Ιθαγενείς του Εκουαδόρ: η νέα
μορφή
αποικιοκρατίας
και
εξορυκτισμού του Κορρέα
Συνέντευξη: Νίκος Αναστασόπουλος, Αντώνης Μπρούμας
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννα Μαραβελίδη
Η Nina Pacari είναι μία προεξέχουσα γυναικεία προσωπικότητα του ιθαγενικού κινήματος του Εκουαδόρ. Συμμετέχει στην
Συνομοσπονδία των Ιθαγενικών Εθνοτήτων του Εκουαδόρ (CONAIE), η οποία αποτελεί την πιο σημαντική οργάνωση ιθαγενών
στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορρέα έχοντας ξεκινήσει μεγάλα εξορυκτικά έργα σε ιθαγενικά
εδάφη επιτίθεται στον ιθαγενικό τρόπο ζωής στο όνομα της ανάπτυξης. Στην παρακάτω συνέντευξη η Nina Pacari μιλάει
για την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα καθώς και για την κοινοτική ζωή και τους αγώνες του ιθαγενικού κινήματος.

Μπορείς να μας περιγράψεις την ιθαγενική οργάνωση στην οποία
συμμετέχεις; Πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι αρχές και οι
στόχοι και ποιος είναι ο πολιτικός σας ρόλος στη χώρα;
Η Συνομοσπονδία των Ιθαγενικών Εθνοτήτων του Εκουαδόρ, της
οποίας τα αρχικά είναι CONAIE, είναι μία οργάνωση που αποτελεί
προϊόν άσκησης της ιστορικής μας συνέχειας ως λαού, επομένως,
δεν είναι μία ένωση ή μία επαγγελματική οργάνωση -ή
οποιουδήποτε άλλου τύπου ομαδοποίηση σύμφωνα με το δυτικό
εταιρικό όραμα-, αφού εμπεριέχει στοιχεία όπως: ιστορική
ταυτότητα και εδαφική συνέχεια, γλώσσα και φιλοσοφία, είναι
δηλαδή λαοί, έθνη ή εθνότητες. Στο Εκουαδόρ αναγνωρίζονται
δεκατέσσερις διακριτές ιθαγενικές εθνότητες με διαφορετικές
γλώσσες, όπως οι λεγόμενοι Montubios και Mestizos ή ακόμα και
άλλοι αφρικανικής καταγωγής. Επομένως, σύμφωνα με την δική μας
αντίληψη, που αναγνωρίζει τους εαυτούς μας ως μια πολυεθνοτική
κοινωνία, το κράτος θα έπρεπε επίσης να είναι πολυεθνοτικό.
Από το 2008, αυτό έχει αναγνωριστεί ως τέτοιο στο Σύνταγμα.
Η CONAIE λειτουργεί μέσω κοινοτικών συνελεύσεων, έχει τους
δικούς της αυτόνομους θεσμούς και οι κύριες αρχές της είναι οι
ακόλουθες:
συμπληρωματικότητα,
αμοιβαιότητα,
αλληλοεπικοινωνία, αναλογικότητα, ama killa (να μην είσαι

οκνηρός – να έχεις μία κοινωνική ροπή), ama llulla (να μην
ψεύδεσαι, δημαγωγείς και είσαι ασυνάρτητος), ama shwa (να μην
κλέβεις, αφού η διαφάνεια είναι σημαντική σε μια κοινωνία). Οι
στόχοι: να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας και πάνω απ΄όλα, να
παλέψουμε για να αλλάξουμε το μοντέλο του αποικιακού κράτους
που, παρότι έχει παραδεχτεί τον πολυεθνοτικό του χαρακτήρα,
επιβιώνει ως σήμερα, καθώς και για να αλλάξουμε το τωρινό
οικονομικό σύστημα που δημιουργεί, διατηρεί και δυναμώνει την
ανισότητα.
Πώς οργανώνονται οι ιθαγενικές κοινότητες στο Εκουαδόρ, ποιοι
είναι οι κοινωνικοί και οικονομικοί θεσμοί και ποιο βαθμό
αυτονομίας απολαμβάνουν;
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εδαφικότητας και της ταυτότητας. Είναι μια δομή στηριζόμενη
στην ταυτότητα της ιστορικής συνέχειας των ανθρώπων της και
είναι επομένως ένας συλλογικός «φορέας» που ασκεί τα
δικαιώματά του. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο ατομικών και
αυθόρμητων επιθυμιών που ενώνονται για έναν κοινό σκοπό. Είναι
κάτι το διαφορετικό απ΄τη δυτική έννοια μιας «οργάνωσης». Ως
εκ τούτου, το άρθρο 10 του Συντάγματος αναγνωρίζει τους
παρακάτω κατόχους δικαιωμάτων: τον άνθρωπο ως άτομο, τους
λαούς ως συλλογικά υποκείμενα και τη Φύση ως ξεχωριστό
υποκείμενο δικαιωμάτων.
Όσον αφορά τους κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς, η δυτική
άποψη συχνά εννοεί κάποια κτίρια όπου οι κοινωνικές και
οικονομικές πολιτικές λαμβάνουν χώρα, μελετώνται και
εκτελούνται. Οι θεσμοί όμως των ιθαγενικών κοινοτήτων είναι
μια ζωντανή εμπειρία σε όλους τους δρόμους της ζωής του λαού
και διαχέονται παντού, για παράδειγμα, οι νομικοί θεσμοί
(συλλογική επίλυση των διαφορών), οι σχέσεις μεταξύ γενεών και
άσκησης εξουσίας (όπου εφαρμόζεται το μοντέλο της Ayllu–
οικογένειας- κοινότητας), το Minga ή mink’a το οποίο είναι μία
απ΄τις θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής οικονομίας, κ.τ.λ.[1]
Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης Κορρέα προς τις ιθαγενικές

