
O PROBLEMA DA TERRA NO MUNDO 
 

 

No anterior concurso que plantexamos ós rapaces da ESO tratábase de que estes reflexionasen 

sobre o problema da vivenda no mundo, da carencia por parte de moita xente dunha vivenda digna 

onde habitar, e dos problemas que a súa falta xenera. 

Agora queremos ir un pouco máis atrás no problema, a un dos factores que inciden na falta de 

vivenda digna, e que é o problema da falta de chan onde poder construir unha vivenda. 

 

Iste problema é bastante complexo, porque nos atopamos con casos diferentes e situacións vitais 

distintas. Por exemplo; temos por unha banda os problemas que teñen os pobos indíxenas para que 

lles sexan recoñecidos os seus territorios tradicionais como propios, e por outra banda o problema 

das enormes extensións de terreos baldíos pertencente a grandes terratenentes e os milleiros de 

campesinos que non teñen terras onde traballar ou que traballan terras doutros nunhas condicións 

degradantes. E, por último, atopamos o problema dos miles de inmigrantes que, fuxindo das 

precarias condicións de vida no campo, chegan ás cidades e intentan instalarse nestas, e dada a súa 

mísera situación e á falta de recursos, acaban creando cinturóns de barrios-chabolas nos bordes das 

cidades, naqueles terreos baldíos e ás veces perigosos que ninguén quere. 

 

Nos, ímonos centrar nos dous primeiros casos, porque neles a problemática do solo e moito máis 

parecida que no caso dos inmigrantes nas cidades. 

 

 

OS POBOS INDÍXENAS. 
 

Non hai un so país no mundo no que, dunha maneira ou doutra, non atopemos un pobo “indíxena” 

que está a loitar polo seu dereito ó seu modo de vida e, consecuentemente, polo dereito a seren donos 

dos seus territorios tradicionais e ancestrais que se ven ameazados polos intereses do capitalismo 

máis salvaxe. 

Mesmo nos países que chamamos “do primeiro mundo”, ainda atopamos moitos destes casos, e 

como exemplo falaremos do pobo dos Ainos no Xapón e dos Aboríxenes en Australia, casos nos que 

a loita polos dereitos dos pobos teñen percorrido unha longa viaxe que ainda non rematou: 

 

 



OS AINOS DO XAPÓN 
 

Os Ainos son un pobo aborixen do Xapón, que está a piques de ser exterminado e que loita polas 

súas terras. No Xapón hai 70.000 Ainos na actualidade, que viven nun 30% da agricultura, nun 

30% da pesca,  un 10% traballa no comercio e na industria e un 30% son xornaleiros, moitos deles 

emigrados a Tokio en busca de traballo. 

Eles esixen a devolución das súas terras, na illa de Hokkaido, e sobre todo as compensacións por 

máis de dous séculos de colonización por parte dos comerciantes e campesinos enviados polas 

autoridades centrales á illa de Hokkaido. Esixen en particular que se reconsidere a indemnización 

que propuso o goberno actual de 12,3 millóns de dólares, sinalando que ista valorización se fixo 

atinguindo ó valor das súas terras cando se llas confiscaron no 1899, momento no que os 

documento redactáronse con moitísimos erros sen incluir realmente tódolos seus terreos.  

Polo de agora obtiveron o recoñocemento por parte das autoridades do seu dereito sobre as terras, 

pero as compensacións prometidas para poder evitar a non desaparición da súa cultura son o tema 

en litixio neste momento 

 

 

OS ABORÍXENES DE AUSTRALIA 
 
Os aboríxenes de australia chámanse a si mesmos Arrenrte, e habitaron Australia dende tempos 

moi moi remotos, de feito son uns dos pobos máis antiguos do mundo e tamén un dos menos 

evolucionados. 

Cando apareceu o home branco nas terras Australianas, alá polo 1860, comenzaron os conflictos 

sangrientos entre os aboríxenes e os colonos. Dadas as teorías darwinistas imperantes na época, 

que incitaban a creer que a raza aborixen se extinguiría, as autoridades obrigaron ós pobos do Sur 

a vivir recluídos nunhas reservas, lonxe dos seus territorios e baixo control da igrexa e do goberno 

colonial. Alí sobreviviron a duras penas, e na 1ª Guerra mundial foron expulsados das reservas 

para darlle as terras a granxeiros blancos. Isto obligou ós aboríxenes a vivir en chabolas preto das 

cidades, onde reinaba a miseria e a fame, miseria que deu en chamarse “o problema Aborixen”. 

