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INTRODUCIÓN 

 

Desde que se iniciara o proceso de globalización no último terzo do século XIX o PIB                

a nivel mundial non parou de medrar. Despois da segunda revolución industrial e             

especialmente despois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo foi o sistema imperante no             

mundo, primeiro da man do Keynesianismo e do intervencionismo do Estado na economía e              

despois da man do neoliberalismo e a liberalización das economías dos países. Ademais, trala              

caída dos fascismos e da URSS o mundo sufriu unha importante etapa de democratización. O               

mundo volveuse diverso, globalizouse, e xa nada volveu a ser o mesmo. Pero o proceso de                

Globalización trouxo progreso a todos por igual? Como foron os cambios producidos no             

mundo empresarial? Como afectaron os mesmos aos traballadores? Como cambiaron as           

tradicións, as linguas e a cultura en xeral? Estas só son algunhas das preguntas que trataremos                

de responder neste traballo. 

 

Para os defensores da globalización, este foi un proceso polo cal se xerou interdependencia              

entre países, economías e culturas. Un dos seus grandes argumentos é a redución dos custos e                

o aumento da velocidade dos transportes, facilitando o crecemento económico (máis           

comercio internacional, intercambio de capitais...). Defenden que máis alá das fronteiras           

están os fluxos económicos mundiais, mesmo para o ex-director do FMI é un proceso              

histórico irreversíbel no que as economías que non se ‘enganchen’ á mundial quedarán             

relegadas en termos de desenvolvemento económico e humano.  

 

De feito, os seus defensores din que o único que quedará das nacións será a súa poboación:                 

aqueles máis capaces obterán mellores traballos e os menos capaces quedarán relegados a             

peores traballos e a un peor nivel de vida. Mentres que para algúns autores é a integración                 

económica no mercado mundial, para outros é unha auténtica revolución cultural, económica,            

política e relixiosa que permite desenvolver a identidade individual con total liberdade, xa             

que nun mundo globalizado non se está sometido ás ataduras da lingua, nación ou Estado. 

 

Por outra banda, os detractores da globalización entenden que non foi máis que un              

reinvestimento de esforzos en construír unha nova forma de colonialismo para espoliar ás             
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economías máis subdesenvolvidas . En xeral os intelectuais anti-globalización argumentan         1

que segue a ser un aproveitamento de aqueles países débiles, sometidos á pobreza e aos que é                 

fácil dominar e de explotar . Así, o mundo está divido en dúas bandas: un grande número de                 2

países subdesenvolvidos que se considerarían neocolonias e un pequeno grupo que           

conformaría o corazón financeiro mundial. 

 

Para entender a globalización hai que atopar as súas orixes. Moitos autores, entre os que se                

atopan Marx, Engels ou Luxemburgo afirman que as orixes da globalización están no             

nacemento do capitalismo hai xa cinco séculos. Ese afán de expansión que levou ao actual               

mercado mundial xa existía, aínda que con outras características no pasado: o movemento de              

persoas era moito máis libre (obsérvese a migración de finais do S. XIX), mais as barreiras                

arancelarias eran moito maiores, o cal impediu a expansión económica de maneira            

globalizada. Hoxe si existe esa expansión, mais xa non é tan libre o movemento de persoas                

(con excepcións como o espazo Schengen na UE). Na globalización máis primitiva apenas se              

poñían trabas á inmigración ou á obtención da cidadanía dun inmigrante nun país estranxeiro.              

En definitiva: a poboación estaba globalizada, mais non a economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De feito, moitos autores definen a globalización como ‘neocolonialismo’. 
2 Explotando tanto á súa poboación a través da man de obra barata como os recursos naturais (metais, 
enerxía..) que estes países poidan posuír. 
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1. Consecuencias político-económicas. 

 
A globalización non foi unha simple unificación dos mercados . As consecuencias            

foron máis alá do desenvolvemento da exportación dos países ou de maiores industrias. O              

novo mercado deu lugar a unha nova orde mundial que afectou aos gobernos dos Estados e á                 

súa toma de decisións. 

 
1.1. Cambios políticos. 
 
A globalización trouxo importantes cambios ao panorama político internacional tal e           

como se coñecía, especialmente despois da Segunda Guerra Mundial e con maior intensidade             

trala caída da URSS. De feito, podemos entender estes cambios como a perda de gran parte                

da soberanía dos Estados en favor da chamada “soberanía do mercado”. Foi o capitalismo,              

máis concretamente a través da ideoloxía neoliberal, quen lle deu ese poder aos mercados. 

 

O neoliberalismo, no seu argumentario, establece que os mercados son o único capaz de              

desenvolver a democracia de maneira global. De feito, como expón McMaken (2016): “los             

neoliberales que se encuentran en el FMI y en los bancos centrales del mundo continúan               

manipulando la economía global a través de la política monetaria, rescatan a sus compinches              

favorecidos en las grandes empresas y apoyan políticas corporativistas en general”. 

 

Na globalización, cada vez cunha maior expansión, o concepto de Estado-Nación vai            

perdendo forza. Os grandes problemas ambientais, económicos ou mesmo bélicos xa non            

poden restrinxirse a unha ou poucas nacións. Fíxose precisa a creación de organizacións             

transnacionais que tivesen soberanía sobre os Estados para darlles solución, como por            

exemplo a ONU. Con todos os seus organismos que controlan a tódolos países do planeta e ás                 

súas políticas, e mesmo teñen a capacidade de sancionalos . 

 

A perda de soberanía dos Estados é ben evidente, se ben non desaparece si que queda                

reducida ante o grande poder das multinacionais que deciden como é a economía e as súas                

flutuacións. A consecuencia inmediata é que os países non poden construír unha política             

económica segundo o seu contexto nacional. Débeno facer segundo o contexto internacional e             
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seguindo as “recomendacións” de certas organizacións internacionais. No plano económico          

destacarían o FMI e o Banco Mundial. 

 

Unha das asimetrías máis importantes do mundo globalizado é a integración dos países en              

vías de desenvolvemento na nova economía mundial. Ademais tamén sofren polarizacións           

internas. A súa poboación está dividida entre aqueles cualificados que emigran aos países             

líderes da economía mundial para obter un posto de traballo, e aqueles que non están               

cualificados e quedan no país sobrevivindo como poden. É o que se coñece como “fuga de                

cerebros”. Isto acentúa as desigualdades tecnolóxicas entre países, pois pouco importa se a             

xente está cualificada ou non, se o país non pode investir no desenvolvemento tecnolóxico a               

poboación cualificada marchará ao Primeiro Mundo ou a certos países que xa están a acadar               

este status. E isto é unha consecuencia non só económica, senón política do fenómeno da               

globalización. 

 

Para que estes países se integren no ‘novo mundo’, deben renunciar a súa autonomía política               

e económica para así ter unha mellor presenza na economía e política mundiais. A súa               

debilidade fai que sexan facilmente controlados polas grandes compañías transnacionais e os            

países dos que son orixinarias, a destacar, os EUA. Isto é algo bastante contraditorio, pois a                

ideoloxía liberal sempre defendeu o contrario, a liberdade intraestatal segundo Mises (1927,            

pp.56-57): “Lo que denominamos Estado no es, a fin de cuentas, más que el aparato de                

coerción que obliga a las gentes a atenerse a las reglas de la vida comunitaria [...]. Esta es la                   

precisa misión que el liberalismo asigna al estado: salvaguardar la propiedad, la libertad y la               

convivencia pacífica”.  

 

Son múltiples as teorías que tratan de establecer equilibrios entre o dominio dos mercados e o                

proteccionismo que caracterizaba a algúns países no inicio da globalización. Un bo sistema             

foron as políticas keynesianas, xurdidas ao termo da Segunda Guerra Mundial, que buscaban             

a intervención do Estado na economía en sectores clave (industria enerxética, sanidade,            

educación…) cuxo obxectivo era manter o benestar da poboación e o crecemento económico.             

Asemade, buscaba a expansión dos mercados mundiais, pero sempre baixo o control dos             

Estados. 
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Todo o exposto neste apartado pode aplicarse ao modelo político actual, xa que os países non                

desenvolvidos non teñen a capacidade de decidir a súa política económica. Especialmente            

naquilo que se refire a participar na rede de mercados mundiais. Se un país [non               

desenvolvido] quere estar presente na orde mundial, debe acollerse e acata-los intereses dos             

países líderes. De non facelo, quedarían illados literalmente do resto do planeta. 