κοινότητες, τον ιθαγενικό τρόπο ζωής, τα ιθαγενικά και
κοινωνικά κινήματα και γενικώς προς τα οριζόντια κινήματα;
Η στάση της κυβέρνησης Κορρέα προς τις ιθαγενικές κοινότητες,
ή καλύτερα προς κάποιες από αυτές, είναι αυτή της πατρωνίας
αλλά χωρίς κανένα σεβασμό, όπως η στήριξη για τη βελτίωση του
εδάφους και της παραγωγικότητας, προσφέροντας βοήθεια που δεν
έχει ολοκληρωθεί καν. Έχουν παράσχει ένα προσωρινό σπίτι
30τ.μ. σε μόλις 2 ή 3 άτομα μιας κοινότητας ενώ οι μικρότερες
κοινότητες μετρούν τουλάχιστον 200 οικογένειες· η κυβέρνηση
συνεχίζει την «κοινωνική» της πολιτική όπως παραπάνω,
βασιζόμενη στο λεγόμενο «κουπόνι για φτωχούς» (μηνιαία δόση
των $50 ανά άτομο), στην ενσωμάτωση των ιθαγενών απ΄το
αποικιακό κράτος, στη δίωξη των ιθαγενικών αρχών, στην
καταδίωξη και ποινικοποίηση με φυλετικά κριτήρια, στην
περιφρόνηση, στην απονομιμοποίηση κάθε ιθαγενικής ή άλλης
κοινωνικής ομάδας, υπονομεύοντας την πρόταση του ιθαγενικού
κινήματος σχετικά με τη γη και το έδαφος, το νερό, τους
στρατηγικούς πόρους, τις κοινωνικές πολιτικές, κ.τ.λ.
Αντιμετωπίζουμε μία επιστημική ηγεμονία και επιβολή, ως
ξεκάθαρη έκφραση μιας νέας μορφής αποικιοκρατίας, που προάγει
και εφαρμόζει ο Κορρέα.
Ποια είναι η πολιτική στάση της κυβέρνησης Κορρέα σχετικά με
την περιβαλλοντική προστασία των ιθαγενικών εδαφών αλλά και εν
γένει της χώρας;
Ο Κορρέα ασκεί την πιο ξεκάθαρη μορφή εξορυκτισμού
(extractivismo). Δεν τον ενδιαφέρει εάν αυτό επηρεάζει κάποιο
ιθαγενικό έδαφος. Η πολιτική του είναι αυτή της ενδυνάμωσης
του καπιταλισμού και της ασσύμετρής του συσσώρευσης, που γεννά
μεγαλύτερη φτώχεια. Δεν υφίσταται καμμία διαβούλευση
προηγουμένως, ενώ χρησιμοποιούνται τακτικές στρατικοποίησης
των ιθαγενικών εδαφών, εξώσεις και αποστέρηση των περιουσιών
τους (η περίπτωση του χωριού Tundayme είναι απ’τις πιο
χαρακτηριστικές).
Η κυβέρνηση Κορρέα θεωρείται απ’την Ευρωπαϊκή Αριστερά ως

