A propósito do

7º OBXECTIVO

DO MILENIO

INTRODUCIÓN

“ Non podemos permitir que unha contorna económica desfavorable nos
obrígue a deixar de banda os compromisos contraídos no 2000.
Este non é momento de retroceder, senón de acelerar os adiantos cara á
consecucióndosODMefortaleceraalianzamundialparaodesenvolvemento.
Seacomunidademundialrespondedexeitoconstrutivoácrise,osobxectivos
aínda poden lograrse.”
Ban Ki-moon
Secretario Xeral das Nacións Unidas.
Arazóndestabrevepublicación,dedicadaaunpúblico,porexemplo,estudantes
de arquitectura e profesionais vencellados á construción e ao urbanismo, é
divulgarosesforzosqueacomunidadeinternacionalsecomprometeualevar
a caboparacombaterapobrezae,enparticular,promoveracciónsdemellora
no ámbito do dereito á vivenda e ao hábitat.
ASF-Galicia,conscientedacomplexidadedestastemáticasedassúasposibles
repercusións, propón aos lectores algunhas nocións sobre os Obxectivos do
Milenio - en concreto sobre as metas 7C e 7D- coa intención de sensibilizar
xerando, á súa vez, un entorno de debate e de análise sobre a complexidade
derivadadofenómenodaurbanizaciónmundial,acarenciadeservizosbásicos
adecuados e as medidas necesarias para afrontar estas problemáticas.
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OBXECTIVOS DO MILENIO
BREVE INTRODUCIÓN
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Os Obxectivos do Milenio representan un acordo internacional que xurdiu
dos compromisos e dos fitos establecidos nos encontros mundiais dos anos
noventa.

Como resposta aos principais retos de
desenvolvemento e á voz da sociedade
civil, os ODM promoven a redución da
pobreza, a educación, a saúde materna e a
igualdade de xénero, e apuntan a combater
a mortalidade infantil, o VIH/SIDA e outras
enfermidades.
Co ano 2015 como horizonte, para alcanzar
os ODM é indispensable que todos os
actores comprometidos cumpran a súa
parte de responsabilidade. Os países pobres
comprometéronse a gobernar mellor e a
investir en saúde e educación. Os países ricos
comprometéronse a darlles apoio a través
da asistencia, alixerar a débeda e un sistema
comercial máis xusto.
O Programa das Nacións Unidas para o
Desenvolvemento(PNUD)traballacungrande
abano de socios e colaboradores co fin de crear
coalicións que dean soporte aos obxectivos a
escala global, rexional e nacional e determinar
as medidas e accións necesarias para acadalos.
Durante o Encontro do Milenio das Nacións
Unidas, que tivo lugar en setembro do 2000,
a Declaración do Milenio foi aprobada por
189 países e asinada por 147 xefes de
estado e de goberno.
Os ODM insisten sobre os compromisos máis
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importantes establecidos por separado nos
encontros e conferencias das Nacións Unidas
durante a década dos noventa, e recoñecen
explicitamente a dependencia recíproca entre
o crecemento, a redución da pobreza e o
desenvolvemento sostible.
Consideran que o benestar susténtase na
gobernabilidade democrática, o estado de
dereito, o respecto dos dereitos humanos, a
paz e a seguridade.
Os 21 fitos son cuantificables por medio
dunha serie de indicadores e prazos que
supervisan os progresos obtidos; combinan,
ao oitavo obxectivo, as responsabilidades dos
países en desenvolvemento coas dos países
desenvolvidos.
O ano 2001, como seguimento ao Encontro do
Milenio, o Secretario Xeral das Nacións Unidas
presentou a Guía Xeral para a Aplicación da
Declaración do Milenio.
Esta constitúe unha revisión integrada e
comprensivadasituacióneidentificapotenciais
estratexias de acción deseñadas para alcanzar
os obxectivos e compromisos da Declaración
do Milenio.
OsObxectivosdeDesenvolvementodoMilenio

(ODM) contribuíron firmemente a centrar
a atención internacional en cuestións de
desenvolvemento e redución da pobreza.
Aíndaasí,oprogresofoidispareaONUadvertiu
claramente que moitos dos fitos globais non
se cumprirán antes do 2015 a menos que se
intensifiquen enormemente os esforzos.

a participación efectiva. O marco dos dereitos
humanosrecordaaosresponsablesdaadopción
depolíticasqueosprocedementosmedianteos
que se alcanzan os fitos son tan importantes
como os resultados.

Pola súa banda, as normas internacionais dos
dereitos humanos proporcionan un marco
sólido para a elaboración de estratexias e
programasencamiñadosaalcanzarosODM,xa
quepriorizanarendicióndecontasdosEstados,
as necesidades das persoas máis vulnerables e

Los ODM componse de 8 Obxectivos e 21 fitos que se supervisan
mediante 60 indicadores :

1

Erradicar a pobreza
extrema e a fame

5

Mellorar a saúde
materna

2

Conseguir o ensino
primario universal

6

Combatir o VIH/
SIDA, o paludismo e
outras enfermidades

3

4

Promover a
igualdade entre
os xéneros e a
autonomía da muller
Reducir a
mortalidade infantil

7

8

Garantir a
sostenibilidade do
medio ambiente

Fomentar unha
asociación
mundial polo
desenvolvemento
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O 7. OBXECTIVO DO MILENIO
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GARANTIR A SOSTENIBILIDADE DO MEDIO AMBIENTE é, quizais, o obxectivo
que cobre o maior ámbito de actuación de entre os oito ODM
O 7º obxectivo pon en evidencia que o uso
correcto e o aproveitamento das enerxías
e do medio ambiente son condicións
indispensables para o desenvolvemento
sostible.

