parlar de les dones”, sinó que trasllada els punts de vista i 
maneres de pensar i representar les realitats pròpies dels feminismes a tot 
el contingut que es presenta, sigui una investigació acadèmica, una obra de 
teatre o la portada d'un diari. 

Parlar de les diferents visions que els feminismes, des de la teoria i les pràc-
tiques, aporten a la concepció i descripció de la realitat podria esdevenir una 
tasca eterna, i potser el més pràctic sigui centrar-se en quines propostes 
s'ajusten millor a la realitat de la qual ens ocupem. 

En el cas d'aquesta guia, centrada a analitzar els impactes de les transnaci-
onals en els cossos i les vides de les dones, ens resulten d'utilitat per l'anàlisi 
alguns conceptes:

La intenció de 
“posar la vida al 

centre”, que  
promouen les 
ecofeministes

Si el sistema capitalista ha situat l'acumulació de 
recursos i capital com a objectiu últim de les socie-
tats, al voltant del qual s'organitzen les vides de les 
persones, els ecofeminismes proposen que siguin 
la vida i les condicions que la fan possible, allò que 
s'ubiqui al centre del sistema social. Dins del con-
cepte de “vida” que es vol posar en el centre s'in-
clouen les tasques de cures d'altres persones, dels 
cossos i dels territoris, com conrear, mantenir un riu 
net o preparar el menjar, per exemple. En definitiva, 
es tracta de garantir unes condicions de vida dignes 
per totes les persones, en comunitats en les quals 
“ningú tingui por del futur, d'allò que pugui passar 
demà”³.

4

La noció de  
“territori-cos” de  

les feministes  
comunitàries

El feminisme comunitari és un corrent de pensa-
ment que té les seves arrels a diferents comuni-
tats indígenes d'Abya Yala, per la qual cosa resulta 
especialment adient partir des d'ací si investiguem 
els conflictes que es produeixen en aquests territo-
ris per l'acció de les transnacionals. Les feministes 
comunitàries de Guatemala, com Lorena Cabnal, 
identifiquen que defensar el territori-terra —l'espai 
físic on es desenvolupen les seves vides amb tots 
els elements que les componen— és equivalent a 
defensar el territori-cos —el cos de cada persona, 
entès com el primer espai des d'on reivindicar l'au-
tonomia i les cures⁴—.

La cita que reproduïm és de l'antropòlega, enginyera i activista ecofeminista Yayo Herre-
ro, extreta de: https://www.youtube.com/watch?v=qjsYL0sczTg

Pot consultar-se l'entrevista a Lorena Cabnal realitzada per l'organización Brigadas 
Internacionales de Paz (PBI): https://www.pbi-ee.org/fileadmin/user_files/groups/
spain/1305Entrevista_a_Lorena_Cabnal_completa.pdf

3

Un exemple d'aquesta crítica es troba en l'obra “Subversión feminista de la economía” 
(2014), de l'economista feminsita i activista Amaia Pérez Orozco. Disponible a: https://
www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/30/Subversion_feminista_eco-
nomia_introduccion.pdf

2
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ves activitats sobre territoris i poblacions queden 
impunes en la major part dels casos. El feminisme 
decolonial proposa una revisió del procés d'invasió 
i genocidi a Amèrica Llatina i el Carib des de 1492 i 
introdueix una crítica en el feminisme sobre les dife-
rents opressions que travessen els cossos i les vides 
de les dones⁵.

La idea de  
interseccionalitat

Implica prestar atenció a les diferents categories 
d'opressió que poden estar incidint en un mateix 
grup de persones a un determinat context. 

Basada en la definició que proposa la teòrica del feminisme decolonial, antropòloga i ac-
tivista Ochy Curiel. Veure: https://www.youtube.com/watch?v=7ZSHqvKLANQ

5

1.3 Per què és important la perspectiva feminista 

Ara bé, per què pensem que és important incorporar aquests i altres concep-
tes des dels feminismes a una investigació sobre empreses transnacionals?

D'entrada, podríem indicar dues raons principals:

• Des del punt de vista quantitatiu, cal tenir en compte que les dones con-
formen el 50% de la població i, per tant, una investigació que reflecteixi les 
seves necessitats, afectacions i punts de vista de manera específica recre-
arà d'una forma més fidel i completa la realitat. Això, que sembla evident, 
en la pràctica no és el que acaba ocorrent, i sovint les investigacions es 
troben esbiaixades des del punt de vista únic dels homes, ja que en molts 
casos són ells qui ocupen els espais de poder i tenen més possibilitats d'ex-
pressar les seves vivències. Per això, cal assegurar la perspectiva feminis-
ta, per anar més enllà d'aquests biaixos i del primer relat que aconseguim.

• Des del punt de vista qualitatiu, cal entendre que l'activitat de les em-
preses té impactes específics en les dones. Com veurem més endavant, 
aquests impactes es relacionen amb el gènere, però també amb els rols 

El concepte de 
violència basada 

en gènere

Gènere com una categoria que comprèn diferents 
manifestacions, com la violència física, sexual, psi-
cològica, emocional, simbòlica o econòmica, entre 
altres. Aquest concepte ens permet entendre, d'una 
banda, les violències específiques que es produei-
xen contra les dones pel fet de ser dones i, d'altra 
banda, de quines maneres concretes es veuen afec-
tades per les violències que es produeixen contra el 
conjunt de la comunitat. També ens ajuda a lligar 
els fets que es produeixen en els contextos concrets 
que investiguem amb les figures penals contempla-
des pel dret internacional i els tractats sobre drets 
de les dones, per poder descriure aquestes violèn-
cies i exigir responsabilitats penals a les empreses. 

El feminisme 
decolonial

Per a moltes de les comunitats afectades, els pro-
jectes d'extracció de recursos —aigua, minerals, 
terres fèrtils, gas— que porten a terme les empre-
ses transnacionals responen a la mateixa lògica 
jeràrquica que imperava en l'època de la invasió, 
l'espoli, la dominació i el genocidi contra els pobles 
americans. Des d'aquesta mirada, es denuncia l'ar-
rel de la colonialitat, mostrant que existeix un nord 
—colonitzador— el qual, mitjançant pràctiques vi-
olentes, despulla les comunitats del sud —colonit-
zades— dels seus recursos naturals i humans per 
nodrir-se d'ells i enriquir-se. És en aquest sentit que 
s'afirma que els processos colonials sobre els terri-
toris del Sud Global mai han acabat, sinó que només 
s'han transformat. On abans s'imposava el govern 
de la metròpoli, el qual implantava per la força les 
seves llengües, lleis, cosmovisions i religions, avui 
desembarquen les empreses transnacionals, amb 
seu a països de l'hemisferi nord, però que operen 
en el sud, on les conseqüències negatives de les se-
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que s'atribueixen a les dones en contextos patriarcals, entre altres dife-
rències. Sense una perspectiva feminista, aquestes afectacions poden 
quedar omeses o silenciades, fins i tot de manera involuntària i, per tant, 
la investigació i les denúncies o reclamacions que se'n derivin, seran no-
vament incompletes. També les reparacions, si s'arribaren a aconseguir, 
serien incompletes si no tinguessin en compte les especificitats que han 
afectat les dones.

A banda d'aquestes dues motivacions, aplicar la perspectiva feminista resulta 
eficaç per:

Més informació sobre les dinàmiques de repatriarcalització a: https://www.ecologiapoli-
tica.info/?p=10169 

6

i obligar-la a indemnitzar i reparar les persones els drets de les quals han 
estat afectats pel projecte de la hidroelèctrica. 