 
1.1.2 Movementos de oposición: outra globalización é posíbel. 
 

Un caso curioso é como se desenvolveu a oposición intelectual, política e social á              

globalización. Máis alá da anti-globalización existen outros movementos que buscaron loitar           

coa parte que consideraban a máis podre da globalización: o neoliberalismo. Neste traballo,             

centrámonos no movemento autodenominado como alter-globalization (globalización       

alternativa, en galego) que loitou por acabar cos “desastrosos resultados dunha globalización            

feroz”.  

 

Este movemento está detrás da creación de importantes movementos e institucións, tales            

como o FSM (Foro Social Mundial) ou o ATTAC (Asociación pola Taxación das             

Transaccións Financeiras e pola Acción Cidadá), á que pertence o economista e político             

catalán Vicenç Navarro. 

 

Para comprender que é este movemento, é moi importante entender o que nos di o autor de                 

Alter-Globalization, Pleyers (2010, p.147): “The alter-globalization movement does not         

believe in the politics. Politicians just do not do anything to change the status quo of the                 

globalization. To make a difference between the alter-globalization movement and the           

anti-globalization one, let's say that alter-globalization is not a revolutionary movement, we're            

not trying to change things from the above, we do it from the below, by the society. As the                   

Zapatistas did.” 

 

Para o autor deste libro, ademais o movemento tería seis funcións básicas: o análise das               

políticas dos gobernos mediante o debate dos diferentes actores da sociedade, alertar de novas              

problemáticas xeradas polo fenómeno globalizador, construír argumentos para facer unha          

oposición real ao neoliberalismo, crear indignación entre a xente que sofre estas inxustizas,             
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exposición de tratados de libre comercio negociados en segredo mediante o xornalismo de             

investigación e finalmente, o enfrontamento aberto contra os autores neoliberais mediante os            

puntos anteriormente mencionados. 

 

O obxectivo final deste movemento é que se deixen de beneficiar certos actores sociais, como               

a clase política e as multinacionais, para pasar a preocuparse da xente. De feito, un dos seus                 

grandes lemas é: a xente, non os beneficios. Queren recuperar unha visión máis clásica da               

economía, como a ciencia que estuda a cantidade dos bens en función da satisfacción das               

necesidades da xente. 

 

Tendo uns obxectivos e unhas funcións tan complexas, este movemento debe ter unha             

presenza global e multitudinaria. Malia iso, é enormemente heteroxéneo e intentouse crear            

unha vertente política del. Ademais, trátase dun movemento profundamente dividido, é moi            

heteroxéneo. 

 

Podemos entender o movemento como dúas faccións, unha obxectiva (ou racional, que busca             

actuar mediante os expertos para acabar co neoliberalismo desde as institucións) e outra             

subxectiva (que se basea na participación social e na presión social para acabar co              

neoliberalismo). 

 

A vía obxectiva A vía subxectiva 

● Expertos no canto de cidadáns. 
● Eficiencia sobre democracia e    

participación. 
●  Corte internacional do local. 
● Movemento institucionalizado. 
● Integración política antes que la      

ambivalencia. 

● Rexeitamento dos expertos 
● Populismo e participación sobre a     

eficiencia. 
● Corte local do internacional 
● Canles fluídas e esporádicas 
● Relacións ambivalentes antes que    

políticas. 

Cadro 1. Exposición dos modos de actuación das dúas grandes faccións do movemento. Fonte: PETERS, G.                
Alter-globalization. 

 

Con ideas tan opostas entre si, como pode seguir existindo este movemento? Simplemente             

porque ambas faccións souberon como converxer. Esta converxencia fíxose mediante a           

simbiose de ambas perspectivas. Así, os líderes deste movemento estableceron unha           
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estratexia intersocial, isto é que deben actuar en tódolos niveis da sociedade e polo tanto as                

aspiracións da facción da razón e da subxectividade xa expostas quedan cumpridas.  

 

O movemento da “outra globalización” constituíuse como unha vía social e intelectual que             

busca acabar coas desigualdades xeradas pola globalización, e para a recuperación da            

soberanía da poboación fronte á dominación dos mercados e das empresas transnacionais.            

Este movemento, ao ser tan global como a propia globalización, precisa dunha grande             

participación social. Ademais está construído en dúas faccións: unha intelectual (que se fixa             

no ámbito puramente económico e legal) e outra social (que mobiliza ás bases para favorecer               

a presión social cando se producen manifestacións ou cumes internacionais nas que os             

gobernos poñan en marcha máis medidas neoliberais). 

 
1.2. A Globalización das desigualdades. 
 
Globalización non é un sinónimo de homoxeneización. As pretensións neoliberais          

querían establecer que co fenómeno de integración na economía mundial acabaríase por crear             

un mundo de produción-consumo en perfecto equilibrio, mais a realidade é diferente. 

 

O mundo globalizado é desigual. Potencias tradicionais (EUA, UE) monopolizan o consumo            

(sociedade consumista, plasmada perfectamente no slogan úselo y tírelo) mentres que o            

Terceiro Mundo e os países en vías de desenvolvemento (China, antigas colonias en África e               

América) teñen o deber de producir en condicións de desvantaxe (debido ao seu             

desenvolvemento tecnoeconómico) para estas potencias. 

 

De feito, o fenómeno da división internacional do traballo foi quen promoveu estas             

desigualdades. A división internacional do traballo é un concepto referido á especialización            

de cada país dentro dun mercado mundial, é dícir, refírese ao tipo de ben que produce cada                 

país, que papel ten no ámbito das relacións de actividade produtiva. Por exemplo, na época               

poscolonial as grandes potencias (EUA, basicamente) monopolizaba o desenvolvemento         

técnico e polo tanto encargábase de producir os bens de consumo (manufacturas) mentres que              

as antigas colonias, espoliadas, limitábanse a exportarlles materias primas xa que non tiñan             

capacidade de investir en desenvolvemento técnico. A nova división internacional do           
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traballo, xurdida do novo mundo globalizado, propicia que os produtos perdan a súa             

identidade nacional, isto é, que sexan producidos en varios países á vez. Ademais, estas              

empresas que a aplican conseguen reducir os custos de produción e xa dominan o mercado               

mundial, aportando case un 70% do PBM . Amosando esa asimetría do mundo globalizado,             3

estas empresas adoitan a ter sede nos países do G7. 

 

Estas desigualdades son crecentes, porque pasamos de distinguir grandes bloques de países            

segundo o seu desenvolvemento económico (desenvolvidos, en vías de desenvolvemento e           

subdesenvolvidos) a distinguir subgrupos de países máis e menos desenvolvidos. Ademais,           

coa chegada do Estado de Benestar xa non se pode medir a desigualdade nos valores               

tradicionais, senón que dúas persoas que accedan á mesma educación xa non teñen por que               

ser iguais economicamente. Unhas desigualdades tan complexas fan que sexan de todo            

impredecibles, co cal é máis difícil atacalas. 

 

O desenvolvemento tecnolóxico potenciou máis esta relación de desigualdade e asimetría           

entre países. Os únicos países capaces de facer un investimento real en I+D eran as grandes                

potencias (EUA e a URSS, trala II Guerra Mundial) mentres que todos os seus Estados               

satélites non estaban nas condicións precisas para facelo, a pesares de que xa se iniciara a                

globalización contemporánea e se pretendía que tódalas potencias competiran en igualdade           

de condicións, segundo os neoliberais. Coa caída do muro de Berlín aconteceron dúas cousas:              

o crecemento económico dos países capitalistas lexitimou á ideoloxía neoliberal ao caer            

tamén o mundo comunista (agás China que avanzaba cara o capitalismo e a República              

Popular e Democrática de Corea) e tamén fixo que os países apostasen pola liberalización da               

economía. 