Ao contrario, o uso indiscriminado que se
faga, podería xerar problemas en todas as
formas de vida do planeta, pór en perigo os
seus hábitats e ameazar a súa supervivencia.
Haiquedestacar,pois,ocumprimentoobrigado
da salvagarda do medio ambiente co fin de
garantirascondiciónsdehábitatindispensables
para todas as formas de vida, seres humanos
incluídos.
As poboacións con menos recursos
económicos ven afectada de forma
desproporcionada polo deterioro do medio
ambiente e a falta de acceso aos recursos
enerxéticos limpos e alcanzables.
Éevidentequeocambioclimático,adiminución
da diversidade biolóxica, a degradación do
subsoloeoesgotamentodacapadeozononon
podenserresoltosdeformailladaouindividual,
senón que esixen un compromiso mundial.
Sen dúbida, o noso planeta non poderá
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soportar os ritmos de crecemento económico
e poboacional en que as tendencias e patróns
de consumo actuais sométeno sen cambios
drásticos na forma de utilizar os recursos.
A sustentabilidade, sen transformacións
profundas, será un paradigma imposible de
alcanzar.
Os habitantes das zonas rurais dos países
do sur son os máis afectados por esta
situación pola súa elevada dependencia
dos escasos recursos naturais.
Aínda que o éxodo nas zonas urbanas reduxo
a presión sobre as zonas rurais, ao mesmo
tempo,taménprovocouunaumentodonúmero
de persoas que viven amontoadas e en barrios
precarios das cidades.
Tanto en contextos urbanos como rurais,
miles de millóns de persoas non teñen
auga potable, nin acceso a instalacións
básicas de saneamento, situación que se
agrava coas pautas de crecemento urbano
da poboación mundial. Neste sentido, o 7º
obxectivo pretende mellorar as
precarias condicións de vida destes
asentamentos humanos (ver feitos 7C e 7D).

Como o resto de obxectivos, o 7º tamén ten

definidos os seus mecanismos de avaliación
mediante diversos fitos analizables cuns
indicadores numéricos.

Os fitos do 7º ODM son 4:

Fita 7.A
Incorporar os principios do desenvolvemento
sostible nas políticas e os programas
nacionais e reducir a perda de recursos
ambientais.
Entreosseusindicadoresnuméricosatopamos,
por exemplo, a proporción da superficie de
terras cubertas por bosques e as emisións de
dióxidodecarbono(totais,percápitaeporcada
dólar do produto interior bruto (PPA).

Fita 7.C
Reducir á metade, no 2015, a proporción de
persoas sen acceso sostible á agua potable
e a servizos básicos de saneamento, feito
que se medirá a través da proporción da
poboación con acceso a mellores fontes
de auga potable e a mellores servizos de
saneamento.

Fita 7.D
Mellorar considerablemente, no 2020,
a vida de polo menos cen millóns de
habitantes de asentamentos precarios, feito
que se analizará a través da proporción de
poboación urbana con acceso a saneamento
mellorado (indicador 31) e da proporción de
fogares con tenencia segura (indicador 32)

Fita 7.B

Reducir e moderar considerablemente
a perda de diversidade biolóxica antes
do 2010 con indicadores como a proporción
de especies en perigo de extinción.

Actualmente, nos países desenvolvidos a
poboación dos asentamentos precarios
representa o 6% da poboación urbana total,
e nos países en vías de desenvolvemento
a cifra dispárase até o 78,2%. O total
representa un terzo da poboación mundial
residen en contextos urbanos.
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O HÁBITAT E O DEREITO Á VIVENDA
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O 7º obxectivo centra a atención na protección do medio ambiente. Exponse
«a mellora das condicións de vida de como mínimo cen millóns
de habitantes de asentamentos precarios», sostén e promove a relación entre
ambiente e hábitat desde unha perspectiva social de benestar.

Que se entende co termo hábitat? A noción de
hábitat ten a súa orixe nas ciencias naturais, ao
principio do século pasado, entendido como
o medio físico que integra o ecosistema onde
se desenvolve a vida dunha especie. Nos
anos trinta, as ciencias sociais asumirano
como a contorna humana, nos anos setenta
incorporouseunhaconnotaciónmáisculturale
nos noventa, unha máis simbólica.
Hábitat chega a definirse como o «espazo
dunha sociedade e dunha civilización
onde se constitúen os suxeitos sociais que
deseñan o espazo xeográfico apropiándollo,
habitándoo cos seus significados e prácticas,
cos seus sentidos e sensibilidades, cos seus
gustos e praceres».

dos Dereitos Humanos (art. 25.1), como tamén
noPactoInternacionaldeDereitosEconómicos,
Sociais e Culturais (art. 11).
Así, estes conceptos de hábitat e vivenda
fóronse transformando, desde unha
interpretación inicial que salientaba o
territorio ou as condicións estritamente
físico-espaciais, cara a unha perspectiva
cada vez máis complexa, que considera
os procesos culturais de ocupación
e significación do espazo para o
desenvolvemento dos modos de vida da
poboación. A esencia do lugar.

Asituacióndedeteriorodesteespazohabitable
nos asentamentos humanos condiciona as
posibilidades de desenvolver as actividades
esenciais. Por esta razón, o hábitat e a vivenda
considéranseundereitohumanofundamental.

O recoñecemento do dereito á vivenda está
vencellado á súa condición de necesidade
básica imprescindible para vivir con dignidade
e seguridade, para desenvolver libremente a
propiapersonalidadeeparaparticiparlibremente
na vida comunitaria.

Iso está recoñecido na Declaración Universal

O seu incumprimento vulnera a integridade

8

física e mental das persoas, a súa vida privada e
familiar, o seu dereito ao traballo, á educación e
á participación e a súa liberdade de residencia.
Non é estraño, pois, que a garantía do dereito
á vivenda apareza vinculada, cada vez máis,
ao do dereito máis amplo a unha contorna
urbanainclusiva,sostibleedemocraticamente
xestionada ou, se se quere, ao dereito á cidade.
Conforme a Oscar Yujnovsky (citado por
Sepúlveda i Fernández, 2006: 8), «a vivenda
é unha configuración de servizos [...]
que teñen que satisfacer as necesidades
humanas primordiais: aloxamento, refuxio,
protección ambiental, espazo, vida social,
seguridade,
privacidade,
identidade
e accesibilidade física, entre outros.
Loxicamente, estas necesidades varían con
cada sociedade e grupo social e defínense no
devir histórico». Considerando a dimensión
urbana, Rubén Sepúlveda e Raúl Fernández
(2006: 12) compleméntano dicindo que
se refiren a «bens e servizos do hábitat en
configuracións territoriais complexas»; xa
que, remarcan, é «un procedemento socioespacial complexo».