Els danys a reparar són múltiples: l'empresa ha vulnerat l'accés al territori 
de la població, ha alterat el paisatge i el personal de seguretat ha amena-
çat algunes persones, entre altres agressions. Si decidim aplicar la pers-
pectiva feminista i ens interroguem sobre com ha afectat aquesta situa-
ció a les dones, trobem que les amenaces del personal de seguretat han 
tingut característiques diferents en el cas de nenes i adolescents, i que 
es troben dins del que es podria considerar assetjament, abús o violència 
sexual. 

Si tenim en compte aquests danys específics, podrem exigir que les repa-
racions també siguin específiques i demanar, per exemple, que es destini 
part de les indemnitzacions a l'atenció psicològica de nenes i dones vícti-
mes de violència sexual, en aquest cas, i establir plans de protecció con-
crets per impedir que aquestes situacions es repeteixin en el futur.

• Establir polítiques de prevenció, atenció i reparació a les afectacions 
específiques 

Agafem el cas d'una empresa transnacional que vol instal·lar una hidroe-
lèctrica en el territori d'una comunitat indígena sense haver desenvolupat 
un procés de consulta prèvia, lliure i informada. La comunitat es mani-
festa en contra del projecte, però l'empresa avança instal·lant tanques al 
territori. Per protegir les seves instal·lacions, l'empresa contracta perso-
nal d'empreses de seguretat privades, les quals custodien els camins nit 
i dia. Quan les nenes i adolescents passen per aquests camins en la seva 
ruta cap a l'escola, els membres del personal de seguretat contractat per 
l'empresa les assetgen i les fan comentaris o insinuacions sexuals. Aquests 
fenòmens entren dins del que es denominen processos de repatriarcalit-
zació del territori, és a dir, de reforç de les estructures patriarcals en una 
comunitat a través de la violència, l'assetjament sexual i el control social 
sobre el cos de les dones⁶.

Ara imaginem que la comunitat aconsegueix denunciar que aquesta em-
presa va vulnerar els Drets Humans de les persones en instal·lar-se al seu 
territori sense el seu consentiment i exercir violència contra la població. 
Imaginem que la denúncia arriba a un tribunal internacional, i que aquest 
tribunal, comptant amb les proves aportades, resol condemnar l'empresa 

• Lligar les resistències de les defensores amb les lluites feministes 
globals

En un moment d'emergència del moviment feminista a escala global, 
resulta interessant connectar els reclams de les defensores de territoris 
intervinguts per empreses transnacionals, per servir d'altaveu a les seves 
denúncies, amplificar els seus efectes i moure a la solidaritat.
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A efectes pràctics, aquestes connexions 
entre lluites feministes es poden traduir 
en diferents accions:

Missions d'observació internacional, documentació i 
denúncia de les vulneracions de Drets Humans.

Ampliació de la repercussió internacional d'aquestes 
denúncies.

Campanyes de suport econòmic a les defensores.

Pressió sobre els estats, governs i empreses  
multinacionals per detenir les vulneracions de  
Drets Humans.

Presa de decisions de consum responsables que se 
separin de les lògiques d'empreses que vulneren Drets 
Humans.

Xarxes d'acollida internacional de defensores de Drets 
Humans que pateixen persecució, amenaces o riscos 
per la seva vida o la seva integritat física i emocional.

Iniciatives legislatives orientades a la protecció de 
drets de les defensores i a la sanció d'empreses transna-
cionals que vulneren Drets Humans.

Cas pràctic

Imaginem que estem estudiant com ha afectat l'acció d'una empresa pel que fa 
a la “criminalització i deslegitimació” de líders i lideresses socials. Tenim un cas 
en el qual una comunitat indígena s'oposa a la instal·lació d'una presa d'aigua en 
un riu que consideren sagrat. La companyia que vol construir la presa reaccio-
na perseguint i amenaçant a les persones defensores que s'oposen al projecte. 
L'Estat es sotmet als interessos de l'empresa i llança imputacions, deté, crimina-
litza i empresona els líders socials que aconsegueix identificar. La majoria dels 
líders empresonats són homes.

Si apliquem la perspectiva feminista i ens preguntem què ha passat amb les 
dones observem que:

1
La major part dels em-
presonats són homes ja 
que l'estructura social 
en aquesta comunitat 
és patriarcal, i són ells 
els qui ocupen les posi-
cions de lideratge més 
visibles. D'altra banda, 
també és possible que 
els organismes judicials 
parteixin d'un biaix pa-
triarcal: considerar que 
les dones no poden ser 
tan perilloses, tan ame-
naçadores com ho són 
els homes i, per tant, 
són perseguides i casti-
gades a través d'altres 
vies, que no sempre 
impliquen l'empresona-
ment.

Tot i no figurar en la 
llista de persones em-
presonades, algunes 
dones han estat per-
seguides i imputades 
judicialment. Algunes 
han aconseguit escapar 
de la persecució refugi-
ant-se a la muntanya o 
traslladant-se a altres 
pobles o ciutats. No es-
tan a la presó, però han 
de romandre amaga-
des, allunyades de les 
seves famílies i comuni-
tats, o bé sobrevivint en 
condicions precàries a la 
muntanya.

Molts dels homes em-
presonats tenien pare-
lles dones, i també fills 
i filles, que ara han que-
dat sense el seu suport 
econòmic. Les parelles 
dels homes empreso-
nats han d'endeutar-se 
per viatjar a visitar-los, 
i de vegades enfronten 
situacions d'inseguretat 
alimentària. Els fills i fi-
lles pateixen l'absència 
del pare, que les afecta 
en la seva salut física i 
emocional o en el seu 
rendiment a l'escola.

2 3
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Conclusió

Una situació que aparentment afecta majoritàriament als homes, es revela com 
un fet que té implicacions específiques per les dones. La perspectiva feminista 
aporta llum sobre aquestes situacions, va més enllà d'una primera explicació so-
bre la realitat. 

1.4 Tres tipus d'afectacions a les dones

En línies generals, i basant-nos en els casos estudiats, 
podem classificar les afectacions als drets de les dones 
que provoquen els projectes extractius en tres tipus:

1
Vulneracions que les  

dones pateixen de  
manera directa pels rols 
i  estereotips de gènere

Per exemple, en un context patriarcal, la divisió 
sexual del treball marca que els homes es de-
diquin a les tasques productives remunerades 
fora de la llar, i les dones a les tasques de cures 
no remunerades i a dins de les seves cases, com 
la neteja, la preparació dels aliments o la cura 
de persones dependents. En aquest context, a 
causa de la instal·lació d'una empresa, de sob-
te falta l'aigua per netejar, el menjar per cuinar 
o una persona emmalalteix com a producte de 
la contaminació, seran les dones les qui primer 
ho detectin i es vegin afectades en primer lloc. 

2
Violències específiques 

pel fet de ser dones

Determinades vulneracions de Drets Humans 
es dirigeixen específicament a les dones pel 
seu gènere, és a dir, pel fet de ser dones. En 
aquesta categoria tenen un especial pes les 
violències que tenen a veure amb els cossos, 
com la violència física o la violència sexual, i 
en general s'exerceixen amb una voluntat de 
servir com a mecanisme de control, advertèn-
cia i amenaça cap a altres dones. S'inclouen 
violències sexuals, tortures o mutilacions dels 
cossos, l'embaràs forçat, l'assetjament sexual 
o l'explotació sexual. També forma part la vi-
olència vicària, com en els casos en els quals 
s'exerceixen tortures sobre els cossos de fills i 
filles i després s'exhibeixen davant les mares, 
amb l'objectiu de provocar el seu patiment o 
extorsionar-les. 