 

Hoxe, as desigualdades principais que se poden atopar no contexto da globalización, son:             

Desigualdade en produción. As desigualdades en produción, segundo o FMI e os neoliberais,             

serán solucionadas ao longo do tempo. Independentemente da calidade da produción as            

moedas máis débiles dos países subdesenvolvidos fan que, ao converter o seu PIB este              

presente unha desvantaxe fronte ao dólar. Coa PPA  isto quedaría solucionado. 4

3 Produto Bruto Mundial. 
4 Pariedade do Poder Adquisitivo. Establece o mesmo valor de produción entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, independentemente da fortaleza da moeda. 
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Desigualdade no acceso aos servizos. Os servizos modernos son indispensábeis para acceder            

ao mercado. Para acceder ao mercado internacional as empresas precisan información do            

mesmo, acceso a créditos, publicidade... Mais estes servizos están monopolizados polos           

países desenvolvidos. Finalmente, desigualdades no fluxo do capital. Esta é a máis            

importante, pois amosa o amorfo repartimento dos recursos financeiros, ademais a crecente            

especulación financeira (que foi a causa da Crise financeira do 2007) aínda o deformou máis. 

 

1.2.1 Entende-la pobreza. 
 

Segundo o Banco Mundial, a pobreza é a falta de oportunidades para satisfacer as              

nosas necesidades básicas e non poder vivir, só vivir ao día: sobrevivir en condicións de               

miseria xa que non se ten control sobre os recursos. 

 

Para saber que grao de pobreza hai nunha determinada rexión ou país, temos que ser capaces                

de medir o seu desenvolvemento humano e económico. Así, atopamos diferentes tipos de             

pobreza: a absoluta dos emigrantes que foxen da Guerra Civil Siria que viaxan co posto, ou                

as condicións de pobreza relativa que se sofren nas zonas onde a maior parte da poboación si                 

ve satisfeitas as súas necesidades. Para medir eses graos aplicámolos conceptos de liña de              

pobreza (o límite no que se sitúa a renda coa que podemos satisfacer as nosas necesidades                

básicas) e a liña de indixencia (cando non podemos satisfacer as necesidades nutricionais dun              

individuo).  5

 

Amartya Sen, premio Nobel de economía 1998, sintetiza todas esas definicións de pobreza             

nunha única definición que pon de manifesto a complexidade deste fenómeno definindo a             

pobreza como ‘a privación de tódolos dereitos e liberdades das persoas’, non só se reflicte a                

pobreza como carencia de renda. 

 
1.2.2 Globalización e pobreza. 

 
Á hora de analizar como afectou a globalización ao fenómeno da pobreza temos que              

distinguir dous grandes tipos de factores: externos e internos. Os externos son aqueles que              

5 Falamos de individuos, mais este termo adoita aplicarse ás familias. Falamos de indixencia cando algún dos 
membros da familia non ve satisfeitos os seus requirimentos nutricionais básicos. 
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non dependen directamente dos Estados, senón que veñen dados desde o mercado e o mundo               

empresarial (sector privado). Os internos son aqueles que corresponden a determinadas           

políticas levadas a cabo polos gobernos dos Estados. 

 

Os principais factores externos que afectaron á pobreza foron: a desigual división            

internacional do traballo (da que xa se falou), a potenciación dos oligopolios nos que as               

empresas máis fortes impóñense sobre as débiles tal e como aconteceu trala derradeira crise              

financeira, o acceso desigual ás novas TIC… Especialmente grave é o caso da especulación              

financeira, tal e como dixo Romero (2002): “La invasión de los llamados capitales             

“golondrina” genera inestabilidad y pánico financiero, como ocurrió en México,          

empobreciendo aún más a las economías dependientes. Hoy por hoy en el mundo circulan              

más capitales especulativos que mercancías”. 

 

O control monopólico dos mercados, unha das maiores contradicións da globalización           

proposta polos neoliberais, xera moita pobreza nos países non desenvolvidos, pois os seus             

gobernos están sometidos aos intereses das devanditas empresas. 

 

Os factores internos ás economías serán resumidos, pois a globalización inflúe máis nos             

anteriores, de feito, relacionaremos algúns exteriores cos que seguen. A corrupción prodúcese            

cando os gobernos reciben influencias externas, ou internas, para facer políticas no beneficio             

de estratos sociais máis ricos (terratenentes, clase política...) profundando no fenómeno da            

pobreza . Tamén é moi importante o caso das Recomendacións do Consenso de            6

Washington , que se basean nas políticas neoliberais que buscan desregular as economías e             7

recortar o Gasto Público o máis posible e darlle poder ás empresas privadas, mediante a               

privatización de servizos prestados polo sector público. 

 

A pobreza é un fenómeno que se desenvolveu como resultado dunha brecha tralo proceso de                

globalización. Hoxe en día, aínda que en menor medida, esta brecha segue a ser bastante               

impoñente entre os países desenvolvidos e o resto do mundo. Ás veces, derivada desta              

6 Por exemplo, mediante a explotación dos traballadores nas fábricas, falta de investimentos no Estado de 
benestar... 
7 Acordo acadado en 1989 e dado entre o Banco Mundial, o FMI e o Tesouro Federal dos EUA que emprendeu 
políticas de corte neoliberal para propiciar o desenvolvemento dos países subdesenvolvidos. Xunto ao FMI dá 
‘recomendacións’ aos diferentes países para que emprendan cambios nas súas economías. 
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brecha, dáse un fenómeno económico coñecido como a “espiral do desemprego”: cando a             

xente de case calquera país queda sen emprego os seus ingresos redúcense, polo tanto o               

consumo tamén descende. Ao descender o consumo, as empresas deixan de expandir e             

estancan a produción; se isto se mantén comezarán a producir menos e despedir máis              

traballadores. 

 

Mais, neste mundo globalizado, a pobreza e a exclusión social tamén chegan aos países              

desenvolvidos. Un caso curioso e moi gráfico é o das diferencias raciais nos EUA, a súa                

situación precaria (desemprego, violencia...) provoca situacións de maior exclusión e pobreza           

que en moitos países non desenvolvidos. 

 

Pola contra, podemos dicir que tralo inicio da globalización, a situación da pobreza e da               

exclusión social foi a mellor, pois así os datos o revelan. Mais esa melloría non acaba de                 

despegar dada a dramática situación que se vive nos países non desenvolvidos, dada a              

continuada explotación á que son sometidos polas empresas transnacionais e uns gobernos            

corruptos con institucións débiles. Ademais, colle destacar que a pesares de que estes             

fenómenos van a menos, foi a globalización quen profundou neles. 

 

1.3. Internacionalización do mundo empresarial. 
 
O entorno económico internacional na actualidade caracterízase cada vez máis polo           

seu dinamismo e, valla a redundancia, globalización. Tendencias como a crecente           

interdependencia entre os países, a formación dos bloques xeográficos rexionais e a aparición             

das economías emerxentes de Asia e América Latina, así como os sorprendentes avances             

tecnolóxicos en diferentes sectores, configuran un entorno mundial competitivo e cambiante. 

 

Como consecuencia destas tendencias, os fenómenos de globalización dos mercados e           

internacionalización das empresas acentuáronse aínda máis, resultando imprescindible para os          

empresarios ter unha visión cosmopolita e internacional da actividade económica e repensar            

os conceptos e estratexias económicas dentro dun modelo de economía tan aberta. 
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Nun entorno destas características, a internacionalización aparece como unha necesidade          

urxente para as empresas. Porén hai que facer notar que é este un proceso difícil, complexo e                 

custoso, que incluso pode prexudicar á empresa que o emprenda se non realiza previamente              

un análise estratéxico serio e rigoroso antes de tomar tal decisión. 

 

1.3.1 Cambios no seo das empresas. 
 
Fai apenas trinta anos, a política empresarial da meirande parte dos países era gañar              

cartos no interior dos límites da nación; sen pensar en acceder, polo menos masivamente, ao               

mercado internacional e rivalizar con outras empresas que estaban do outro lado das             

fronteiras. A nivel internacional, os aranceis eran prohibitivos e os empresarios, xeralmente,            

centrábanse nos seus propios países. 

 

Malia iso, en pouco tempo, esta situación sufriu cambios transcendentais. A economía            

internacional evolucionou de forma considerable, adoptando unha serie de tendencias que           

levan implícita a idea da internacionalización económica. O crecemento progresivo do           

comercio, da produción das empresas, dos prezos no comercio internacional , dos produtos            8

manufacturados e dos capitais en circulación no mercado mundial, da cooperación           

internacional, do investimento directo no exterior… Tamén colle salientar a transferencia           

internacional da tecnoloxía. 