Máis ben, tense que ter en conta que
unha vida definida como boa, responde
ás condicións que cada comunidade
define como mínimas en función das súas
concepcións culturais, de xénero,
de igualdade, do recoñecemento das
obrigacións e do respecto aos dereitos dos
seus individuos.
O dicionario define a vivenda como unha casa
ouhabitacióne,namesmaliña,oseusinónimo,
casa, se conceptualiza como un edificio para
habitar. En xeral, pois, a vivenda transcende
o espazo puramente edificado para incluír o
espazo común destinado á vida do individuo e
da comunidade.
Máis ben, considerando o grupo social
para o cal está destinada e a súa contorna
inmediata, a vivenda non se pode separar
da súa contorna, de todos aqueles espazos
que fan que as persoas, homes e mulleres de
todas as idades, poidan satisfacer as súas
necesidades vitais, de sociabilidade,
de comunicación, de lecer e de recreo.

No ámbito dos asentamentos precarios, non
é posible limitarse ao dereito á vivenda, posto
que, simplemente cobre as necesitdades dos
individuos e as súas condicións de conforto e
habitabilidade non teñen importancia.

Non é suficiente con crear barrios cos
equipamentosmínimoscandoexistenpersoas
sobrevivindo á loita para conseguir unhas
provisións básicas e os servizos mínimos.
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A partir de 1972, coa conferencia de Estocolmo
sobremedioambientehumano,naOrganización
dasNaciónsUnidas(ONU)xurdiuointeresepolo
hábitatasociadoaoconceptodeasentamentos
humanos diante do crecemento da poboación
mundial en contextos urbanos.
Máis adiante, en 1976, tivo lugar enVancouver
a conferencia dos estados da ONU sobre o
temadosasentamentoshumanos,denominada
Hábitat I.

Non só falamos do edificio construído ou do
barrio fisicamente consolidado, senón que,
ademais, temos que introducir a variable do
proceso histórico ou dos trazos culturalmente
estruturantes dunha forma de vida social en
comunidade,eninteraccióncontinuacomedio
ambiente que os rodea.
Aínda que a solución á problemática do
hábitat e a vivenda é unha responsabilidade
dos estados, transformar a realidade e
conseguir que todos os seres humanos
poidamos vivir nunha casa e nunha
contorna que promova a vida social, é unha
acción que ten que xurdir desde a mesma
colectividade, que ten que nacer desde os
conceptos de democracia, solidariedade
veciñal e xustiza social.
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Alíformuláronserecomendaciónsdeactuación
aosgobernospara«acreacióndeasentamentos
máis habitables, atractivos e eficientes, que
recoñezan a escala humana, o patrimonio,
a cultura dos pobos e as necesidades especiais
dos grupos en desvantaxe, en particular os
nenos, as mulleres e os enfermos, co fin
de asegurar a subministración de servizos
sanitarios, educación, alimentos e traballo
dentro dun marco de xustiza social».

Dez anos máis tarde, a Comisión de
Asentamentos Humanos definiu que
«non son só as vivendas ou, neste
sentido, só a estrutura física dunha
cidade ou pobo, senón unha combinación
integrada de todos os procesos de
actividade
humana
-residencia,
traballo, educación, sanidade, cultura,
lecer, etc. - e a estrutura física que os
soporta».
Ademais, expón que «funcionan como
un sistema a escala mundial, rexional,
subrexional, nacional e subnacional, até a
unidade de vivenda humana máis baixa».

En relación co concepto de vivenda (1987),
dentro do marco da Estratexia Mundial de
Vivendadefiniuse«avivendaadecuada»como
1
o dereito a «dispor
dun lugar onde poder illarse
se se desexa, un espazo adecuado, seguridade
adecuada, a iluminación e ventilación
adecuadas, unha infraestrutura básica
adecuadaeunhasituaciónadecuadaenrelación
co traballo e os servizos básicos, todo iso cun
custo razoable». A definición desenvolveuna
en 1991 o Comité de Dereitos Económicos,
Sociais e Culturais da ONU (CDESC), que
estableceu a seguridade xurídica da tenencia,
a disponibilidade de servizos, os gastos
soportables,ahabitabilidade,aasequibilidade,
o lugar e a adecuación cultural como aspectos
indisociables deste dereito.

Na Segunda Conferencia da ONU sobre
Asentamentos Humanos (Hábitat II, 1996)
pediuseaosgobernoscompromisoeeficiencia
para mellorar a calidade de vida e o benestar
dospobos. Propúxose un desenvolvemento
sostiblequeintegreasvariableseconómicas,
sociais e de protección ambiental e que
incorpore a participación das comunidades
comosuxeitosfundamentaisnaconfiguración
dos espazos territoriais e a cooperación co
resto de actores. Con todo, declara seus «os
obxectivosuniversaisdegarantirunhavivenda

adecuada para todo o mundo e conseguir
que os asentamentos humanos sexan máis
seguros, salubres, habitables,equitativos,
sostibles e produtivos».
Dentro deste marco considérase que «unha
vivenda adecuada significa algo máis
que ter un teito baixo o cal resgardarse.
Tamén significa dispor dun lugar privado,
bastante espazo, accesibilidade física,
seguridade adecuada, seguridade de
tenencia, estabilidade e durabilidade
estruturais, iluminación, calefacción e
ventilación suficientes, unha infraestrutura
básica adecuada que inclúa servizos
de abastecemento de auga potable,
saneamento e eliminación de residuos,
factores apropiados de calidade do medio
ambiente e relacionados coa saúde, e un
emprazamento adecuado e con acceso ao
traballo e aos servizos básicos, todo iso a
un custo asumible. A idoneidade de todos
estes factores ten que determinarse xunto
coas persoas interesadas tendo en conta
as perspectivas de desenvolvemento
gradual. O criterio de idoneidade adoita
variar dun país a outro, xa que depende de
factores culturais, sociais, ambientais e
económicos concretos».