3
Violències immaterials o 

danys morals

En aquesta categoria s'inclouen els impactes 
psicològics i emocionals de la intervenció so-
bre el territori, com el trauma o la por, i també 
els impactes culturals, que es relacionen amb 
els atacs a la identitat i la cosmovisió d'una 
comunitat mitjançant la despulla o la violèn-
cia. Malgrat que aquests atacs no es produei-
xen exclusivament sobre les dones, sinó sobre 
tota la comunitat, sí que hem observat que als 
testimonis recollits són elles les qui expressen 
aquesta mena de danys amb major freqüència. 
Incorporar aquesta perspectiva permet que, 
davant fets com, per exemple, un assassinat, 
es pugui recollir no només el crim en contra 
de la persona, sinó els danys emocionals que 
aquesta pèrdua provoca en els seus familiars, i 
fins i tot els perjudicis culturals que provoca en 
la comunitat. 
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1.5 Interseccionalitat

Si volem explicar quines conseqüències té l'acció de les empreses transnacio-
nals en la vida de les poblacions afectades, el context és important. No podem 
separar aquestes experiències de les característiques de l'entorn en el qual es 
produeixen i les de les persones que són afectades: la seva cultura, la seva re-
lació amb el territori o les seves condicions econòmiques, entre altres factors.

Per exemple, no podem explicar el que suposa que la construcció d'una presa 
d'aigua desbordi un riu i faci desaparèixer pobles sencers sota l'aigua, si no 
tenim en compte com els habitants d'aquests pobles es relacionen amb el riu. 
L'utilitzen per pescar, per banyar-s'hi, per rentar la roba, per desplaçar-se, per 
anar a passar el dia? Existeixen llegendes relacionades amb ell?

Si busquem respondre a aquestes preguntes, ens adonarem que una part de la 
identitat de les persones del poble es construeix en relació amb el riu. Les do-
nes, per exemple, s'anomenen a elles mateixes pescadores. Les seves rutines 
inclouen rentar la roba en el riu, moment que aprofiten per socialitzar amb 
altres dones. No són dones que visquin, per exemple, als afores d'una ciutat 
i només s'acostin al riu els caps de setmana, durant l'estiu, per banyar-s'hi. El 
riu, i el poble que està a punt de desaparèixer, són part de la seva història, de la 
seva quotidianitat i de qui són elles mateixes. Entendre el context és impor-
tant per entendre els canvis que les empreses introdueixen en les seves vides. 

Per això parlem de què la perspectiva feminista que utilitzarem en l'anàlisi ha 
de ser interseccional. No només ha de tenir en consideració les vivències de 
les dones pel fet de ser dones, sinó també les altres realitats que s'entrecreuen 
i que també configuren la seva manera de viure i relacionar-se amb el seu en-
torn. Per exemple, el fet de ser dones negres o dones indígenes, que té a veure 
amb la vivència de la identitat lligada al territori, però també amb el risc de pa-
tir situacions de racisme o discriminació. O el fet que la seva font d'ingressos 
estigui lligada a l'entorn natural, com per les dones camperoles o pescadores. 

Des d'una perspectiva de persones blanques, europees, que viuen en ambi-
ents urbans i depenen del treball assalariat fora de la llar per la seva supervi-
vència, potser resultarà complex entendre com funciona la vinculació d'una 
dona camperola de Colòmbia amb el riu que passa junt de la que abans era 
la seva casa. Entendre, per exemple, que una persona expressi que quan van 

apressar el riu, també la seva vida va quedar apressada, o que quan van tallar 
un arbre va ser com si li tallessin els braços⁷.

Per això és important intentar superar les visions que només consideren els 
impactes econòmics o ambientals per les poblacions, i incorporar una mirada 
que comprengui també els danys que no són materials i no es poden quantifi-
car en termes de costos econòmics o nombre d'hectàrees afectades. 

Per això, una mirada interseccional que pari atenció a variables com la racia-
lització o la classe social és fonamental. A banda d'aquestes categories gene-
rals, convé parar atenció a altres eixos d'opressió o discriminació que puguin 
operar en cada context: el fet de formar part d'una família monomarental, 
per exemple, o les violències patides per la persona o les seves ancestres en 
el passat. 

1.6 El context: antecedents i contínuum de violències

Quan estem disseccionant les vulneracions de Drets Humans que ha patit una 
comunitat i, en concret, les dones d'una comunitat, no podem limitar-nos a 
veure les violències com un fet aïllat, puntual, que parteix de la intervenció 
d'una empresa estrangera en un moment determinat. 

Per moltes de les comunitats afectades avui per un projecte extractivista, la 
violència ha estat present en la seva trajectòria vital, tant a escala col·lectiva 
com a escala individual. Si ens centrem en les dones, els contextos patriarcals 
donen peu a múltiples violències de diferents intensitats, des de l'assetjament 
al carrer fins a la violència masclista a dins de la parella. Plantegem aleshores 
que les violències que les corporacions extractives exerceixen sobre els cossos 

Alguns d'aquests testimonis han estat arreplegats en el cas de la construcció de la repres-
sa hidroelèctrica d'El Qimbo, a Colòmbia.
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i les vides de les dones venen a integrar-se en un contínuum de violències que 
les ha acompanyades a elles i a les seves ancestres al llarg dels seus recorre-
guts vitals. 

Ara bé, en alguns contextos la violència no només s'estén en termes d'opres-
sió patriarcal, sinó que cala als sistemes d'organització social i política a través 
dels conflictes bèl·lics. En països com Guatemala o Colòmbia, les guerres han 
durat dècades i han deixat les seves empremtes en les persones que han patit 
la violència i el desplaçament forçat de manera directa, i també en els seus des-
cendents, que guarden la memòria d'aquests patiments dins del relat familiar. 

Per aquestes persones, les lògiques de violència, persecució, desplaçament 
forçat i amenaça que implanten els projectes extractius fan reviure el record 
de les guerres passades que encara porten inscrites al cos⁸ i a la memòria, amb 
la qual cosa queden retraumatitzades. És com si plogués sobre mullat, en una 
terra que ja no pot absorbir més i s'inunda. 

Si estirem encara més aquesta anàlisi, el contínuum de violències i opressions 
podria remuntar-se als i les ancestres de les persones que avui pateixen des-
pulles, espoli i desplaçament: persones que van ser traficades i esclavitzades, 
o que van ser aniquilades i perseguides arran de la colonització. 

En qualsevol cas, els antecedents de les comunitats que estudiem, el context 
d'opressions i guerres que han experimentat com a països i continents, i les 
persecucions i desplaçaments concrets que ha patit una determinada comu-
nitat o una determinada família no poden ser ignorats en l'anàlisi, ja que con-
dicionen l'experiència present de vulneració de Drets Humans per part d'una 
transnacional. 

1.7  Valor del testimoni

En el camí cap a la construcció d'una metodologia feminista per estudiar les vi-
olacions de Drets Humans que es produeixen en contextos d'intervenció d'em-
preses transnacionals, volem donar un valor central als testimonis, en especial als 
testimonis de les dones. 