Posto que non se extinguían, as autoridades plantexáronse outras accións, agora co lema da 

asimilación e disociación da vida salvaxe: así roubaban ós rapaces e rapazas das súas familias e os 

educaban en institucións para que foran agricultores e criadas. 

Polos anos 60, entendeuse que a raza aborixen non se extinguiría, posto que eles tiñan sempre en 

mente que nunca abandonarían nin as súas terras, nin a súa cultura, nin vivirían coma os homes 

brancos. Empezou a crecer o movemento dos dereitos da terras e creouse o primeiro movemento 

polos dereitos dos aboríxenes. Pronto se plantexaría a primeira demanda xudicial sobre a continua 



desposesión das terras tradicionais aboríxenes, e na sentencia xurdiu o término “Terra Nullis” 

(terra vacía), que xustificaba legalmente que cando Australia fora conquistada era unha terra 

vacía e deshabitada, e polo tanto os aboríxenes non tiñan dereito a reclamar ningunha terra. 

Co tempo e moitas loitas, conseguiron ser recoñecidos na constitución coma cidadáns australiáns, 

con dereito a votar, e no 1976 aprobouse a ley dos dereitos da terra aborixen, Non foi ata os anos 90 

que se recoñeceu que Australia non fora unha “terra  nullis” e, polo tanto, que os aboríxenes tiñan 

dereito a reclama-las súas terras. 

Actualmente o goberno de Australia cambiou a súa actitude hacia eles e leva unha política de plena 

integración, ainda que só un pequeno porcentaxe se beneficia de ela plenamente. Un informe de 

abril do 2000 da oficina australiana de Estadísticas atopou que os índices de mortalidade entre os 

aboríxenes era bastante máis alto en tódolos tramos de idade, debido ás desvantaxes 

socioeconómicas 

Os índices de suicidio, crimen, tabaquismo alcoholismo e morte en custodia policial, son 

significativamente máis altos entre os aboríxenes. 

Co tempo, se lles devolveron as terras e lugares emblemáticos como Uluru e existe unha política de 

reconciliación, incluso de pedir perdón dos desmáns cometidos en épocas anteriores. 

Os aboríxenes representan un 2’1 por cento dos 19 millóns de habitantes de Australia. 

 

 

Nestes dous casos pódese dicir que os problemas do chan dos pobos mencionados vanse 

solucionando debido á sensibilidade dos gobernos e dos cidadáns frente a estes grupos humanos. 

Nembargantes non sucede así na maioría dos casos. Non en van falamos antes de dous países dos 

máis avanzados económicamente e nos temas dos dereitos civís e cidadáns. Se nos imos a outros 

lugares do planeta, as cousas xa non son tan positivas e esperanzadoras. Na maioría dos países de 

África e América, onde houbo uns procesos de colonización e de conquista salvaxes, os pobos 

indíxenas seguen todavía sen ver recoñecidos os seus dereitos, e aínda atopamos lugares onde se 

está a producir a expulsión deles dos seus territorios ancestrais, xeralmente por motivos 

económicos: estamos a falar, por exemplo, dos problemas que teñen moitas tribus indíxenas da 

Amazonía, que son presionados polos gobernos e polas multinacionais madereiras para abandonar 

as súas terras, ás veces sen compensación algunha, ou con compensacións que pouco teñen que ver 

co valor real dos territorios. 

 

 

 



OS CAMPESINOS SEN TERRA. 
 
O tema dos campesinos Sen Terra e un tema que é cada vez máis coñecido porque cada vez ten 

maior presencia nos medios de información. 

Hai moitos países nos que, froito das guerras de conquista e de colonización, os habitantes orixinais 

do mesmo foron expulsados das súas terras e estas pasaron a ser controladas por grandes 

terratenentes. Istas grandes extensións de terreo permaneceron e permanecen en moitísimos 

lugares baldías, sin seren utilizadas para a ganadería ou agricultura.  