1 A vivenda adecuada ten que dispor de seguridade legal da ocupación en todas as súas formas para dar estabilidade de permanencia

ás familias ante ameazas de desaloxo; 2) ten que ter disponibilidade de servizos indispensables para a saúde, a nutrición e a
comodidade, por exemplo a subministración de auga potable e enerxía, instalacións sanitarias e sistemas de eliminación de material
de rexeitamento, entre outros; 3) os gastos á vivenda teñen que ser soportables pola familia sen sacrificar a cobertura do ingreso para
a satisfacción doutras necesidades básicas; 4) tense que garantir a habitabilidade da vivenda como espazo que dea protección aos
seus ocupantes respecto do clima, de riscos estruturais e de posibles enfermidades; 5) a vivenda e o solo teñen que ser alcanzables
para todo o mundo, prioritariamente para os grupos desfavorecidos, como os nenos, a xente maior, os dincapacitados físicos, os
enfermos terminais e os damnificados ou persoas en risco, entre outros; 6) o lugar onde se atope ten que permitir o acceso fácil
ao posto de traballo, así como aos diferentes equipamentos de saúde, educación e outros servizos, sempre lonxe de fontes de
contaminación; 7) finalmente, a produción da vivenda tense que adecuar culturalmente á identidade da poboación sen deixar de
banda a modernización tecnolóxica.
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O FENÓMENO DOS ASENTAMENTOS
PRECARIOS EN ZONAS URBANAS
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CARACTERÍSTICAS E CAUSAS PRINCIPAIS

Os asentamentos humanos pódense clasificar principalmente en tres categorías:
rural, urbano e periurbano, segundo a súa localización no territorio e a súa relación
coa cidade.

A vulnerabilidade dos asentamentos pode
darsecando,poralgunharazónendémicaou
temporal,asúacomunidadenonpodegarantir
oseupropiosostén.Etimolóxicamente,aquilo
precario ten que ver con aquilo que non
permanece.
Co fenómeno da urbanización masiva das
últimas catro décadas (mesas 1, 2, 3), nas
áreasurbanasdesenvolvéronseasentamentos
precarios, que non teñen estabilidade
nin seguridade existencial e que, a pesar
das patoloxías enunciadas e coñecidas,
establécense e se arraigan con intensidade.

Definimos os “asentamentos precarios”
como aqueles asentamentos provisionais,
oficiais ou non, no centro, na periferia
ou nas aforas da cidade, caracterizados
pola elevada presenza de edificios
autoconstruidos, vivendas por debaixo
do umbral mínimo de habitabilidade
e a ausencia, parcial ou total, de
infraestruturas ou servizos básicos.
Tamén tense que incluír nesta categoría
aqueles asentamentos na que a causa
da precariedade, a pesar de responder a
problemáticas de natureza e intesidade
variada, é intrínseca e constante.

mesa 1 - POBOACIÓN URBANA

5000

(en millóns)

países en vía de desenvolvemento
2800

países desenvolvidos
1500
450

800
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750

900

1975

2000

1000

2030

año
fonte: UNCHS 2010
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8300milions

2030

6800milions

2010

5250milions

1990

3700milions

1970

2500milions

1950

mesa 2 - POBOACIÓN MUNDIAL

Aínda que naceron como resposta inmediata
a situacións supostamente transitorias ou de
urxencia, co paso do tempo moitos destes
asentamentos aconteceron permanentes e
desenvolveronenmoitoscasosformasculturais
e sociopolíticas propias.
A ameaza persistente de riscos de varias orixes,
sexannaturais(construciónenzonasafectadas
por posibles inundacións, sismos ou sobre
terreos insalubres) ou antrópicos (carencia
de recoñecementos xurídicos da propiedade,
presenza de crime ou corrupción), marcan o
devirdestesasentamentosedeterminanoalto
nivel de degradación e de inseguridade.
2

Segundo The Challenge of Slums, case sen
excepción,aorixedosasentamentosprecarios
- entre as 29 cidades estudadas - é a rápida
expansión da poboación urbana, provocada
principalmente por catro razóns: migración
rural-urbana,crecementonatural,combinacións
de crecemento natural e migratorio, e
desprazamentodapoboacióndebidoaconflitos
armados ou loitas internas.

fonte:World urbanisation prospects:
the 2001 revision

As cidades, que concentran oportunidades
económicas
e
servizos
sociais,
constituíronse tradicionalmente en polos
centrais de atracción de inmigrantes das
zonas rurais desatendidas.
Durante esta primeira década do século
XXI, preto da metade da poboación mundial
vive nas cidades.
Trinta anos atrás, críase que o paso do sistema
de produción rural ao sistema de produción
urbano-industrialproduciríasenasrexiónsmáis
pobresdomundo,talcomopasounospaísesxa
desenvolvidos, e que xerou benestar e riqueza
de forma repartida; en cambio, agora esta tese
resulta totalmente obsoleta. Asistimos a unha
realidade en que os asentamentos precarios
aumentan e aínda son a resposta urbana para a
maioríadosrecentementechegadosáscidades
con poucos recursos económicos.
O desencadeamento do rápido e continuado
proceso de urbanización mundial xerou
unha serie de problemas sociais asociados
ás condicións precarias de hábitat e
vivenda.

2UN-Habitat. 2003. The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements. United Nations Human

Settlements Programm.
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Entre eles destacan a alta incidencia
da pobreza, a existencia e produción
de vivendas inadecuadas e o déficit de
servizos públicos básicos: acceso ao auga
potable, canalización de augas servidas,
subministración de enerxía eléctrica,
accesibilidade, entre outros.

Na América Latina, por exemplo, as
persoas necesitadas de vivenda con pouco
poder adquisitivo crearon as súas propias
estratexiasparapodersubsistirinstalándose
endiferentesáreas,xeralmenteenzonasnon
aptas para o desenvolvemento urbano. Así,
formáronseasentamentosxurdidosfórados
mecanismos establecidos, diferenciados da
contorna fisicourbana e social.