En contextos patriarcals, moltes dones queden excloses dels espais de decisió, 
diàleg i lideratge, per la qual cosa les seves vivències no són incloses en el relat 
de les situacions que viu una comunitat. Per això cal tenir la voluntat d'utilitzar 
els testimonis com a font principal de la investigació, i fer un esforç per buscar i 
incloure els testimonis de les dones.

Què vol dir que el testimoni sigui la font principal de la investigació? A vegades 
les investigacions inclouen cites textuals de testimonis de les persones directa-
ment afectades, que s'usen com una mena “d’il·lustració” o de complement de 
les conclusions. El que plantegem és anar un pas més enllà i intentar que aquests 
testimonis vertebrin la investigació i esdevinguin el seu eix central. No es tracta 
d'incloure cites que reforcin les hipòtesis de partida, sinó de construir aquestes hi-
pòtesis a partir d'allò que es menciona als testimonis que s'han recollit. D'aquesta 
manera, podem arribar a incloure punts de vista o indicadors basats directa-
ment en les experiències de les persones afectades. 

Pensem que donar valor als testimonis forma part de la perspectiva feminista per-
què permet incloure punts de vista, experiències i percepcions que d'altra manera 
potser quedarien ignorades, per així descriure la realitat de manera més comple-
ta i proposar accions de denúncia i reparació que incloguin més persones. D'altra 
banda, posar els testimonis en el centre i deixar que siguin les afectades mateixes 
les qui parlin d'allò que les ocorre ajuda a desconstruir la mirada externa sobre 
la realitat, la qual sovint pot estar condicionada per biaixos patriarcals o colonials. 

Considerem important respectar la literalitat dels testimonis i la manera en la 
qual les persones afectades descriuen la seva realitat, les paraules que utilitzen i 
els aspectes que decideixen destacar. Partim de la base que la descripció de la rea-
litat que fan les persones directament afectades no necessita traduccions o inter-
pretacions externes, sinó que elles mateixes són subjectes amb la seva pròpia veu. Aquest concepte parteix de la investigació realitzada pel Centre Nacional de Memòria 

Històrica del govern de Colòmbia, que analitza la memòria de la violència sexual en el 
context del conflicte armat. Disponible a: https://centrodememoriahistorica.gov.co/la-
guerra-inscrita-en-el-cuerpo/
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Cas pràctic

Investiguem el fenomen de la criminalització de defensores de la terra que 
s'oposen a un projecte extractivista en un territori determinat. 

Prenem les dades quantitatives i objectivables d'aquesta situació, per exemple:

Aquestes dades ens aporten pistes sobre les vulneracions a les llibertats i drets 
polítics de les persones que han estat criminalitzades, com els seus drets d'as-
sociació, el seu dret a la legítima defensa, etc.

Ara decidim també estudiar els testimonis de les persones criminalitzades i 
dels seus familiars. Quan transcrivim els testimonis, trobem comentaris so-
bre el menjar que rebien les persones detingudes a la presó, o sobre la tristor 
dels fills i filles que preguntaven pels seus pares detinguts i eren assenyalats 
a l'escola. Sobre la base d'aquests detalls, podem construir nous indicadors, 
com ara:

Prenent com a referència aquests indicadors, podem fer una descripció més 
àmplia del que representa la criminalització de defensors i defensores per a 
les comunitats en les quals viuen i arribar a detectar altres violacions de Drets 
Humans relacionades amb el dret a l'alimentació, a la salut o a l'educació.

Nombre de 
persones 

criminalitzades
Càrrecs que se'ls 

imputen

Possibles 
irregularitats en 
els processos de 
criminalització

Temps de mitjana 
que han passat a la 

presó

Temps i  
despeses de  

desplaçament 
per les visites  

a la  presó

Impacte 
econòmic de les 

detencions al 
nucli familiar

Accés a higiene 
i alimentació 

de les persones 
detingudes

Impactes emo-
cionals de les de-
tencions en fills/
es de persones 

detingudes

Impactes en la 
escolarització de 
fills/es de perso-
nes detingudes

2.
Direccionar la mirada
Com sé que la meva investigació és feminista?

En anàlisi fílmica, s'acostuma a fer servir el test de Bechdel⁹, que consisteix en 
un seguit de preguntes sobre la representació dels personatges femenins dins 
una pel·lícula. Apareixen com a mínim dos personatges femenins? Si és així, 
mantenen una conversa que no giri al voltant d'un home? Aquestes serien les 
preguntes bàsiques, que servirien per determinar el biaix androcèntric en un 
determinat producte cultural i evidenciar els estereotips sobre els rols femenins. 

En el cas d'una investigació, no disposem d'un instrument de mesura que ens 
ajudi a determinar com és de feminista la nostra aproximació al tema. Com a 
regla general, un cop tinguem una sèrie de categories o classificacions de les 
vulneracions de drets (afectacions econòmiques, ambientals, socioculturals, 
etc.), i un cop hem identificat quines d'aquestes categories es poden aplicar en 
el cas que estudiem, la pregunta d'investigació que hauríem de formular per 
aplicar la perspectiva feminista és:

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/xii-encuentro-2019/documentos/test-de-bechdel.pdf9

Aquesta vulneració de drets, com afecta de 
manera específica les dones?
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A partir d'aquí, podem fer algunes preguntes al nostre 
treball, que ens orientin a l'hora de descobrir possibles 
angles o perspectives que estem ignorant:

La meva investigació recull les vivències de les dones?

Apareixen els seus testimonis de manera directa?

Apareixen majoritàriament com a víctimes? Es reconeixen la 
seva capacitat d'agència i les seves resistències?

Recull els casos en els quals les dones ocupen posicions de lide-
ratge? De quina manera s'estan presentant?

Existeixen estereotips sexistes en la manera de presentar les 
dones? Per exemple: assumir que no tenen activitat econòmica 
remunerada fora de la llar.

A banda del gènere, existeixen altres possibles eixos d'opressió 
que estiguin afectant la vida d'aquestes persones? Per exemple: 
racialització, identitat de gènere, orientació sexual, condicions 
de salut, factors econòmics, etc.

Es tenen en consideració els antecedents o les vivències anteriors 
d'aquesta comunitat?

De quina manera s'està veient afectada la sexualitat de les dones? 
Per exemple: xifres d'embaràs (determinar si hi ha casos d'emba-
ràs forçat), dones que formen parella amb actors armats, possibles 
casos d'explotació sexual, violacions, assetjament sexual...

De quina manera es veuen afectades les tasques reproductives 
i de cures a dins la llar? Qui assumeixen la major part d'aquestes 
tasques?

Si hi ha hagut un procés de consulta prèvia, lliure i informada 
sobre el projecte, s'han vist reflectides les postures de les dones?

Existeixen organitzacions de dones o iniciatives de resistència 
liderades per dones en el territori estudiat? Estan reflectides a la 
meva investigació?

Podríem afegir moltes altres preguntes que ens ajudin a incorporar una mira-
da feminista transversal, i no només limitada a un àmbit. Dependrà, en qual-
sevol cas, del context que estudiem i les categories que puguem aplicar. 

2. 1 Metodologia feminista en les diferents fases de la investigació

a) Recollida de dades

Un dels principals obstacles que hem trobat a l'hora d'estudiar les afectacions 
específiques dels projectes d'empreses transnacionals en les dones és la man-
ca de dades desagregades per gènere que permetin quantificar i contextua-
litzar l'abast dels danys. 