 

A internacionalización dunha empresa implica gastos, e para compensar os mesmos, hai que             

agregar valor á empresa. A meta dunha empresa ao ser internacional debe ser obter vantaxes               

competitivas que lle permitan superar á competencia. Gran número de empresas encaran a             

internacionalización como unha maneira de medrar, sen decatarse de que vender no exterior             

pode diminuír as súas utilidades e implicar riscos que non se corren no mercado nacional. Ser                

internacional resulta custoso, porque o obxectivo non é ser máis grande senón mellor. 

 

 

 

 

8 Debido especialmente ao aumento do prezo de produtos básicos e ás variacións no tipo de cambio. 
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2. Consecuencias sociais. 
 

Como xa dixemos, a globalización económica implica a mobilidade e flexibilidade de            

todos os factores produtivos, incluída a man de obra, dando orixe a unha xeneralización das               

migracións internacionais: o traballo tamén se mundializa. 

 

2.1 Os movementos migratorios. 
 
A nova era das migracións prodúcese pola combinación de varios factores, sendo o máis              

importante a súa expansión xeográfica, no que nos centraremos. Deste xeito, aparecerían            

novos tipos de fluxos migratorios que van do Norte e Oeste de África, Europa do Leste .                9

Estas migracións teñen como destino as máis diversas localizacións: países de sur Europa             

(Italia, Grecia e España esencialmente) e países prósperos de Centroeuropa (Polonia,           

República Checa e Hungría). En ámbolos dous casos, resulta paradóxico o feito de que todas               

estas áreas comparten un pasado común de ser exportadores de man de obra.  

 

Resulta complicado medir os niveis de migración por mor da incongruencia das fontes ou a 

ausencia de controis en este tipo de cuestións mais segundo a OIT  habería sobre 80 millóns 10

de inmigrantes, cifra claramente subestimada posto que non ten en conta as migracións 

temporais e tampouco as clandestinas. 

 

Estas novas formas de emigración están relacionadas con transformacións fundamentais das           

estruturas económicas, sociais e políticas que tiveron lugar na época posterior á Guerra Fría.              

Unha destas transformacións foi o proceso de mundialización, que supón unha converxencia            

crecente de economías mercados e culturas, que fomenta a migración internacional. Porén,            

esta cooperación económica e comercial non foi igual en todos os países, segundo explica              

Chakravarthi Raghavan (2004): “los países menos avanzados (PMA), equivalentes al 10% de            

la población mundial, no representan más que el 0,3% del comercio internacional, es decir, la               

mitad de la cifra de hace veinte años. Las mismas desigualdades se encuentran en la IED, una                 

9 Especialmente o que sería a antiga URSS. 
10 Organización internacional do traballo. Única axencia 'tripartita' da ONU, encargada de reunir a gobernos, empregados e traballadores de 

187 Estados membros  a fin de establecer as normas do traballo, formular políticas e elaborar programas promovendo o  traballo decente de 

todos, mulleres e homes. 
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diferencia que aumenta aun más con los ingresos internacionales.” Ademais da           

mundialización dos movementos de capital e do comercio, é probable que o xurdimento de              

mecanismos de cooperación económica rexionais teñan repercusións na migración         

internacional en todo o mundo; aínda que aínda non está claro cales serán precisamente esas               

repercusións. Isto manifestase na Unión Europea, onde se rexistran fortes movementos de            

poboación entre os países comunitarios. Pese a que as características migratorias de España             

mudaron, este país continúa sendo un importante receptor de remesas que envían os             

emigrantes. 

 

As migracións existiron dende sempre, o destacable é como van mudando as súas 

características en relación cos distintos períodos históricos. O primeiro gran fluxo migratorio 

como tal tivo orixe na época colonial, onde se impuxeron as condicións precisas para un 

asentamento vantaxoso dos colonos europeos. España foi moi activa neste período, en 

especial con fluxos migratorios cara América Latina. Estábamos ante un período de 

globalización da poboación. 

 

A historia moderna da migración internacional iniciouse coas grandes migracións de           

1850-1973. Neste período identifícanse dous subprocesos migratorios: o que comprende          

desde os inicios da industrialización (1850-1920) e o que se orixina coa consolidación             

económica e política do mundo occidental trala Segunda Guerra Mundial. Europa occidental,            

Norteamérica e Australia (1945-1973) convertéronse nos principais centros receptores.  

 

Non obstante, no primeiro período a migración tivo un especial énfase entre 1880 e 1913 ,               11

decenas de millóns de pobres, perseguidos e desempregados do sur e o Este de Europa               

desprazáronse cara terras abertas e cidades en crecemento de América Latina, o Pacífico Sur              

e o norte de África cara cidades industriais de Europa occidental. Os maiores contribuíntes ás               

grandes migracións foron os estados europeos del litoral mediterráneo (aparte de Alemaña, o             

Imperio Austríaco e o Imperio Ruso) mentres que os principais receptores localizábanse en             

Sudamérica. Os países receptores de emigrantes nesta etapa posuían uns trazos comúns, como             

explica Blanca Sánchez Alonso (2002) “los principales países que acogieron a los emigrantes             

11 Tendo en conta que a Globalización se iniciou en 1885, estes fluxos migratorios coincidiron cos primeiros e 
tímidos procesos de liberalización da economía. 
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europeos durante la época de la emigración masiva presentan unas características comunes            

que se podrían resumir en escasez de mano de obra, y por tanto, una elevada demanda de                 

trabajo, abundancia de recursos naturales y rápido crecimiento económico derivado de su            

inserción en la economía mundial y de su capacidad de atracción de capitales y mano de obra                 

del exterior”. O crecemento da poboación arxentina debeuse principalmente ás altas taxas de             

inmigración: unha terceira parte da emigración alemá, a metade da española, unha terceira             

parte italiana e a metade das emigracións rusa e austríaca asentáronse definitivamente nese             

país. En Uruguai, Chile e Venezuela experimentábanse pautas similares. Tamén Brasil           

comezou absorber unha parte dos inmigrantes europeos converténdose na nacións con máis            

emigrantes do mundo. 

 

Os fluxos migratorios de mediados do século XIX foron de tal magnitude que se alcanzou               

todos os espazos xeográficos. O máis grandes destes foi o desprazamento de hindús, cuxo              

destino eran as colonias tropicais dominadas polo Imperio Británico, que logrou transmigrar            

cara súas colonias americanas, africanas e oceánicas a 30 millóns de hindús. Cara finais do               

século xurdiron novas sociedades hindús. Por outra banda, o aumento dos inmigrantes            

chineses cara ó sueste de Asia foi de tal magnitude que desprazou aos malaios de Malasia                

como poboación maioritaria, xerando unha nova clase media chino-tailandesa, nas cidades do            

Reino de Tailandia, e minorías na Indochina francesa, as Filipinas españolas e las Indias              

Orientais holandesas. Estes movementos tiveron importantes repercusións nada máis na          

configuración socioeconómica dos países receptores, senón que xeraron unha especie de           

plataforma para migración posteriores, a partir das redes e enlaces que empezaron a crearse e               

que explican en certa parte os procesos migratorios actuais. 

 

A partires de 1920 houbo un cambio nos movementos de poboación como consecuencia             

consecuencia política das guerra. Na década de 1920, tamén se uniron a estas correntes              

restritivas as autoridades migratorias de Suramérica e Australia para pechar súas portas ós             

inmigrantes, mentres que Estados Unidos e Canadá modificaron súa política migratoria para            

excluír á maioría dos poucos inmigrantes que puideron ingresar a seus territorios nacionais.             

Gran Bretaña pola contra mantívose aberta cara a chegada de emigrantes. 
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A destrución de Europa trala Segunda Guerra Mundial trouxo consigo fortes movementos            

migratorios a través de Europa e do mundo. Gran parte dos xudeus superviventes do              

holocausto emigraron cara os EUA. Tamén cerca de 300 000 bálticos e polacos             

establecéronse principalmente en Escandinavia, Sudáfrica e Arxentina. 