Porisocalificounosdediferentesxeito:informais,
marxinais, espontáneos, ilegais, irregulares,
clandestinos, non controlados e suburbanos
(referímonosaosasentamentosdenominados
en Arxentina vilas miseria ou vilas de urxencia;
no Brasil favelas; en Colombia cidades pirata
ou ilegais; en Bolivia vilas periféricas; en Chile
callampas; en México colonias populares; no
Perú barriadas ou pobos novos e enVenezuela
barrios de ranchos).
En todos os casos, falamos de
asentamentos precarios cando intentamos
describir os ámbitos conformados por
vivendas e servizos inadecuados, non
recoñecidos e non incorporados á cidade
(UNO-HABITADO, 2003)

mesa 3 - POBOACIÓN URBANA - RURAL
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fuente: World urbanisation prospects: the 2001 revision
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Entre os diferentes motivos que contribuíron e
continúancontribuíndoáconformacióndestes
asentamentos poderíamos citar:

1

2

3

4

5

A MALA DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS ECONÓMICOS
A concentración da riqueza nunha pequena parte da poboación fomenta a pobreza.
Estímase que, a escala mundial, sesenta millóns de persoas viven nun estado de miseria
absoluta, sen condicións mínimas de saúde, educación nin vivenda.

O DESENVOLVEMENTO INDUSTRIAL
Que provoca un fluxo migratorio intenso caraas cidades e xera asentamentos sen os
servizos adecuados.

UN PLANTEAMENTO URBANO DEFICIENTE
A falta de integración entre as diferentes institucións do Estado asociadas a intereses
casuísticos e unha visión distorsionada sobre o desenvolvemento das cidades que
colaborarán na elaboración de numerosos plans que se afastan da realidade existente
á cidade, feito que provoca intervencións puntuais que enchen a paisaxe urbana con
pontes, viadutos, túneles, etc. en detrimento de accións socio-urbanísticas.

UNHA OCUPACIÓN DESORDEADA
Como consecuencia directa dos dous apartados anteriores, o poder público non
soluciona a presenza de habitantes en zonas inundables, cañadas, emprazamentos
conperigodederrumbamento,etc...quetardeoucedodegradanomedioambienteou
propician traxedias.

A CLANDESTINIDADE
Ofeitodequeosasentamentosprecariosseconsideren«clandestinos»comportaqueen
moitoscasosnon«existan»ninparaosorganismosgubernamentaisninparaasociedade
enxeral;polotanto,ossistemasdecatastroerexistrosson«aproximados»(Porexemplo,
se se observa un mapa da cidade de Santiago de Chile e mírase cara a un punto onde se
sabequesesitúaunasentamentoprecario,nonexisteningunhainformaciónsobreeste)

6

LEXISLACIÓN
Aíndaque,nalgúnscasos,aescalaestatalexistenalgunhasleisreferentesaestamateria,
poderíase dicir que, desde o punto de vista xurídico, a lexislación móstrase a miúdo
ineficiente para afrontar a problemática dos asentamentos precarios.
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REFLEXIÓNS ABERTAS

5

Sabemos que os parámetros de avaliación dos fitos 7C e 7D (mellorar
considerablemente, no 2020, a vida de polo menos cen millóns de habitantes
de asentamentos precarios) baséanse na proporción de poboación que vive en
condicións de carencia de servizos básicos ou en asentamentos precarios.

Os Obxectivos do Milenio nacen por
esixencia de combater a pobreza. En
particular o feito 7D pon en evidencia a
relación entre asentamentos precarios e
pobreza.

A este propósito paga a pena recordar que, moi
amiúdo,nestetipodeasentamento,atravésda
mesmaautoxestión,desenvolvéronsesistemas
deflexibilidadeesolidariedadequeestableceron
as bases para a creación de auténticas
comunidades.

Certosaspectosdestesenclavessonseriamente
preocupantesporquecomprometenasaúdeeo
benestar das persoas.

O reto de «mellorar considerablemente»
a vida dos habitantes dos asentamentos
precarios non pode prescindir de ter en
conta o concepto do dereito ao hábitat
intrínseco a calquera persoa.

Entreascondiciónsdosasentamentosprecarios
destacan a carencia de, polo menos un dos
servizosbásicos,comoaaugapotable,servizos
desaneamento,vivendaduradeiraecondicións
hixiénicas deplorables, presenza de riscos
naturaisouantrópicos,inseguridadepolocrime
ou polas condicións de vulnerabilidade legal,
etc. Aínda así, a complexidade e a variedade
destes asentamentos fan imposible esquecer
aqueles aspectos que, a pesar de todas as
problemáticas,duranteoseudesenvolvemento
permitiron que estes lugares se transformaran
en «o hábitat» de moitas persoas, onde están as
súas vivendas e onde se senten estreitamente
vinculados.
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UNO-Habitado’sStrategyfortheImplementation
of the MDG 7, Target 11 traza as liñas
estratéxicas para lograr este resultado. No
ámbito financeiro, atendido o alto custo da
acción,porunhabandapromóveseunhamaior
coherencia dos doantes entre os organismos
multilateraisdedesenvolvementoeinstitucións
financeiras internacionais e, da outra,
mobilízanse capitais locais que as autoridades
locais e as organizacións comunitarias poden
utilizar para atraer investimentos nas melloras
de asentamentos marxinais (véxase «Program
Development Branch» e «Slum Upgrading

Facility»).
CoacreacióndoGrupo8preténdeseactuarpara
promoverunha xustiza social e ambiental máis
grande e efectiva no proceso de crecemento
urbanoedesenvolvemento;identificar,reforzar
e aproveitar as mellores iniciativas locais e
engadir valor a estes esforzos a través de
informes, estudos e promoción de institucións
exemplares no ámbito do goberno urbano.
UNO-Habitado evidencia que a relación
entre a sociedade civil e ás comunidades
urbanas desfavorecidas interesadas pode
ser un instrumento fundamental no éxito
de moitos programas, especialmente na
preparación, o lanzamento e a execución
da Campaña Mundial de Seguridade da
Tenencia.
A mesma natureza do fito dos asentamentos
precarios pon á sociedade civil e as
comunidades urbanas no centro do proceso.
Éevidenteque,anteunharealidadetancomplexa
e diversificada coma a dos asentamentos
precarios, convén evitar calquer tipo de
estandarización.
Vale a pena recordar que, na práctica,
a proporción de poboación (sobre a cal
se basean os indicadores 31 e 32 do
feito 7D) que vive nos barrios marxinais
calcúlase a partir dun indicador indirecto
que representa á poboación urbana na que
o seu fogar responde polo menos a unha
destas características:

a) falta de accesos mellores
fontes de abastecemento de auga
b) falta de accesos mellores
servizos básicos de saneamento
c) amoreamento
(tres ou máis persoas por habitación)

3

d) vivendas construidas
con materiais precarios

Logo de considerar os resultados baseados
nesta formalización, é preciso ter en conta o
risco que o mesmo cálculo poida contradicir o
obxectivo.Afaltadecapacidadedeprevisióndas
administracións locais e internacionais trouxo
os asentamentos precarios a desenvolverse
de forma complexa; considerar agora só a
proporcióndapoboaciónbaixoestascondicións
como única solución das súas problemáticas
pode ser demasiado restritivo.