Per exemple, en el cas de les agressions sexuals contra dones, resulta difícil 
accedir a dades sobre violacions sexuals, embarassos no desitjats, malalties 
de transmissió sexual o augment de la prostitució en zones on s'han instal·lat 
corporacions i/o ha existit presència de militars i personal de seguretat priva-
da de les empreses. 

En molts d'aquests casos, el tabú que envolta les violències sexuals, la por als 
estigmes o la desconfiança envers les autoritats dificulta l'accés als testimonis 
i impedeix que es puguin extreure dades i conclusions. 

D'altra banda, cal tenir en consideració els diferents rols que s'atribueixen 
a les dones en estructures patriarcals, i avaluar els impactes específics sobre 
elles: com proveïdores d'aliments i aigua; com persones que tenen cura d'in-
fants, persones malaltes o dependents; com a companyes de persones crimi-
nalitzades; com sostenidores del teixit social; rols socials i culturals com els de 
llevadora, curandera o consellera, etc.

També és important avaluar els impactes específics de les violències sobre de 
les lideresses comunitàries i dones defensores del dret al territori, i analitzar 
les percepcions que té la comunitat sobre elles i sobre el rol que ocupen. 
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Un altre obstacle per recollir dades pot ser el fet que determinades afectaci-
ons quedin naturalitzades o invisibilitzades per les mateixes persones que les 
pateixen. En aquest sentit, cal oferir informació a les dones de les comunitats 
afectades per projectes transnacionals per identificar, reconèixer i expressar 
les violències experimentades. 

També pot ser útil oferir formació en perspectiva de gènere a les persones 
encarregades de fer els informes sobre avaluació d'impactes i insistir en una 
formació específica quan es tracti de treballar amb persones que han sobre-
viscut a violències, des d'un enfocament psicosocial. En la mesura de les pos-
sibilitats, es pot prioritzar que aquesta tasca la realitzin dones per afavorir un 
ambient de major confiança quan s'arrepleguen determinats testimonis. 

Finalment, és imprescindible comptar amb intèrprets de la llengua predomi-
nant en la comunitat per facilitar la participació i la recollida de testimonis. 

Observem també que, en alguns contextos, una de les limitacions per recollir 
les dades o testimonis sobre les afectacions específiques a les dones és el fet 
que tenen un accés més limitat a espais on exposar les seves vivències. Això 
pot ser degut a diferents factors: 

• El fet que, en contextos patriarcals concrets, les veus de les dones no 
siguin tingudes en consideració dins la comunitat o no se les deixi espai 
per participar en processos comunitaris de presa de decisions, com as-
semblees o reunions. 

• El fet que les dones assumeixin major càrrega de tasques de cures i, per 
tant, tinguin un temps més limitat que els homes per dedicar-lo a acti-
vitats de participació política, com reunions o entrevistes amb persones 
que investiguen.

• El fet que, en espais amb presència d'altres homes, les dones se sentin 
cohibides o avergonyides en abordar temàtiques relacionades amb la 
seva sexualitat, com situacions d'assetjament o violència sexual.

a.1) Espais per entrevistes o recollida de testimonis

Recomanacions:

Espais per a  
les dones

Recomanem que, en la mesura de les possibilitats, s'ha-
bilitin espais només per dones, on elles puguin expres-
sar els seus testimonis sobre les vulneracions de drets i 
fer valdre les seves experiències en grups entre iguals, 
sense la presència de pares, marits o figures masculines 
d'autoritat.

També és oportú que el lloc on han de realitzar-se les 
entrevistes o la recollida de testimonis siguin llocs cò-
modes i familiars per les dones, en els quals se sentin 
còmodes i els percebin com a íntims i segurs, en comp-
tes de traslladar-les a un espai que les resulti aliè.

D'altra banda, en el cas concret de dones supervivents 
de violències, resulta interessant generar espais en els 
quals puguin intercanviar les seves experiències i esta-
blir vincles solidaris com a part del seu procés de recu-
peració emocional.

Espais de cures per 
als nens i nenes

En crear aquesta mena d'espais, és interessant també 
pensar a crear espais de cures per a nens i nenes, o en 
donar suport a les tasques de cures en la llar mentre 
les dones es troben participant. 

Representativitat 
de dones

Assegurar que una proporció representativa de do-
nes pren part en les assemblees i processos de consulta 
prèvia i de presa de decisions. Es pot optar per sistemes 
de quotes (quantitatiu), o per sistemes que garanteixin 
que la veu de les dones és escoltada, tinguda en consi-
deració i respectada en un context menys hostil (quali-
tatiu).
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En la recollida de dades, una eina interessant per recopilar, ordenar i comparar 
diferents testimonis i vivències pot ser construir un qüestionari.

a.2) Qüestionaris

Recomanacions:

Entrevistes orals Optar, dins de les possibilitats, per recollir les dades i 
testimonis mitjançant entrevistes orals amb pregun-
tes obertes i tancades, en comptes d'entrevistes es-
crites, que puguin suposar una barrera en contextos en 
els quals l'alfabetització de les dones sigui menor. Les 
preguntes obertes permeten que s'incorporin a la in-
vestigació altres camps que a priori no es tenien al cap, 
partint dels testimonis de les mateixes dones afecta-
des. Això enriqueix la investigació i ajuda a descriure les 
realitats d'una manera més encertada. 

Identitats 
 no binàries

Incorporar la possibilitat d'identificar-se amb altres 
gèneres diferents del masculí o femení, i analitzar 
aquestes dades per poder establir si les persones amb 
un gènere no conforme amb la norma binària pateixen 
afectacions específiques als seus drets a dins de les co-
munitats

Abans d'abordar un procés de recollida de dades, és important esbrinar si ja 
s'hi han generat altres documents que incloguin testimonis de les persones 
afectades, i si aquests són fiables i accessibles. Poden ser entrevistes a una 
ràdio comunitària, relats o recopilatoris de testimonis, declaracions judicials... 
Recórrer a aquests documents ens pot ajudar a incloure testimonis sense que 
calgui que una mateixa persona repeteixi un cop i un altre el relat de la seva 
experiència. Això és especialment rellevant en el cas de persones que sobrevi-
uen a violències o fets traumàtics, per evitar revictimitzar-les. 

En aquest sentit, és útil deixar un registre (escrit, en àudio...) dels testimo-
nis de les dones sobrevivents de violències per limitar el número de vegades 
que han de repetir relats traumàtics davant de diferents actors, i evitar així 
la seva revictimització. S'han de custodiar estrictament aquests registres, de 
manera que es garanteixi la protecció de l'anonimat i de la intimitat de les per-
sones que hi participen, amb especial cura en impedir que siguin reconeguts 
els testimonis d'aquelles persones que viuen sota amenaces. 

a.3) Testimonis i fonts secundàries: no revictimitzar

També és interessant comptar d'entrada, abans d'iniciar el recull de testimo-
nis, amb les principals fonts a les qui entrevistarem, i assegurar que hi hagi un 
balanç entre veus masculines i femenines. Potser en l'àmbit legal el referent 
comunitari sigui un home, però pot ocórrer que hi hagi dones lideresses d'or-
ganitzacions sindicals o veïnals, dones adultes que són considerades matri-
arques, referents o conselleres, o bé persones a les quals se les reconeix un 
poder en relació amb la cultura o l'espiritualitat (curanderes, dones sàvies). 
Aquestes veus poden ser més difícils d'identificar a primera vista, però és im-
prescindible comptar amb elles si volem que la nostra investigació adopti una 
mirada feminista. 