 

O segundo fluxo migratorio tivo que ver coa expansión económica do capitalismo da             

posguerra da década de 1940 e 1950 na Europa avanzada, cuxos emigrantes procedían de              

países pobres veciños do Norte de África das antigas colonias. Dende os anos 50 os países                

ricos de Europa captaban millóns de traballadores das áreas menos prósperas. Estes            

traballadores estranxeiros permanecían temporalmente no país de destino, deixando ós seus           

familiares nos países de orixe. 

 

A creación das Comunidades Europeas na década de 1950 e o rápido crecemento económico          

da época principalmente en Alemaña, Francia e Inglaterra, xerou unha gran necesidade de             

man de obra doutros países ante a escaseza que existía nestes, polo que formaron acordos               

cunha serie de países para traer a un gran número de traballadores emigrantes procedentes de               

Estados pobres do sur (España, Portugal, Italia) cara a Europa máis próspera.  

 

Canadá, Estados Unidos, Australia, e Sudáfrica foron tamén captadores da poboación           

emigrante. Estados Unidos converteuse no principal punto de destino para os emigrantes.            

Aínda que o crecemento de Estados Unidos foi menor que noutros países industrializados, a              

súa base tecnolóxica e a súa taxa de natalidade por debaixo do remprazamento converteron a               

inmigración nunha necesidade. 

 

A radical liberalización da política migratoria estadounidense na década de 1950 ocasionou o              

asentamento de 10 millóns de inmigrantes mexicanos cara estados do sudeste e de dous              

millóns de canadenses francófonos cara Inglaterra durante dúas décadas. A magnitude desta            

migración, acompañada pola rápida taxa de crecemento natural entre estes inmigrantes           

sumada ás diferenzas culturais, xerou conflitos coas comunidades máis consolidadas de           

Estados Unidos. 
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2.1.1 Migracións contemporáneas. 
 
Os movementos migratorios mudaron totalmente a partires da década dos 70, polo            

que Castles e Miller estableceron unha tipoloxía ante estes fluxos masivos.  

 

O primeiro destes é a globalización. Dos 209 Estados existentes no noso planeta, só a metade                

participa de forma notoria neste proceso, 43 países receptores, 32 como emisores e 23 como               

países de recepción e saída, polo que cada vez son menos as zonas do mundo que quedan                 

marxinadas ante estas correntes migratorias. Segundo un estudo realizado pola OIT sobre os             

patróns migratorios, en 152 países o número de grandes receptoras de inmigrantes na busca              

de traballo aumentou de 39 a 67 nos 90; o dos emisores pasou de 29 a 55 e os                   

emisores-receptores pasaron de 4 a 15.  

 

Porén, a globalización contribúe a maximizar as diferencias entre inmigrantes e nacionais,            

sobre todo no plano económico e laboral, segundo Amparo Micolta León (2005) “la             

globalización está ahondando la dualización interna de los mercados de trabajo que, tanto en              

su estructura salarial como en sus condiciones laborales, se polariza cada vez más en torno a                

dos segmentos extremos; tendencias estas que van unidas a la lógica globalizadora y que              

permiten comprender las nuevas migraciones con las actuales políticas de regulación de            

extranjería.”  

 

Despois estaría a diversificación, xa que os fluxos actuais afástanse de forma crecente dun              

modelo único, xa que, existen refuxiados (por mor das guerras, da situación económica ),             12

man de obra barata, traballadores altamente cualificados... Tamén coexisten fluxos de           

asentamento con fluxos temporais e migracións circulares, rede de tráfico de persoas… 

 

Tamén existe a aceleración, polo que o volume de emigrantes multiplicouse nas últimas             

décadas e non parou de aumentar en case ningunha das rexións durante os últimos 20 anos                

(aínda que a ritmos distintos). 

 

12 Conflitos como a Guerra Siria ou a aparición do ISIS deixaron a varias decenas de millóns de 
persoas sen fogar e obrigadas a fuxir dos seus países de orixe. 
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E finalmente a feminización, onde as mulleres protagonizan case todo tipo de fluxos             

migratorios. En contraste coa situación anterior, cando moitas viaxaban soas para reunirse            

coa súa parella, agora moitas fano elas soas. E en numerosas ocasións, son seguidas polo               

resto da familia. Dentro deste bloque, non podemos esquecer, o tráfico de mulleres, onde              

moitas son enganadas cun futuro e acaban sendo prostituídas nos países receptores, onde             

dificilmente conseguen saír desa situación. 

 

2.2 Educación de consumo. 
 
A globalización, segundo Romero (2002) non é “a homoxeneización das economías,           

se non máis ben a profundización da brecha económica entre os países máis desenvolvidos e               

o resto de nacións do planeta”. Esta brecha afectou a todas as sociedades e a todos os ámbitos                  

destas, en especial á educación, por dous motivos fundamentais. En primeiro lugar, é clave á               

hora da formación das chamadas “sociedades do coñecemento”. Nestas sociedades, a           

produción de coñecemento é fundamental debido a que este se constitúe como unha vantaxe              

inicial en entornas de elevada competitividade internacional. O coñecemento é un medio e un              

fin no desenvolvemento dunha sociedade. Pois como di Julio Linares (1995): "canto maior é              

a información xerada por unha sociedade, maior é a necesidade de convertila en             

coñecemento". 

 

En segundo lugar e segundo a Organización Mundial do Comercio e, concretamente o             

Acordo Xeral sobre o Comercio de Servizos (AGCS), a educación é unha mercancía             

comerciable. De esta forma, aumentan en gran medida as presións sobre o proteccionismo do              

Estado na educación e proponse e apoia en moitos sectores a globalización deste servizo              

mostrando os seus supostos beneficios para todos los países. 

 

Un dos aspectos máis significativos da globalización da educación son as reformas e os seus               

beneficios supostamente universais que benefician, en especial, ás clases máis          

desfavorecidas. Porén, non se centran nos efectos negativos que as mesmas reformas inculcan             

a este sector da poboación. En relación con isto, propóñense unha serie de teses que son a                 

base da axenda educativa global para o desenvolvemento económico e que se centran en tres               

aspectos: a relación entre educación e emprego, entre a expansión educativa e a contención              
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do gasto público e, por último, as estratexias educativas de loita contra a pobreza. Baseándose               

nestes tres piares aplícanse as reformas educativas neoliberais que hoxe afectan a toda a              

poboación. 

 
2.2.1 Relación entre educación e emprego. 
 

Neste ámbito, Prodúcense unha serie de cambios formidables que abarcan dende a            

organización o comportamento da man de obra hasta a cualificación desta. Desta forma             

xorden unha serie de teses: as habilidades requiridas son máis xeneralistas e se centran en               

buscar a maior autonomía posible do suxeito, a competitividade depende da calidade da forza              

de traballo, existe unha forte interdependencia laboral, o salario dependerá das cualificacións,            

a maior mobilidade do capital financeiro e industrial repercute nas lóxicas de negociación             

salarial nos países do norte, etc... 

 

Estas teses non son discutibles, pero si o son as políticas empregadas para contrarrestar os               

efectos producidos por elas. En resumo, estas políticas baséanse en estrataxemas de            

integración e de competitividade na economía global que buscan acadar a inversión            

estratéxica de capital humano. Para isto, é necesario avanzar cara a desregularización do             

mercado de traballo xerando, así, emprego cualificado e a mellora da competitividade            

económica nacional. A inversión en empresas tecnolóxicas aumenta as taxas de rendemento            

da inversión na ensinanza superior e xera novos empregos. Porén, ao aplicar as políticas              

educativas ao desenvolvemento económico xorden unha serie de contradicións.  

 

A primeira destas contradicións é que a desregularización dos mercados non implica            

necesariamente a creación de emprego cualificado. De feito, a maior competitividade provoca            

unha loita pola redución de custos salariais que afecta a todos os niveis de cualificación pero,                

especialmente, aos máis desfavorecidos. No caso dos países emerxentes, na busca da            

competitividade económica téndese a políticas de liberalización dos mercados de traballo e de             

redución do salario mínimo. 