3

The Challenge of Slums advirte: «Os
aloxamentos forzosos e a eliminación dos
arrabaldos non constitúen ningunha opción
real».
Máis ben, a renovación urbana a gran escala,
a regularización dos barrios marxinais e a
mellora das conexións das comunidades dos
asentamentosmarxinaisatraenaatencióndos
administradores municipais en todo o mundo.
As reformas administrativas para mellorar a
eficiencia e a redución da corrupción permiten
a aplicación das políticas sociais a favor dos
pobres, con éxitos tanxibles no ámbito da
vivenda social, o transporte, a educación e a
participación pública.
A autoridade e os recursos teñen que estar
descentralizados aos niveis de goberno e
permitiraparticipaciónactivadosbeneficiarios
eadministradoresdacidadenoestablecemento
de prioridades locais na toma de decisións e a
participación comunitaria.

Se basean no estudo de asentamentos precarios en 29 cidades diferentes en todo o mundo.
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Aínda así, se estes procesos teñen éxito, un
ingrediente vital e crucial é a vontade política
para facer que as cousas sucedan.
Dentro dunha perspectiva de planificación
exitosa, é importante, para as autoridades
e para as organizacións de axuda, que
a iniciativa se arraigue nun proceso
endóxeno e que se garantan relacións
máis transparentes e responsables tanto
por parte das autoridades públicas locais
e nacionais, como por parte doutros
actores urbanos, privados e ONG, nunha
asociación eficaz que apunte a lograr os
obxectivos urbanos de desenvolvemento
do milenio, frutíferos para todas as partes
comprometidas neste desafío.
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Amnistía Internacional evidencia que o
Obxectivo 7 inclúe o compromiso dos estados
deincorporarosprincipiosdodesenvolvemento
sostible ás políticas e programas nacionais,
pero non se incluíu un compromiso similar de
integrar os principios dos dereitos humanos.
A exclusión e a discriminación continúan
sendo factores de peso que impulsan e
agudizan a pobreza. A miúdo son barreiras
ao acceso das persoas a servizos, recursos
e programas e socavan os esforzos para
abordar a pobreza.
O dereito internacional dos dereitos humanos
garante o dereito á participación das
comunidades afectadas, que inclúe o dereito
na liberdade de expresión, información e
asociación. A participación e as consultas
xenuínas son requirimentos previos dunha
planificacióneundesempeñoefectivoseteñen
que quedar garantidos.

En conclusión, ante a ausencia dunha «receita única» de
actuación no caso de mellora de asentamentos marxinais,
suxíreseseguirreflexionandoedebatendosobreastemáticas
tratadas ata agora a través da visión do vídeo adxunto e a
aplicación de polo menos unha das dinámicas participativas
propostas.Finalmente,comoexemplosdaamplainformación
existente sobre este tema, aconséllase a consulta dos textos
ewebsseguintesparaampliarasconsideraciónseprofundar
os coñecementos:

DAVIS, Mike. 2006. Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca.
The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements 2003.
(descargableenformatopdfhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156)
UN-Habitat.2005.UN-Habitat’sstrategyfortheimplementationoftheMillenniumDevelopmentGoal7target11
(descargableenformatopdfhttp://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1805)
NACIÓNS UNIDAS. Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2009.
(descargable en formato pdf http://www.undp.org/spanish/mdg/basics_ontrack.shtml)
NACIÓNS UNIDAS. Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. Informe do
SecretarioXeral2001.(descargableenformatopdfhttp://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml)
AMNISTÍA INTERNACIONAL. 2010. De las promesas a los hechos. Dar prioridad a los derechos
humanos en los objetivos de desarrollo del milenio.
(descargable en formato pdf http://www.amnesty.org/es/library/info/IOR41/012/2010)
CENTRO COOPERATIVO SUECO. OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA.
Vivienda y hábitat, un derecho humano. Programa regional 2007-2009.
(descargableenformatopdf http://www.sccportal.org/Publicaciones/Publicaciones-Vivienda.aspx)
Dirección del Desarrollo y de la Cooperación, 12 (diciembre de 2005): 1-4
FUNDACIÓNESCUELADEGERENCIASOCIAL.MINISTERIODELPODERPOPULARIPARALAPLANIFICACIÓNYELDESARROLLO.
Condiciones precarias de hábitat y vivienda. Caracas, octubre de 2006.
(descargable en formato pdf http://fegs.msinfo.info/opac/php/inicio.php)
YUJNOVSKY,Oscar.1984.Clavespolíticasdelproblemahabitacionalargentino1955-1981.BuenosAires:GEL.
SEPÚLVEDA, R.; FERNÁNDEZ, R. 2006. Un análisis crítico de las políticas nacionales de vivienda en
América Latina. San José (Costa Rica): Centro Cooperativo Sueco.
VELÁSQUEZ,LuzStella.2005.TheBioplan:DecreasingpovertyinManizales,Colombia,throughshared
environmental management. A: BASS, Steve; REID, Hannah; SATTERTHWAITE, David; STEELE, Paul
(eds.). Reducing poverty and sustaining the environment. Londres: Earthscan Publications. P. 44-72.
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DINÁMICAS
OS ROLES
PACHACÚTEC. LIMA - PERÚ