Indicadors sobre 
participació

En les reunions en les quals participin homes i dones, 
observar indicadors com les reaccions dels partici-
pants masculins enfront de les intervencions de les 
dones, quantificar el número de vegades que les dones 
intervenen en una reunió, la durada de les seves inter-
vencions, si es veuen interrompudes, etc.

b) Presentació i classificació de dades

Un biaix que es pot presentar en analitzar els testimonis és aquell que tendeix 
a jerarquitzar les afectacions en danys principals (assassinats, empresona-
ments, danys materials) i danys col·laterals o secundaris (agressions, perse-
cució, danys immaterials/morals/emocionals). Sense ignorar que els diferents 

b.1) De “danys col·laterals” a “danys morals”
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Un cop recollides totes les dades i testimonis, cal sistematitzar-los en ca-
tegories que ens permetin identificar quins drets han estat vulnerats i, 
d'aquesta manera, activar mecanismes de denúncia o reclamar reparacions 
dels danys causats. 

Tanmateix, és important que aquestes categories siguin prou àmplies per a 
adaptar-se als diferents contextos i aplicar una perspectiva interseccional. 
Com a norma general i partint de la classificació d'afectacions que es planteja 
en la pàgina web d'Alerta DH, proposem ampliar les categories, atenint-nos 
a una sèrie d'indicadors per incloure una mirada interseccional i una atenció 
específica a les afectacions que pateixen les dones. 

Per cadascun dels indicadors descrits, es podran recollir dades i identificar si 
les situacions que es detecten estan relacionades amb la intervenció de l'em-
presa. Per això, és important donar valor al testimoni de les persones afecta-
des i, dins de les possibilitats, tractar d'accedir a informació sobre la situació 
de la comunitat abans de l'arribada de l'empresa. Fotografies, mapes, relats 
orals, informes d'observadors externs o estadístiques oficials poden arribar a 
completar aquesta informació i intentar mesurar el grau d'afectació que ha 
provocat la intervenció de l'empresa. 

b.2) Les categories

Categories

Accés al territori

Si parlem de la intervenció d'una empresa en un territori, podem descriure els 
seus impactes en el dret d'accés de la població al territori i a recursos com l'ai-
gua, però també s'ha de contemplar com el territori forma part de la identitat 
de les persones de la comunitat, o com aquesta intervenció condiciona la seva 
seguretat, els seus desplaçaments o les seves relacions amb veïns i veïnes. 

Indicadors:    

1. Instal·lació d'elements que limiten l'accés al territori: tanques, controls...

2. Interrupció de pràctiques culturals, espirituals i econòmiques lligades al 
territori i els seus recursos.

3. Impactes emocionals i pèrdua dels paisatges de referència.

4. Lligams entre la comunitat i el territori, identificació amb el territori.

5. Privació del dret a l'habitatge i a la terra.

6. Limitació de l'accés als recursos lligats al territori: aigua, pesca, boscs, 
pous, béns comuns.

7. Canvis en els desplaçaments pel territori. 

8. Percepció de la seguretat.

fets que anomenem com afectacions presenten diferent gravetat i tenen 
conseqüències distintes, pensem que és erroni establir quins danys són més 
importants i quins ho són menys, ja que això pot arribar a invisibilitzar algu-
nes afectacions que, tot i considerar-se qualitativament com “menys greus”, 
quantitativament afecten moltes més persones. 

Si observem el cas pràctic de Santa Cruz de Barillas, per exemple, podem pensar 
que les persones afectades per la criminalització no són només les qui efectiva-
ment ingressen a presó, sinó també les persones que han de fugir de la perse-
cució, així com els familiars de les persones empresonades, que també pateixen 
les conseqüències (econòmiques, emocionals...) d'aquests tancaments. 

Plantegem aleshores que, si fugim de la classificació de les persones com a 
“víctimes principals” i “secundàries”, podem aplicar un enfocament que inclo-
gui les dones i descrigui la realitat d'una manera més completa. 

Afectació ambiental

Les afectacions ambientals obstaculitzen l'accés de la comunitat als recursos 
presents en el territori, però també tenen impactes en els cossos de les perso-
nes que l'habiten, i que poden manifestar-se a curt, mitjà o llarg termini.

Indicadors:    

1. Alteracions en la qualitat de l'aigua, la terra i l'aire.
2. Presència de malalties respiratòries i digestives.
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Afectació de l'economia local

Cal tenir en compte l'aportació que fan les dones a les tasques de cures no 
remunerades dins de la llar, i considerar-les com una part de l'economia co-
munitària. 

Indicadors:    

1. Afectacions en el treball no remunerat a dins de la llar. Distribució de 
les tasques de cures (netejar, cuinar, tenir cura d'altres persones, man-
tenir un cultiu de subsistència).

2. Afectacions en les feines informals: venda ambulant, neteja en altres 
domicilis, treball manufacturer dins del domicili propi.

3. Possibilitat de tenir representació en els sindicats.
4. Escletxa salarial i discriminació per gènere en l'accés al treball.
5. Treball sexual.
6. Situacions d'explotació: treball domèstic per a tercers en règim intern, 

treball domèstic infantil, prostitució forçada.
7. Manca d'accés a mercats per la venda de productes (cultiu, pesca, 

artesania).
8. Canvis en la disponibilitat de productes bàsics per desplaçament, con-

taminació o encariment.

3. Malestar psicològic comunitari derivat de l'alteració del paisatge.
4. Pèrdua o alteració dels mitjans de vida lligats als recursos naturals 

(boscs, rius, biodiversitat, etc.).
5. Pèrdua de llocs amb un significat espiritual o emocional. 
6. Inseguretat alimentària per modificacions en activitats tradicionals 

(cacera, pesca, cultiu).
7. Augment de les càrregues de cures familiars i comunitàries per malal-

ties lligades a la contaminació.
8. Presència d'alteracions i problemes reproductius/gestacionals en les 

dones.

9. Situacions de violència econòmica a dins de la parella/nuclis familiars.
10. Deutes.
11. Situacions de precarietat material.
12. Pagament de fiances o rescats.
13. Extorsió econòmica i xantatge.

Afectació sociocultural

En el cas de les afectacions socioculturals, suggerim desglossar aquesta cate-
goria en alguns dels drets que es veuen afectats:

La falta d'accés a l'educació o l'abandonament escolar anticipat són circums-
tàncies que afecten el desenvolupament i les possibilitats econòmiques de ne-
nes i adolescents, que poden veure com es perpetuen situacions de pobresa 
o vulnerabilitat.

Indicadors:    

1. Assetjament escolar i estigmatització.
2. Absència de mares/pares/persones adultes de referència de la llar.
3. Manta de recursos econòmics per l'escolarització.
4. Abandonament escolar per incorporació al treball, per necessitats 

econòmiques de la família.
5. Rutes perilloses o més llargues anant cap a l'escola. Risc d'agressions 

sexuals. 
6. Abandonament escolar anticipat.
7. Embaràs infantil i adolescent.
8. Tasques de cures de germans i germanes menors.
9. Incorporació al mercat de treball.
10. Incorporació a grup armat.
11. Convivència en parella (voluntària o forçada).

Educació gratuïta i de qualitat
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Les dones ocupen rols de transmissió i conservació de la cultura específics, els 
quals es comparteixen entre generacions. Són llevadores, curanderes, conse-
lleres comunitàries, perruqueres... Mitjançant aquests rols, es fan dipositàries 
i custòdies dels coneixements i manifestacions culturals i artístiques de la co-
munitat, com la música, la dansa o la tradició oral.