 

En segundo lugar, a redución ou non dos salarios en niveis máis altos de cualificación               

depende da influencia en maior ou menor medida dos efectos “composición” e “compresión             
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salarial” dos niveis de cualificación. A “composición” tende a aumentar o número de             

empregados cualificados favorecendo as diferencias salariais mentres que o segundo efecto,           

baseado no exceso de persoas cualificadas, pode producir un efecto de “compresión salarial”             

e diminuír as diferencias de ingresos. Nos países emerxentes, obsérvase en maior medida             

unha tendencia á “composición” en vez de á “compresión laboral” acompañada tamén por             

unha redución dos salarios reais. 

 

Por último, a diferencia retributiva entre países do norte e do sur inflúe directamente sobre a                

mobilidade da man de obra, incluída a “fuxida de cerebros” . Pese a ser entendida a               13

globalización como o instrumento de mellora da ensinanza a nivel global, é nos países onde               

maior diferencia salarial hai e, continúa aumentando, onde se aprecia a maior melloría no              

sistema educativo. No entanto, esta diferencia salarial segue constituíndo o maior obstáculo á             

hora de acceder á educación media e superior e, polo tanto, sendo así cada vez máis difícil                 

reducir as desigualdades da renda. Como defendía o futurólogo Alvin Toffler (1990): "Os             

países e as persoas pobres diferéncianse dos ricos non só por ter menos capital, senón tamén                

por posuír menos coñecemento". 

 
2.2.2 Relación entre expansión educativa e contención do gasto público. 

 
A necesidade de expandir a educación está condensada debido á influencia na nosa             

posición social e, como consecuencia, nas oportunidades de cada individuo. Aínda que,            

paradóxicamente, as políticas económicas neoliberais para facer fronte á globalización, tamén           

sosteñen de forma implacable a necesidade de conter ao máximo o gasto público. 

 

Por tanto, a política educativa derivada disto baséase en expandir ao máximo os servizos              

educativos, pero mantendo o mesmo nivel de gasto público. Utilízanse basicamente dous            

métodos: a privatización da ensinanza e a redistribución do gasto público cara aos sectores              

sociais máis necesitados. Nos países emerxentes, na actualidade, hai unha gran oferta de             

ensinanza privada que vese favorecida pola creación de lexislación ao seu favor e unha forte               

tendencia á redistribución do gasto público. Isto provoca o mantemento ou introdución do             

pago de taxas de escolarización en ensinanza básica, o incremento de outros custos directos              

13 á que nos referimos no apartado 1 deste traballo. 
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da ensinanza (material escolar, uniformes…) ou os procesos de empeoramento das           

condicións de escolarización da ensinanza pública. O resultado da aplicación destas políticas            

é desigual en función dos países nos que se levaron a cabo e das peculiaridades do seu                 

sistema educativo, pero hai unha serie de consecuencias comúns: o aumento da oferta privada              

da educación provocou un inevitable aumento das desigualdades educativas, a redistribución           

do gasto educativo interno é moito máis tímida do necesario e a devaluación das credenciais               

educativas reduce aínda máis o umbral educativo mínimo para escapar das situacións de             

miseria, empeorando tamén o comportamento e opinión de certo sector da sociedade cara a              

educación. 

Como se pode observar no gráfico seguinte, a pesares de que as taxas de alfabetización non                

paran de aumentar, non implican unha mellora das condicións de vida da xente no contexto               

dun mundo globalizado. 

 

 

2.2.3 As estratexias educativas da loita contra a pobreza. 
 

Educación e globalización atópanse estreitamente relacionadas polo acceso á         

educación dos máis desfavorecidos co fin de erradicar así as desigualdades. Pois como             

defende o sociólogo Zygmunt Bauman (2005): "A globalización é a última esperanza de que              

exista un lugar ao que un pode ir e atopar a felicidade". Por isto, desenvolvéronse os                

Documentos de Estratexia de Loita Contra a Pobreza (DELP), impulsados polo BM e o FMI               

dende 1999. 
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Basicamente diferéncianse dúas etapas. A primeira delas baseouse en non interferir nos            

cambios de comportamento educativo derivados dos efectos do crecemento económico.          

Dentro deste período destaca a teoría do ‘efecto goteo’ (“trickle down effect”) desenvolvida             

no Consenso de Washington , que sostiña que o crecemento económico afectaba e favorecía             14

a todos os sectores sociais. Por isto, a nivel educativo, sostívose en base a esta teoría que os                  

beneficios directos e indirectos pola expansión da escolarización favorecerían a situación           

educativa. Ao mellorar a calidade e cantidade, aumentaríase a participación e a escolarización             

dos sectores máis desfavorecidos.  

 

Mentres que na segunda etapa, hai un cambio de tendencia ao decatarse de que a expansión                

da educación ten un límite e que lonxe de favorecer aos máis pobres aumenta a brecha de                 

desigualdade e favorece o abandono escolar. Desta forma, tendeuse a crear, impulsar e             

mellorar políticas educativas focalizadas na educación dos nenos en situación de pobreza a             

través de inversións directas por parte do Banco Mundial dende finais de 1990. Aínda se               

sostiña que o modelo educativo era o adecuado, pero había que corrixir as súas imperfeccións               

xa que non conseguía a participación de ditos sectores. Estas políticas tiveron diferentes             

resultados en función do país e do contexto que rodea a este, pero na súa maioría debido á                  

intensidade cada vez maior da pobreza de ditos sectores só lles brindan unha atención e axuda                

temporal que nada fai por mellorar a súa situación futura. 

 

Dada esta situación, cabe destacar a importancia da “educabilidade” , é dicir, recalca os             15

factores derivados da pobreza que impiden o correcto aproveitamento das oportunidades           

educativas. En concreto, incide no feito de que a pobreza non é só material e, polo tanto, o                  

seu éxito ou non deriva de moitas razóns; en que é necesario a cooperación de todos os                 

grupos e organismos afectados (Estado, familias, escolas, institutos, universidades,         

sociedade…) para poñer fin a esta situación; en que as reformas institucionais teñen fortes              

límites e é máis apto desenvolver políticas e estratexias multisectoriais e multidimensionais            

que abranguen á diversidade de poboacións e culturas que necesitan diversos tipos de             

educación. Búscase así non só o acceso á educación de todos os sectores se non en maior                 

14 Xa definido na páxina 12 deste traballo. 
15 conxunto de factores materiais, culturais, sociais e emocionais necesarios para a aprendizaxe. 
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medida o aproveitamento da súa carreira educativa para poder romper a dinámica derivada do              

seu núcleo familiar e albergar expectativas dun mellor futuro. 

 

Deixando a un lado estas teses da axenda educativa global e centrándonos a un nivel máis                

humano, a globalización provocou profundos cambios no concepto de educación e, en            

especial, na figura e misións do docente. Dentro do sector educativo, vense especialmente             

afectados a Educación Superior e a Universidade que se viron obrigadas a afrontar retos              

trascendentais. Ambos organismos son a base para crear unha educación de calidade, con             

equidade, pertinente e internacionalizada que dará lugar a profesionais competitivos          

necesarios e buscados neste mundo globalizado. Porén, a actual Revolución Educativa           

céntrase na cobertura e dotación educativa cando o verdadeiro problema atópase nos modelos             

pedagóxicos e os proxectos educativos institucionais que obsoletos xeran traballadores non           

preparados para este novo mundo.  

 

Neste feito, é clave, a imaxe do profesor entendido como produtor da información. É dicir,               

busca que os alumnos non só desenvolverán o implementado na súa memoria e capacidades              

básicas, se non que tamén sexan capaces de traballar con autonomía propia, buscando e              

usando correctamente a información e todos os instrumentos ao seu alcance. A este método              

de estudio se lle coñece como “ensinar a aprender” e é un dos principais conceptos que se                 

deben introducir no sistema. Basicamente, o que se busca é desenvolver o talento humano de               

cada individuo, non a través dunha educación tradicional, repetitiva e memorística; se non a              

través do desenvolvemento da interpretación, argumentación e competencia propositiva. 

 

Desta forma, débese introducir dentro do sistema, a través dos cambios pertinentes en             

universidades e distintos centros de educación, estes tres últimos conceptos (interpretación,           

argumentación e competencia propositiva) aceptando que se debe flexibilizar o sistema e            

permitindo a entrada das innovacións traídas pola globalización.  
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2.3 O rol da muller.  