Noutros casos, os novos donos manteñen nas terras ós antiguos habitantes nunha situación de 

semiescravitude, sendo explotados no cuidado da terra e sen recibir cáseque ningún beneficio a 

cambio, vivindo na miseria e moitas veces morrendo de fame. 

Xurden así milleiros de campesinos que tratan de fuxir de situacións de escravitude e que buscan 

un lugar onde poder traballar por eles mesmos. Moitos chegan ás cidades, aumentando as tasas de 

desemprego e de miseria.  

Dista búsqueda xurden as loitas pola terra: os campesinos esixen das autoridades políticas o seu 

dereito a poder manter a sua vida campesina, e a inxusticia que representa a existencia de 

extensións inmensas de terreos infrautilizados. Estas esixencias tradúcense en ocupacións ilegais de 

terreos, loita coas forza do orde e conflictos. As presións populares e a influencia dun sentir global 

de solidariedade frente a esta situación, fan que os gobernos vaian cedendo nalgúns casos. 

 

Estas ocupacións polos campesinos sen terra de inmensas propiedades infrautilizadas parecen un 

combate do século pasado, pero e o resultado da exclusión que sofren moitas persoas na sociedade 

actual, que son expulsadas do sistema e que loitan por unha forma de sobrevivir con dignidade. 

 

Imos falar aquí dún dos casos mais coñecidos, o do movemento dos Sem Terra do Brasil: 

  

 

O MOVEMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DO BRASIL 
(MTS) 

 
En poucos países do mundo se observa unha desigualdade semellante á do Brasil na apropiación 

privada da terra. No estremo inferior da escala, 5 millóns de familias non posúen a máis mínima 

parcela. Un pouco máis arriba, o 80% da poboación rural do Brasil está confinada na cuarta parte 

das terras de cultivo. No extremo superior, medio millón de de explotacións chamadas “patronais”, 

ocupan as ¾ partes da superficie cultivable. É neses latifundios onde o Instituto Nacional de 



Colonización e Reforma Agraria identificou 150 millóns de hectáreas non traballadas, das que 20 

millóns poderían ser explotadas inmediatamente. 

 

O Movemento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil (MTS) é o resultado dunha 

situación agraria estructural e histórica no Brasil. Nasceu da articulación das loitas pola terra que 

se retomaron  a finais dos anos 70, especialmente na rexión centro-sur do país, e que se foi 

extendendo progresivamente por todo o territorio do Brasil: Entre as décadas de 1950 e 1964, os 

movementos campesinos crearon a Liga Campesina, a Unión de Traballadores Agrícolas, e o 

Movemento dos Agricultores Sen Terra. Estes movementos foron abortados pola dictadura militar 

e os seus líderes detidos, exiliados ou asasinados. Non foi ata os tempos da democracia cando 

xurdíu unha nova forma de presión dos campesinos que non posuían terras: as ocupacións 

organizadas dos latifundios improductivos, para dar un pedazo de terra a miles de familias. 

O MST xestouse no período entre o 1979 e o 1984, froito destas movilizacións, e foi creado nese 

mesmo ano nun congreso Nacional de Traballadores sen Terra. Hoxe en día o Movemento está 

organizado en  22 estados brasileños, contabiliza unhas 250.000 familias asentadas (cada familia 

adoita ter tres ou máis fillos) e 70.000 acampadas no país. Os seus obxectivos son: loitar pola terra, 

a reforma agraria, e a construcción dunha sociendade máis xusta, sen explotados nen explotadores. 

 

As actuacións deste grupo comenzaron polo acampamento provisonal ó longo das estradas das 

grandes facendas pouco ou nada explotadas, coma testemuña visible do contraste entre a exclusión 

e os privilexios desorbitantes. Estes asentamentos de familias sen terra nas beiras da estradas son 

tan grandes que chegan a convertirse en verdadeiras cidades; as condicións nestes lugares son 

rudimentarias pois falta de todo: auga, alimentos, instalacións sanitarias, escolas para os nenos, 

asistencia médica, etc; as persoas viven inseguras, suxeitas ás provocacións e violencias dos matóns 

e outras forzas de represión organizadas polos latifundistas. A situación nestas “cidades” é, de feito, 

peor que os campos de refuxiados en África, pois os Sen Terra non contan con ningunha asistencia 

institucional e tampouco a ONU lles presta socorro. 