Pachacútec é un asentamento humano, ou «vila nova», que naceu na época de
Fujimori. Está situado no distrito de Portelo, no cono norte de Lima-Perú, ten
unha poboación ao redor dos 120.000 habitantes, non ten infraestruturas e as
necesidades básicas están precariamente cubertas

POBREZA, SERVIZOS BÁSICOS,
VIVENDA E TRABALLO
Pachacutec

A pobreza é característica de Pachacútec.
Ademais de non dispor de todos os servizos
básicos,comoauga,luzesaneamento,excepto
nalgunhaszonas,moitosdosseuspoboadores
están desempregados ou só conseguen
traballos esporádicos.
A auga é un servizo que se resolveu en certo
xeitomedianteaugadeirospúblicoscadavinte
vivendas (o 80% da poboación) ou mediante
camións cisterna (o 20% da poboación). O
servizo de saneamento aínda non existe e
a maioría das casas teñen silos. Respecto
do servizo eléctrico, a comunidade ten un
sistema provisional de enerxía eléctrica para
uso domiciliario que permite dotar as vivendas
de cables aéreos, principalmente nas zonas
comerciais e avenidas máis importantes.
As vivendas tamén son un indicador do nivel
de pobreza en Pachacútec: a maior parte
dos chans das casas son de area e os muros
de esteira
No entanto, tense que resaltar que se observan
20

PERU

LIMA

moitas casas en proceso de construción con
cemento e ladrillos. A actividade principal
en Pachacútec é a comercial e existen sete
mercados que son o espazo de encontro dos
poboadores e onde se concentra o resto de
servizos.Taménexisteunhazonaindustrialonde
se empezaron a instalar pequenas empresas
como carpinterías.
AsescolasenPachacútecsonpoucasedebaixa
calidade e moitos pais prefiren matricular os
seus fillos en escolas privadas. Non hai espazos
de lecer nin zonas verdes, todo Pachacútec é
desértico.

Existendiversoscamposdefútbolconstruídos
polamunicipalidade.Otransportepúblicoque
conecta Pachacútec e Lima é insuficiente.

ACTORES SOCIALES
HABITATGE I FEINA
En Pachacútec hai numerosas organizacións
de base,como o ComitédeSeguridade Cidadá,
Comedores Populares, Comités do Vaso de
Leite, asociacións de microempresarios,
asociacións relixiosas, bancos comunais, un
gremio de construción civil ...Tense que sinalar
que moitas destas organizacións traballan en
coordinación con outras oficinas e actores.
Pachacútecfoiseconstituíndocomounespazo
de confluencia de actores diferentes, desde
ONG até diferentes instancias do estado que
querenintervirnoasentamento.Apresenzado
estado está ligada xeralmente á propaganda
política. As ONG e a cooperación internacional
teñen bastante presenza na zona.
Dentro dos poboadores de Pachacútec
pódense distinguir diferentes grupos:

NENOS: hai poucos xardíns de infancia e en pésimas condicións.

MOZOS: teñen graves problemas de inserción laboral, o cal provoca a súa adhesión a
bandasquesededicanaroubarevenderdroga.Sóalgúnsfrecuentanaescolasecundaria.
En Pachacútec hai poucas escolas secundarias e de formación profesional, polo que
moitos téñense que desprazar a outras localidades. No caso das mozas, moitas delas
quedan embarazadas a unha idade moi temperá e, en consecuencia, deixan a escola.
MULLERES: tamén teñen graves problemas de inserción laboral. Moitas traballan na
cidadedeLimacomoasistentasdomésticasouteñenpequenoscomerciosnosmercados.
Sonasquemáisparticipannavidapolíticadobarrioeformanpartedeasociaciónscomo
o Vaso de Leite ou de asociacións de veciños.

HOMES: os principais problemas que lles afectan son o desemprego e o alcoholismo.
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1’15h aprox.

OS ROLES

dinámica a

9-16 persoas

SÍNTESE DA DINÁMICA
Unha análise dos diferentes axentes, grupos e sectores sociais implicados, dos seus
intereses principais e da súa influencia.

OBXECTIVOS
Unha análise dos problemas cuantificados e como lles afectan aos axentes implicados.
Coñecer o xeito como interactúan os diferentes actores na construción da cidade.
Darse conta do choque de intereses que configura o espazo urbano.

MATERIAL NECESARIO
Un encerado ou soporte onde se poidan escribir os grupos de actores e os problemas
identificados.

ESPAZO
Unha sala en función do tamaño do grupo.
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DESENVOLVEMENTO DA DINÁMICA

1. A partir da lectura do estudo de caso Pachacútec, entre toda a clase identifícanse

os diferentes grupos de actores e as problemáticas principais. Pódense escribir
dúas listas no encerado, unha cos actores implicados e a outra coas problemáticas
detectadas, pero sen establecer relacións entre as problemáticas e os actores (20
min).

2. Divídese a clase en grupos de tres ou catro persoas (3 min).
3. Asígnaselle a cada grupo un dos actores ou grupos de actores implicados (2 min).
4. Decídese abordar unha das problemáticas sinaladas na clase, a mesma en todos os

grupos. Por exemplo, acceso ao auga e saneamento, inserción laboral, seguridade
... (2 min).

5. Distribúense pola sala para que traballen os seus roles (téñense que pór na pel dos

actoresecaracterizarse)eidentifiquencomollesafectaoproblema,asúainfluencia
e impacto, os seus obxectivos (15 min).
Por exemplo:

GRUPO 1: poderíaseruncolectivodemulleresmoiorganizadas,conparticipaciónnavida
política e con bastante influencia na comunidade de acordo co estudo de caso.
GRUPO 2: os técnicos municipais ou representantes do estado, que queren abordar o
problemaperononteñenbastantesrecursoseconómicosehumanos;taménpoderíandefinirse
uns representantes do goberno corrupto ... O grupo define e asume o seu rol.
GRUPO 3: ...

6. Cada grupo explica a toda a clase o seu rol e a súa posición diante da problemática
abordada, como lles afecta, como a quererían tratar ... (15 min).