 

A evolución exercida cara as mulleres co fenómeno da globalización podería           

resumirse nas seguintes bases: a aparición da denominada ‘plusvalía de xénero’ , o            16

“patriarcado cyborg” que afecta ás mulleres máis novas tralo auxe das redes sociais. Isto              

conleva a aparición de novos roles de xénero (o varón preséntase como ‘rápido, audaz e               

competitivo’ mentres que o obxectivo da muller é seducilo), a trata de mulleres e os               

feminicidios. Todos estes factores serán tratados a continuación. 

 
2.3.1 Patriarcado cyborg. 
 
Omitindo as diferenciacións creadas co mundo de Internet, centrándonos en outro tipo            

de creacións culturais como os videoxogos ou as revistas que sempre foron orientadas cara un               

sexo en particular: as revistas cara as mulleres (baséanse en como podemos resultar ‘sexy’),              

os videoxogos cara os varóns (non podemos esquecer que o primeiro videoxogo de éxito foi               

denominado GameBOY, ademais están pensando para gustos socialmente asociados co          

xénero masculino).  

 

Non existen revistas para os homes de como ter éxito coas rapazas, as súas, adoitan ir                

relacionadas co mundo do deporte ou o motor. Todo este tipo de actividades culturais              

seguiron este esquema de enfoque cara un único sexo ata que apareceron as redes sociais,               

orientadas cara ámbolos dous sexos. Este tipo de diferenciacións fortifican o patriarcado,            

deste xeito o podemos denominar “patriarcado cyborg”. 

 

Para entender o porqué aumentan este tipo de comportamentos violentos cara as mulleres             

entre os máis novos - tendo en conta que estes foron educados en democracia e nun sistema                 

de coeducación - debemos centrarnos no ámbito social, ignorando a educación como tal, xa              

que o primeiro ten moito máis impacto na vida dos máis novos. Un dos exemplos máis                

emblemáticos sería o caso de Marta de Castillo. 

16 Resultante para o conxunto de varóns da extorsión asimétrica de enerxías psíquicas das mulleres a través do 
mecanismo do amor que nos  proporciona intereses claves para tematizar a violencia patriarcal nas relacións de 
parella”. 
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En España non temos datos de atentados contra a integridade sexual cometidos por menores,              

así que é moi complexo facer un seguimento é establecer as causas. Aínda que noutros países                

de Europa, nos que seguen este tipo de controis, culpabilizan ó aumento da pornografía e o                

fácil acceso a esta a través de internet. 

 

Volvendo ó tema dos videoxogos, aparece un sector orientado cara as rapazas baseado en              

xogos de rol, onde as rapazas deben vestir e deseñar a vida da súa personaxe. Unha vez máis,                  

as mulleres enfocadas cara o mundo doméstico. 

 

Por outra banda, nos videoxogos enfocados cara os homes aparecen claramente           

esquematizadas as relacións home-muller en 3 modelos distintos. O primeiro, sería a muller             

como obxecto sexual, ás veces camuflada co deporte, onde tras un inocente título como              

“voley praia” aparecen deportistas sexualizadas esaxerando os seus uniformes         

regulamentarios. Tamén aparecen xogos onde para gañar hai que conseguir ‘ligarse’ a todas             

as rapazas. Cómpre mencionar “a muller guerreira” aínda que, pode ser exemplo de muller              

emancipada e autónoma, nas máis numerosas ocasións aparece cun uniforme ridículo e            

sexualizado. E finalmente aparecería a violencia cara as mulleres, como por exemplo os             

xogos baseados en golpear ás rapazas nas cachas. Non temos que alonxarnos moito para              

apreciar este tipo de situacións, que aparecen incluso nalgúns clásicos como Mario Bross,             

onde este ten que salvar á débil princesa. 

 

A experiencia cyborg configura a violencia como un hábito normalizado, xa que é o motor de                

case todos os videoxogos destinados a varóns. Preséntase a violencia coma un modo válido              

de alcanzar os teus obxectivos. Todos os suxeitos analizados nun estudo sobre o impacto dos               

videoxogos posúen un punto en común: non son conscientes en como isto lles inflúe e mesmo                

negan que lles cause efecto algún. Mais os videoxogos teñen un efecto moito máis impactante               

no suxeito que unha película posto que, neste caso non es un mero espectador. 
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2.3.2 A violencia cara a muller: feminicidios, violencia sexual e no ámbito 
laboral. 

 
O novo escenario xeopolítico e económico está orixinando novas formas de violencia            

contra as mulleres como os feminicidios ou crimes rituais. Este tipo de ‘atentados’ contra as               

mulleres son moi distintos aos asasinatos de homes xa que implican violencia sexual. Existen              

datos moi alarmantes como que cada 6 días morre en Colombia unha muller a mans da súa                 

parella (ou ex-parella) ou que cada 8 horas unha muller é violada en España. 

 

Agora centrarémonos nos femincidios, segundo Diana Wasinghton, que investigou os          

asasinatos de Ciudad de Juárez durante anos. Estes actos son vistos como un sacrificio, ao               17

igual que o facían os aztecas e os maias na Antigüedade ou o sacrificio de Cristo. O modo de                   

ver o ‘sacrificio’ como parte da cultura mexicana serve para perpetuar estes actos e non               

castigar os seus verdugos.  

 

Celia Morós Puente tamén investigou este suceso, varias autoridades do estado de Chihuahua             

estarían involucradas como promotores de orxías. As mulleres que participaban nesta eran            

encontradas sen vida. Denís Rougemont vincula o sadismo sexual coa ideoloxía dos cátaros             

medievais . 18

 

Deste xeito podemos entender dun modo mellor a “lóxica patriarcal da violación”, dáse por              

parte do varón a imposición do seu desexos como leis para afirma a súa autonomía. Tendése                

a presentar o acto do violador como unha ineludible consecuencia do impacto dunha causa              

irresistible (‘levaba minisaia’’, ‘levaba escote’...). El aparece como ‘non culpable’ do acto            

cometido, xa que, aparece como un acto reflexo dos seus instintos o que lle permite convertir                

os seus desexos en lei. 

17 mulleres novas de entre 15 e 25 anos son  asesinadas, despois de  ser ademais violadas e torturadas. O total 
de vítimas ascenden ata 1000 
 
18 Isto aceptaría varias interpretacións á hora da liberación do espírito: por unha banda, cunha renuncia ao 
obxecto amoroso (diferindo sistematicamente a satisfacción para que o desexo do obxecto convértase no 
desexo do propio desexo) Tirstán e Isolda serían o exemplo máis claro ou senón entregarse desenfrenadamente 
á carne como busca de cura homeopática, o exemplo máis claro sería de Don Juan. Como di o autor: “Distingo 
en la contradición entre Don Juan y Tristán en la tensión 17insoportable que mantiene esa contradicción porque 
sufre la sensualidad pero desea el ideal cortés, los elementos de la obra de Sade y las razones precisas de su 
rebelión”. Otro caso, canto menos curioso, serían os discípulos de Sade, que non queren ter descendencia, 
desexan ‘pechar o círculo’, o seu ciclo xenealóxico levando a cabo polo tanto a sodomización da propia nai. 
  1l. 
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Na lóxica sadeana, as mulleres son tanto do pai como do resto dos homes, a diferenza radica                 

no tipo de propiedade. Cada varón terá dereito ursufructuario pero non de propiedade polo              

que terá que pagar un tributo para acceder a tales ‘servizos comúns’. As mulleres son obxecto                

transaccional nos pactos entre varóns e a sangue feminina é o aval por excelencia en caso de                 

incumprimento. De aquí xurderían os crimes de honor, onde poder haber moitas e diversas              

causas polas que deben ser cometidos: manter relacións sexuais fóra do matrimonio, ser             

vítima dunha violación, vestirse de forma inapropiada ou negarse a contraer un matrimonio             

xa acordado. 

 

Estes últimos podémolos entender como un ‘traspaso de propiedade’: a muller, pasa de ser              

propiedade do seu pai a propiedade do seu esposo. A violencia que recae sobre as mulleres é                 

entendida como unha forma de asegurar o cumprimento do contrato e prever calquera forma              

de rebeldía. Calquera acto realizado pola muller que se vexa fóra da ‘cultura’ tradicional é               

acto de deshonra para a súa familia e o único modo de limpar o seu status social é cometendo                   

o asasinato. Ás veces son incluso obrigadas a cometer o suicidio xa que non son sequera                

‘merecedoras’ dun asasinato. 