Indicadors:    

1. Pèrdua de la transmissió oral de relats i coneixements.
2. Risc per als rols sostinguts per dones: remeieres, conselleres comunità-

ries.
3. Rituals col·lectius propis de la comunitat que no se celebren o es fan de 

manera clandestina.
4. Manifestacions artístiques i culturals pròpies de la comunitat desaparei-

xen o són perseguides.
5. Pèrdua de la llengua pròpia i processos de substitució lingüística.
6. Pèrdua d'espais comunitaris i de trobada, limitació de l'ús de l'espai 

públic o confinaments en espais privats-domèstics.

Accés a la cultura i preservació de la diversitat cultural

Per la desigual distribució de les tasques de cures, les dones són les qui passen 
la major part del dia treballant a les seves llars i, per tant, són les primeres 
afectades pels problemes relacionats amb l'habitatge.

Indicadors:    

1. Desplaçament forçat.
2.  Sorolls, vibracions.
3. Afectacions a la infraestructura de l'habitatge.
4. Condicions insalubres o precàries a dins de la llar.
5. Falta d'accés a energia i recursos (electricitat, combustibles, aigua).
6. Impossibilitat de mantenir una temperatura adequada (pobresa ener-

gètica).

Habitatge

7. Vulnerabilitat de l'habitatge davant de fenòmens climàtics extrems 
(inundacions, calor extrema, onades de fred).

8. Abandonament de l'habitatge i pas a la clandestinitat (contextos de 
persecució judicial).

9. Invasió i registres a l'habitatge (especialment de nit).
10. Sensació d'inseguretat al mateix habitatge.

Cal recollir dades relacionades amb la salut sexual i reproductiva de les dones, 
com alteracions del cicle menstrual, problemes gestacionals o problemes re-
productius. A banda, convé tenir en consideració que les situacions d'estrès 
ambiental, malalties produïdes per contaminació o problemes psicosomàtics 
poden tenir diferents manifestacions als cossos de les dones i als cossos dels 
homes. 

Indicadors:    

1. Manca d'accés a atenció mèdica relacionada amb la salut sexual i re-
productiva de les dones.

2. Manca de seguiment d'embarassos i atenció al part.
3. Condicions precàries d'higiene.
4. Manca d'accés a diagnosi i tractament de problemes de salut crònics o 

puntuals.
5. Distribució de les tasques de cures de persones malaltes.
6. Embarassos no desitjats o forçats.
7. Manca d'accés a l'avortament.
8. Augment de les malalties de transmissió sexual.
9. Avortament espontani.
10. Malalties psicosomàtiques.
11. Manca d'accés a alimentació adequada.
12. Problemes del desenvolupament (en nens, nenes i adolescents).
13. Malalties relacionades amb la contaminació ambiental.

Sanitat i atenció mèdica
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Atacs contra la integritat física i emocional 

En aquesta categoria és important ampliar la visió i entendre com atacs no 
només aquells que es produeixen de manera directa i es dirigeixen contra ob-
jectius diferenciats (assassinats, agressions), sinó també aquells que es pro-
dueixen de manera indirecta, però que provoquen afectacions físiques i emo-
cionals en la població.

Indicadors:    

1. Estrès emocional. 
2. Estats de tristesa.
3. Persecució.
4. Agressions sexuals (assetjament sexual, fustigació, violacions).
5. Pèrdua del sentit de pertinença.
6. Pèrdua de l'arrelament al territori.
7. Trencament dels lligams comunitaris.
8. Reminiscència del trauma (supervivents de guerra i desplaçament 

forçat).
9. Trastorns del son.
10. Estats emocionals de ràbia o desesperança.
11. Abandonament del projecte vital.
12. Suïcidi, incloent-hi temptatives o pensaments suïcides.
13. Addiccions.
14. Amenaces.
15. Desaparicions forçades.
16. Mutilacions.
17. Assassinats.
18. Tortura.
19. Dificultat per elaborar processos de dol.
20. Amenaces i agressions sobre fills i filles: violència vicària.

Complicitat i influència en conflictes armats i ocupació del territori 

En aquesta categoria s'han de contemplar els antecedents de conflictes ar-
mats i guerres que s'hagin produït en el territori de manera recent.

Indicadors:    

1. Presència d'actors armats en la zona: militars, paramilitars, guerrilla, 
empreses de seguretat privada.

2. Antecedents de conflicte bèl·lic.
3. Ocupació física del territori: instal·lació de tanques, restricció d'accés, 

etc.
4. Ocupació simbòlica del territori.
5. Mecanismes de repressió estatals: estat de setge/excepció, mobilit-

zació de l'exèrcit, judicialització, empresonament, persecució, atac 
armat, invasió del domicili. 

6. Mecanismes de repressió paraestatals: persecució, assenyalament, 
agressions.

7. Relació entre forces armades estatals i empreses de seguretat privada
8. Amenaces i atacs a la seguretat i integritat de les persones derivades 

de la presència d'actors armats (incloent-hi violència sexual, embaràs 
forçat...).

9. Reciclatge d'actors militars (contextos de dictadura) en empreses de 
seguretat privades al servei d'empreses transnacionals.

Consulta prèvia, lliure i informada

En esta categoría se tendrá en cuenta la participación diferenciada de las mu-
jeres en los procesos de consulta previa, libre e informada.

Indicadors:    

1. Percentatge de dones participant en processos de consulta prèvia, 
lliure i informada.

2. Presència d'organitzacions de dones en aquests processos.
3. Rols que ocupen les dones: portaveus/dirigents o rols de cures/auxiliars.
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Criminalització i/o campanyes de deslegitimació

En aquest apartat és important observar el biaix masclista pel que fa a la per-
secució de líders i lideresses socials: potser en contextos determinats es per-
segueix amb menor èmfasi les dones lideresses perquè es menysprea la seva 
funció o la seva capacitat de resistència. Cal parar atenció també a les formes 
específiques de persecució i deslegitimació en el cas de les dones lideresses i 
defensores.

Indicadors:    

1. Percentatge de dones judicialitzades i empresonades.
2. Conseqüències per les dones de la judicialització o empresonament de 

pares/homes/caps de llar: gestió de les cures, càrregues econòmiques 
per desplaçaments per fer visites, impactes emocionals, problemes 
econòmics i de seguretat alimentària, implicació en la defensa jurídica 
de les persones empresonades.

3. Impacte dels rumors i de les campanyes de difamació en la comunitat.
4. Trencament dels lligams comunitaris i assenyalament de les persones 

judicialitzades i dels seus familiars.
5. Insults o qualificatius emprats específicament en el cas de les dones 

defensores.
6. Xantatge i coacció sobre les dones defensores.
7. Persecució. 
8. Impactes emocionals, socials i laborals de la criminalització.
9. Desgast psicològic.

4. Temps destinat a les intervencions de les dones vs temps destinat a les 
intervencions dels homes.

5. Índexs d'alfabetització de les dones.
6. Transparència de la informació sobre el projecte i llengua en la qual 

s'ha transmès. 
7. Coacció i amenaces sobre la població 

10. Accés a la legítima defensa.
11. Accés a la justícia en la llengua pròpia.
12. Irregularitats en els processos judicials.
13. Biaixos de gènere en els càrrecs judicials que s'imputen a dones.
14. Desprestigi i desvaloració de rols comunitaris ocupats per dones.