7. Establécese un debate colectivo no cal se recoñecen todos os actores (15 min).

...bo traballo
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PACHACÚTEC
DEREITO
A UNHA VIVENDA
EL DRET A LA
TINENÇA
CHABOLISMO
EN A
CORUÑA - A CIDADE INVISIBLE
Entre os anos 50 e 60 as familias xitanas que
percorrían os camiños en carros e cabalerías
deixaron de viaxar e asentáronse, para
obedecer as transformacións producidas na
estrutura social e económica da sociedade
española. Este asentamento deuse na
meirande parte nas zonas urbanas na busca
de alternativas económicas e laborais.
Os asentamentos supuxeron a posta en
marcha de algúns mecanismos escasos, de
cara á integración social, como puido ser a
escolarización,perotaménundebilitamento
do colectivo e da súa cultura, isto provocou
undesaxustequeaíndahoxeestásenresolver
en moitos casos.
Nosanos60,nocasodaCoruña,comezarona
implantarsealgunhasmedidasmunicipaisde
realoxamentoenzonasperiféricasquederon
nacementoaasentamentosdeinfravivendas
que aínda perduran hoxe, como é o caso
do Campanario no Portiño; outras familias
quedaronámarxedesteplanseseguironnos

24

asentamentosdechabolas.Posteriormente,
nosanos80,comotivodaconstrucióndunha
gran superficie comercial, desmantelouse o
asentamentodechabolasqueexistíanazona
daCubela,queorixinouacreaciónde3novos
asentamentos de chabolas:
Penamoa,froitodaintervenciónmunicipalde
construción de barracóns provisionais, para
aloxar as familias da Cubela.
As Rañas, froito dunha iniciativa particular
dunha familia xitana e mostra do seu desexo
denormalizacióncoacompradunsterreosno
núcleo de Martinete-As Rañas.
A Pasaxe, onde se aloxaron xitanos
convivindoconmercheroseportuguesesnas
navesabandonadasdaConserveiraCeltaede
Jabones la Toja. Todos estes casos perduran
dende os anos 80 ata día de hoxe, apartados
da sociedade e envoltos nun alto grao de
vulnerabilidade e exclusión social.

AUDIOVISUAL
A PASAXE
A maxia da infancia, e as ilusións por mellorar
avida,sempreestánpresentesnasconversas
dasnenasenenosquevivenenPontePasaxe,
moitos xamais viron nin visitaron unha
vivendadiferenteaunhachabola,ninsequera
imaxinancomoseríaunhamelloranasúavida
que os igualara en dereitos e condicións ao
resto de nenos e nenas da cidade.

PEDRA PAPEL

A través de dinámicas de convivencia e
traballosocial-educativoporpartedoequipo
de profesionais e voluntarios de ASF-G cos
nenos e coas nenas da pasaxe, xerouse un
clima de confianza entre a entidade e as
familias do poboado, co que se logrou así pór
en marcha proxectos que apostan por unha
transformaciónesensibilizaciónsocialeunha
mellora na calidade de vida dos poboadores
do asentamento.

Produto destes encontros logrouse coñecer
as motivacións, os soños, as inquedanzas e
as manifestacións que os máis pequenos da
pasaxe teñen ante a vida.
Estas historias de vida foron gravadas en
audio e vídeo, e xeraron o recurso do que
xurdiuaelaboracióndoguióndoaudiovisual
Pedra papel.
O texto que se narra, foi extraído dos
parlamentos que se xeraron entre os nenos e
nenasnasactividades,eintentouseconservar,
ao máximo posible, as súas exposicións.

Conestetítulopresentamosestaactividade,na
quexuntamosaoncecativosdoasentamento
nunespazoalleoaoseucontorno.Aproxecto
consistenaelaboracióndunhaminireportaxe,
onde o guión debe saír de xeito natural e
comunitario, entre as conversas e xogos que
se deseñaron para o desenvolvemento das
xornadas.
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LOCAL vs GLOBAL
TITULARES
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1’30h aprox.

LOCAL VS GLOBAL

dinámica b

9-16 persoas

SÍNTESE DA DINÁMICA

Comprobar se as problemáticas relativas aos temas que trata o séptimo ODM
responden a contextos e realidades específicas ou se, pola contra, preto da
nosa casa se mimetizan procesos e, en consecuencia, ocorren fenómenos
a escala mundial. É un exercicio de contraposición entre os asentamentos
humanos de tipo global contra os de tipo local para captar as descricións e as
diferenzas e para estimular a reflexión desde o punto de vista da intervención
pública.
OBXECTIVOS
Reflexionar sobre as problemáticas tratadas no séptimo ODM desde unha óptica local,
sensible á nosa contorna, cunha ambición global.
Observar e clasificar as diferentes problemáticas do noso hábitat e valorar o papel que
teñen as administracións locais nestes procesos.
MATERIAL NECESARIO
Un encerado ou soporte de cortiza ou metal onde se poidan pendurar cada unha das
noticias e debuxar o esquema da tríada
Papel e rotuladores.

ESPAZO
Unha sala en función da medida do grupo.
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DESENVOLVEMENTO DA DINÁMICA

1. Ler diante da aula os diversos casos de precariedade na nosa contorna a partir

da selección de noticias publicadas nos diarios locais. Repartiranse os diferentes
titularesfotocopiados;todoselesfanreferenciaaaspectosdeprecariedadedentro
dohábitatmáispróximo,concretamentedentrodoterritoriogalegoouadxacente,
dependendo de se os casos que escollemos son todos galegos ou non (7 min).

2. Os participantes enganchan os diferentes titulares no encerado e consensuan co

ial
soc

económico
econòmic

económico
econòmic

conxunto dos asistentes á actividade a localización da problemática reflectida por
cada titular dentro da tríada social, económica e ambiental (20 min).
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3. Unha vez clasificados os titulares e situados no esquema da tríada, divídese aos

participantes en grupos de catro persoas. Cada grupo elaborará un programa
electoraldecincopuntossobrecomoabordaríaestacuestióndesdeaadministración
local (22 min).

4. Finalmente, cada grupo defenderá o seu programa de intervención(14min).

Deste xeito achegarémoslle a problemática aos participantes e farémolos reflexionar sobre
os diversos tipos de precariedade, sobre as relacións coa contorna e sobre as posibles
intervencións desde a esfera pública.

...bo traballo
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