 Despois dos asentamentos, forzáronse as portas das facendas, obrigando ó poder a facer fronte a 

feitos consumados, e a ter en conta ós Sen terra e a negociar con eles. Desta forma, e a pesar das 

moitas presións do poder máis tradicional, fóronse conseguindo leis de reforma agraria e de 

reestructuración da propiedade da terra, gracias ás cales as familias fóronse asentando e 

comenzando a desenvolver un novo sistema de vida. 

Estes grupos forman redes de comunicación e de transmisión de información sobre novas técnicas 

agrícolas e novos cultivos máis eficaces, así coma redes de educación e formación, na que os nenos e 

nenas edúcanse en valores de solidariedade, colectividade, e igualdade, desenvolvendo un proxecto 



participativo e igualitario, a contracorrente da orientación dominante, ofrecendo novas 

perspectivas a amplios sectores da sociedade brasileira. Nas palabras do economista brasileiro 

Celso Furtado, O MST constitúe “a única resposta ó desemprego masivo no Brasil, pois unha volta 

á agricultura de subsistencia é preferible á miseria urbana” 

 

 

O CASO DE GUATEMALA. 
 

O caso de Guatemala pode ser representativo de moitas rexións do planeta en canto ó uso da terra e 

á explotación dos seus recursos, polo que ten interés deterse nel. Ademáis, a proximidade afectiva e 

histórica que temos con este país fan do coñecemento das súas circunstancias socioeconómicas e da 

súa historia un bo exercicio para entender, dende un enfoque global, as nosas responsabilidades en 

canto á súa situación e ás posibilidades que ten a nosa cooperación no seu futuro.  

 

No ano 1.524 os españois ó mando de Pedro de Alvarado tomaron a cidade de Guatemala e 

fixéronse co control de todo o país. Para iso, co propósito de repartir o territorio e as súas riquezas, 

tiveron que matar a miles de indios: quichès, kaqchi, mams, queqchí, tzutujiles, etc...Os que 

quedaron con vida foron escravizados ou fuxiron ás montañas véndose obrigados a adaptarse ás 

novas condicións de vida para sobrevivir. 

No ano 1.821 os grandes propietarios das terras proclamaron pacíficamente a independencia. 

Coa crise dos tintes vexetais, principal producto de exportación de Guatemala, coa invención dos 

colorantes artificiais, a mediados do século XVIII, introduciuse o cultivo do café de xeito masivo. 

Tra-la reforma liberal de 1.871 despoxouse ós indíxenas das súas terras comunais para ser 

incorporadas- por parte dos grandes terratenenres -ás explotacións cafetaleras. 

A finais do século XIX, con Manuel Estrada Cabrera no poder, permitiuse a entrada de capitais 

estadounidenses que se fixeron donos do ferrocarril, os portos, a producción de electricidade, e de 

grandes extensións de terra. 

En 1.944 houbo un levantamento popular que instaurou unha democracia coa elección de 

autoridades locais, suprimindo os traballos obrigatorios a indíxenas. Iniciouse unha reforma 

agraria reparindo terras ás comunidades indíxenas durante o goberno de Arbenz (1.951-54). 

Como resposta a estas reformas o goberno de Arbenz foi derrocado coa axuda dunha invasión 

dende Honduras por parte de Estados Unidos. As terras foron devoltas ás empresas e sucedéronse 

unha serie de gobernos militares con eleccións fraudulentas. 

Neste clima naceron varios movementos revolucionarios armados que fixeron que se desatase unha 

represión cada vez máis violenta por parte do goberno. Multiplicouse o sistema de "aldeas modelo" , 



lugares onde eran desprazados os campesinos e obrigados a producir, dentro dun sistema pensado 

para a exportación e non para o autoconsumo. 

Dende 1.987,cando se xuntaron en Madrid a guerrilla e o goberno, estase a perseguir a paz pero 

non é ata decembro de 1.995 que o goberno e a U.R.N.G. (Unidade Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca) firman os acordos de paz que poñen fin á guerra. 

 

Durante os derradeiros anos, e seguindo os principios dos acordos de paz, varias organizacións de 

indíxenas e campesinos están a reivindicar a recuperación da súa terra e, con gran esforzo, 

obtiveron algunha superficie onde poder desenvolver o seu traballo e vivir del.  