Drets de persones migrades, asil i refugi

En aquesta categoria s'ha d'incloure allò referent al desplaçament forçat, sigui 
en contextos de conflicte bèl·lic sigui provocat pels impactes de projectes de 
les empreses transnacionals.

Indicadors:    

1. Processos anteriors de desplaçament forçat per conflictes bèl·lics/con-
textos de violència: possibilitat de reviure el trauma.

2.  Trencament de lligams comunitaris.
3. Pèrdua de mitjans de vida lligats al territori (caça, pesca, cultiu...).
4. Pèrdua de l'habitatge.
5. Condicions de reassentament.
6. Compliment/incompliment de les condicions pactades per l'empresa 

per la reubicació.
7. Refugi forçat per la persecució política.
8. Desarrelament.
9. Migració per motius econòmics i laborals, derivada de l'activitat de 

l'empresa.

Drets laborals

En aquest apartat s'observaran tant els impactes de l'empresa en els drets 
laborals dels treballadors i treballadores que hi treballin en ella, com en els 
mitjans de vida i oportunitats laborals de la població en el territori en el qual 
s'instal·la.
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Violències masclistes

Entenem que aquesta categoria ha de ser transversal, s'ha d'observar en ca-
dascuna de les afectacions anteriors, i no com un bloc separat. Malgrat això, 
destaquem algunes situacions específiques a considerar. 

Indicadors:    

1. Violència sexual: assetjament al carrer, violacions.
2. Augment de la xifra d'embarassos infantils i adolescents.
3. Prostitució forçada.
4. Feminicidis.
5. Augment de situacions de violència masclista (física, psicològica, 

econòmica) dins la parella.
6. Restriccions a la mobilitat de les dones per situacions d'inseguretat i 

violència.
7. Convivència forçada.

Tortura

Se suggereix ampliar la definició per incloure altres situacions de violència que 
no són directament exercides per funcionaris públics o persones que complei-
xen les seves ordres, sinó per altres actors armats (paramilitars, grups guerri-
llers, empreses de seguretat privada, pandilles, etc.).

Indicadors:    

1. Abús físic, sexual, verbal o emocional sostingut en el temps.
2.  Simulació de segrest.
3. Embaràs forçat.
4. Esclavatge i sotmetiment sexual. 
5. Violència infligida contra del cos de terceres persones (violència vicària).
6. Acarnissament en contra dels cossos de les dones.
7. Mutilació, esquarteraments.
8. Persecució i amenaces.
9. Tortura en processos de detenció i interrogatoris.

Indicadors:    

1. Privació d'accés a mitjans de vida: restriccions d'accés al territori, mo-
dificació del territori i els seus recursos naturals, contaminació. 

2. Percentatges de contractació de la població local en l'empresa trans-
nacional i condicions laborals.

3. Percentatge d'inserció de les dones com a treballadores, rols que ocu-
pen, bretxa salarial i condicions laborals.

4. Migració per motius econòmics i laborals.
5. Malalties professionals.
6. Presència de sindicats.
7. Presència de dones en els sindicats i rols que hi ocupen.
8. Estabilitat laboral.
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3.
Superar l'enfocament  
de víctima
Estratègies i resistències

Una investigació amb perspectiva feminista no hauria de limitar-se a una enu-
meració dels danys provocats pels projectes transnacionals. També cal reflec-
tir quines han estat les estratègies que han posat en marxa les comunitats, 
amb un especial èmfasi en com han respost les dones davant l'acció de les 
empreses. Presentar les dones només com a víctimes de violències i agres-
sions és un enfocament reduccionista: cal fer valdre les estratègies de resis-
tència pròpies que han desenvolupat i reconèixer la seva agència i la seva 
resiliència davant de les situacions que les afecten.

En aquests casos, ens podem plantejar algunes preguntes:

Estaven organitzades les dones abans de l'arribada de l'em-
presa? De quina manera?

Què ha passat amb aquestes formes d'organització després de 
l'arribada de l'empresa?

Existeixen organitzacions només de dones (grups de mares, 
agrupacions per oficis) o hi ha organitzacions mixtes (d'homes i 
dones)?

En el cas d'organitzacions en les quals hi ha participació d'ho-
mes i dones, quins rols han ocupat les dones?

Quina ha estat la postura que han adoptat les dones respecte 
del projecte transnacional?

Quines estratègies han posat en marxa per oposar-s'hi al 
projecte?

Què han après les dones després d'enfrontar-se a l'empresa?

Quines iniciatives de resistència han sostingut les dones? 
Exemples: grups d'autodefensa, grups de suport mutu, cerimò-
nies de sanació col·lectiva, perolades comunitàries, manifesta-
cions, plantons, vagues de fam, rodes de premsa, campanyes 
internacionals.

Exemple:

En el cas de Buenaventura, on coincidint amb la instal·lació de l'empresa 
TCBuen s'han agreujat les situacions de violència, les quals inclouen agres-
sions, assassinats i tortures, les dones s'han organitzat al voltant de la religió 
i l'espiritualitat pròpies de les comunitats afrocolombianes d'aquesta zona 
del Pacífic. Les cerimònies de memòria i recordatori de les víctimes suposen 
punts de trobada i suport mutu que faciliten el dol comunitari i són també ac-
tes que enforteixen la cerca de justícia i reparació per les víctimes. 
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GLOSSARI

4.
Glossari

Transnacionals Són aquelles empreses amb seu en un país diferent 
d'aquell o aquells en els quals s'executen les seves ac-
tivitats. Sovint les empreses tenen seu social en països 
europeus/del Nord Global, mentre desenvolupen les 
seves activitats en països del Sud Global (Àfrica, sud-
est asiàtic, Amèrica Llatina), aprofitant els recursos 
naturals i beneficiant-se de legislacions acords als seus 
interessos i de vegades més laxes en matèria ambiental 
o de drets laborals. Es tracta, en el fons, de repetir una 
lògica que remet al colonialisme.

Extractivisme És la dinàmica econòmica basada en l'explotació i ex-
tracció de recursos naturals (aigua, minerals, sòls, 
boscs, etc.) per la seva exportació, o bé per l'externa-
lització dels beneficis obtinguts a través d'empreses 
transnacionals. Aquestes pràctiques ignoren o no es 
responsabilitzen dels danys que produeix la seva actu-
ació en les poblacions i ecosistemes en els quals s'ins-
tal·len.

Danys  
immaterials,  
emocionals i  

morals

Són aquelles afectacions que no tenen a veure amb el 
que és material (afectacions directes sobre cossos i ter-
ritoris), però que provoquen un impacte en el benestar 
psicològic o emocional de les persones. 

Ecofeminisme(s) Són un corrent de pensament que entreteixeix ecolo-
gisme amb feminisme i vincula directament l'explotació 
dels cossos i les vides de les dones, amb l'extracció i des-
trucció dels recursos naturals, ambdues emparades en 
lògiques capitalistes, patriarcals, colonials i ecocides. 
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5.
Informació i recursos
Feminists for a Binding Treaty
https://www.womenalliance.org/feminists-4-binding-treaty/

Alerta DH
https://alertadh.org/es/

Grup Català d'Empresa i Drets Humans
https://www.lafede.cat/ca/tag/grup-dempresa-i-drets-humans/

Transnational Institute
https://www.tni.org/es

Observatorio de las Transnacionales en América Latina (OMAL)
https://omal.info/

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos
https://im-defensoras.org/es/

Stop Corporate Impunity
https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
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