προοδευτική και αριστερή. Ποια είναι στην πράξη η πολιτική της
κυβέρνησης όσον αφορά την ανακατανομή του πλούτου και τον
κοινωνικό μετασχηματισμό; Ανταποκρίνεται στα αιτήματα των
κινημάτων και της κοινωνίας;
Ο Κορρέα χρησιμοποιεί από τη μία, μία αριστερή ρητορική και
από την άλλη, μία εφαρμογή συντηρητικής πολιτικής. Μία
ρητορική υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία
ωστόσο συστηματικά παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων, των
γιατρών, των δημοσιογράφων, των δασκάλων, των μαθητών ως
ατόμων και ως ιθαγενών λαών (η λίστα είναι μακρά). Είναι η
κυβέρνηση για την οποία υπάρχουν αποδείξεις για την πιο
εκτεταμένη διαφθορά στην ιστορία του Εκουαδόρ, αυτή η οποία
έχει τριπλασιάσει το εξωτερικό χρέος, αυτή που έχει
περισσότερα έσοδα απ΄τις υψηλές τιμές πετρελαίου, που έχει τον
απόλυτο έλεγχο όλων των εξουσιών: την υποταγή του δικαστικού
συστήματος και του κοινοβουλίου,
τη δουλοπρέπεια του
συνταγματικού δικαστηρίου, την αύξηση της καταστολής και του
απολυταρχισμού·
δημοκρατίας.
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Το τελευταίο διάστημα είδαμε μία αναζωπύρωση των κοινωνικών
κινημάτων στη χώρα. Ποια είναι η δομή τους, ποιες πρακτικές
χρησιμοποιούν και ποια τα βασικά τους αιτήματα;
Δεν θα μπορούσα να μιλήσω εκ μέρους των κοινωνικών κινημάτων
και των δομών τους. Θα περιορίσω την αναφορά μου στο ιθαγενικό
κίνημα CONAIE. Δεν ενστερνίζομαι την άποψη της «αναζωπύρωσης»,
η οποία εννοείται στον δυτικό τρόπο σκέψης ως μια γραμμική
διαχείριση του χρόνου. Το ιθαγενικό κίνημα, όπως αποδεικνύει η
ιστορική του διαδρομή, δρα όταν κρίνει σκόπιμο να το κάνει,
υπέρ δικών του διεκδικήσεων αλλά και υπέρ πιο διευρυμένων
πολιτικών ζητημάτων, όπως εκείνα της δεκαετίας του ‘90 στο
Εκουαδόρ. Οι ιθαγενείς είναι πάντα ενεργοί με τον τρόπο ζωής
τους, τις εμπειρίες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις
προτάσεις και τη συμβολή τους. Η δυναμική αυτή δεν είναι
κατανοητή και παρατηρήσιμη απ’τον δυτικό κόσμο και
«αναδυκνύεται» μόνο σε περιπτώσεις μαζικών κινητοποιήσεων.

Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται, συζητιούνται μέσα στις
συνελεύσεις των κοινοτήτων και επομένως, δεν εξαρτώνται από
κάποιο έτοιμο πρόγραμμα.
Κάποιες ιθαγενικές ιδέες και αρχές έχουν χρησιμοποιηθεί ως
μεταφορές και ιδέες, οι οποίες αποτελούν έμπνευση για κινήματα
και θεωρίες στη Δύση και οι οποίες προέρχονται απ’την Αριστερά
και απ’τα οικολογικά κινήματα, όπως η βαθιά οικολογία και η
αποανάπτυξη. Πιστεύεις ότι οι ιθαγενικές κοσμολογικές αρχές,
όπως η Pachamama και το Sumak Kawsay οι οποίες είναι
αναγνωρισμένες απ’τα Συντάγματα του Εκουαδόρ, μπορούν να
δώσουν νόημα και να συνδεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αν
ναι, πώς;
Η Pachamama (που αναφέρεται στη φύση) δεν είναι απλά μία αρχή
αλλά ένα υποκείμενο που και αυτό στην περίπτωση του Εκουαδόρ
απολαμβάνει δικαιώματα. Η βαθιά οικολογία και η αποανάπτυξη
είναι δυτικές κατασκευές, και πολύ σωστά τις αναφέρεις, αλλά
λαμβάνονται ως μεμονωμένα στοιχεία του τι σημαίνει μια
συνολική αναφορά στη Pachamama και το Sumak Kawsay. Θεωρώ πως
οι αυθεντικές αυτές σημασίες θα πρέπει να παραμένουν
ευδιάκριτες, όπως και η εμπλοκή τους και το περιεχόμενο τους
θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως πραγματικά αυτό που είναι,
διαφορετικά θα καταλήξουμε να βρίσκουμε τελείως μεταφυσικές
ομοιότητες που τελικά διαμορφώνουν μια λεπτή μορφή ακαδημαϊκής
κυριαρχίας.
Πιστεύεις πως οι αρχές της ιθαγενικής κοσμολογίας μπορούν να
δώσουν νόημα σε μεγαλύτερα αστικά περιβάλλοντα και αν ναι,
έχεις κάποιες προτάσεις και ιδέες του πώς μπορεί αυτό να
εφαρμοστεί πρακτικά;
Η ιθαγενική κοσμολογία δεν είναι μία αρχή αλλά πολλές απ’τις
αρχές των ιθαγενών παραμένουν πάντα εφαρμόσιμες σε ευρύτερες
κοινωνίες όπου αξίες όπως η ισότητα, η αμεροληψία και η
δικαιοσύνη ενθαρρύνονται. Ένα παράδειγμα, είναι η αναφορά στο
Sumak Kawsay, το οποίο έχει να κάνει με την κοινοτική και
δίκαιη οικονομία και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη

νεοφιλελεύθερη συσσώρευση κεφαλαίου.
——————————————
[1] Η Nina Pacari αναφέρεται εδώ σε κοινωνικούς θεσμούς
έγκυρους και ισχύοντες παντού, παρά σε επίσημoυς θεσμούς που
βασίζονται στο να δημιουργούν τυπολογίες, όπως τα δικαστήρια,
τα νοσοκομεία κ.ά.