 

Segundo a antropóloga Rita Segato, a impunidade dos feminicidios non debería ser pensada             

como factor causal (‘mato porque quedo impune’). Senón que ‘a clave do seu funcionamento              

recae na hipótese segundo a cal os crimes son o propio signo da propia simbolización de                

impugnabilidade. Son a expresión de dominio e o control nun territorio perigoso. Se no              

espazo doméstico o asasino executa un crime, o fai porque pode (‘era miña’) se acontece nun                

espazo público fano para demostrar que pode (‘fíxeno porque non era miña’)’.  

 

As mulleres integran un sistema de desprestixio: a gracia . Se no esforzo perdemos a gracia,               19

negarásenos o recoñecemento do esforzo. Non se nos pode recoñecer graza e esforzo á vez,               

no noso xénero deben ir disociados.  

 

19Aos varóns as mulleres lles caen en gracia ou en desgracia. Desa gratitude depende en boa medida o seu 
valor sacrifica. 
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Segundo Sergio González, pódese afirmar que o patriarcado posúe unha política sexual onde             

as estratexias masculinas logran producir efectos sistemáticos na vida das mulleres. Os            

feminicidios xorden tras esa política sexual (non podemos esquecer que contan co patrocinio             

de grandes personaxes a nivel social dende políticos a as forzas de seguridade do estado). 

 

Outra forma de violencia contra a muller, aparece no mundo laboral: o acoso sexual no               

traballo, onde o 40% das mulleres residentes na UE afirman ser vítima de este acto.               

Tampouco podemos esquecer a trata con fines de explotación sexual. Durante os conflitos             

armados sempre aumenta exponencialmente a violencia contra as mulleres (fálase de entre            

20000 e 50000 mulleres vítimas de estas prácticas no conflito de Bosnia). 

 

No tocante á violencia sexual, segundo un estudio realizado pola Universidade de Salamanca             

no ano 2004 entre alumnas de Universidade e secundaria amosa que un 42'7% das mulleres               

padeceron coacción por parte dalgún coñecido e case un 70% destas, en máis dunha ocasión.               

Esta coacción vai dende insistencia e presión verbal, violencia física ata incitar o consumo de               

alcol e drogas. Sorprendentemente, resultou haber unha conexión entre as que sufriron algún             

tipo de coacción e as que crían nunha serie de tópicos de comportamento de acordo co xénero                

. Isto lévanos a pensar que as mulleres 'tradicionais' síntense atraidas cara o 'varón              20

machista' o que non lles permite distinguir a gravidade do asunto en cuestión. 

As mulleres que participaron no estudo, consideran que as mulleres perden o dereito a dicir               

'non' cando sobrepasan certos límites da relación. 

 

Este tipo de sometemento consentido e non manifestado, permite constituír os primeiros            

pasos para a preparación da violencia machista, xa que, estamos ante un campo de certa               

ambigüidade, onde non falamos de descoñecidos, senón persoas do grupo da vítima en             

cuestión. Chegando a parecer algo normal nunha relación. Isto implica, que as mulleres             

sometidas a este estudo non afirmarán ser violadas. 

 

A violencia contra as mulleres pervive a escala mundial, exercida tanto no ámbito privado              

coma no público e reiterados tanto en momento de paz coma de guerra. Non podemos culpar                

20 entre as que se atopaba dicir que 'non' a unha relación sexual cando realmente se desexa. 
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á globalización, pero si podemos considerala coma un incentivo deste tipo de violencia, xa              

que, non podemos esquecer que a poboación feminina é relativamente vulnerable, tendo en             

conta, que atopa máis dificultades que os varóns para atopar traballo (estes tenden a ser os                

seus superiores) e unha vez que o conseguen seu soldo é inferior ó dos homes. Cómpre                

destacar, as mulleres emigrantes que presentan as mesmas dificultades a demais de que             

adoitan ser discriminadas e sometidas a violencia sexual polo seu rango de inferioridade. 

 

A globalización trae con ela mesma unha nova orde de xénero que basearíase na feminización               

do traballo pouco cualificado, da subsistencia (comunidades enteiras dependen do traballo           

das mulleres) e do movemento migratorio (ademais do auxe da industria de explotación             

sensual, o aumento da prostitución). 

 
 2.3.3 A trata de mulleres. 
 

A Convención de Nacións unidas sobre a delincuencia organizada transnacional          

cualifica a trata como “a captación, transporte, acollida o recepción de persoas, recorrendo á              

ameazas ou ó uso da forza ou outras formas de coacción, ao rapto, ao frade ao engano,ao                 

abuso de poder ou nunha situación de vulnerabilidade o á concesión o recepción de pagos o                

beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra con fines              

de explotación”. 

 

A trata da que imos falar, está dirixida cara á explotación sexual, implicando deste xeito a                

prostitución ou os traballo ou servizos forzados, para todo o que non cabe esgrimir o               

consentimento das vítimas á hora de tipificar esas prácticas coma delitos. Isto, explícao á              

perfección Sheila Jeffreys (2011, p. 193):  

“Hay abusos considerables de los derechos humanos, pero también hay diferencias entre            

estas prácticas y la trata de personas para la prostitución que es necesario señalar.(...)El              

esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo en estas industrias es razonable. Este no es el                

caso de la prostitución. La prostitución es una práctica que se desarrolla directamente sobre y               

en el cuerpo de las mujeres. No hay manera de convertirla en un trabajo seguro. “ 
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Cando mencionamos a trata debemos ter en conta, todo o que esta práctica supón. Estaríamos               

a falar de organizacións criminais, que se benefician con estes delitos e manteñen contacto              

cos países de orixe das mulleres onde estas son captadas e seleccionadas. Eles son os               

encargados de costean a viaxe das mesmas ós países de destino, deste xeito, contraen unha               

débeda que deben pagar a través dos seus ‘servizos’. 

 

A trata vese fomentada nun contexto globalizado por mor do desenvolvemento do turismo, a              

fluidificación das fronteiras e o uso das novas tecnoloxías da información. Non existe ningún              

acordo internacional en torno á carga penal por este tipo de delitos, polo que presenta unha                

vontade política moi variable segundo os Estados. 

 

A trata podería interpretarse como un fenómeno da era globalizada que é caracterizado por              

expresar a ruptura entre o contrato social e, consecuentemente, o contrato sexual que veu              

funcionado dende a modernidade do século XVIII. 

 
 
A globalización podería ser a ocasión idónea para poñerlle fin á trata de mulleres pero en                

realidade, é un incentivo. As redes que poderían poñerlle fin ó problema, estano a normalizar.               

O século XXI está sendo testemuña da recreación e profesionalización do crime organizado. 

 

Segundo Jonasdottir, o problema radica en que a lexislación basease no ámbito laboral             

mentres que o asunto realmente xorde nas relacións sobre o amor sexual, entendendo este              

como relación socio-sexuais deixando á marxe os sentimentos subxectivos. Pola súa parte,            

Heidi Hartman, afirma que os homes non usurpan a forza laboral das mulleres senón que               

estes se apropian do amor por parte das mulleres e do ‘poder vital’ resultante deste. Dende                

alí, eles extraen o seu ‘empowerament’, a súa digamos ‘plusvalía de dignidade xénerica’             

como diría a autora. 

 

Poderíamos definir o patriarcado como unha rede de relacións entre os homes deixando ó              

marxe as mulleres e a súa vez indo en contra delas.Só freará a división do traballo por                 

xéneros cando cese o dominio masculino no ámbito sexual. O amor entendo como un ben               

material é o piar do feminismo radical. 
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3. Consecuencias culturais. 
 

3.1 O imperialismo cultural. 
 

O Imperialismo cultural é a forma de describir a cultura hexemónica, é dicir, a forma               

de expresión cultural que se exporta cara ao terceiro mundo e responde aos intereses das               

clases dominantes imperialistas, quen a través dos medios de comunicación e outras            

mercancías culturais tratan de impoñer os seus valores sociais a outras sociedades menos             

desenvolvidas economicamente ou incluso en ocasións dependentes. Este término está          

estreitamente relacionado coa mundialización da cultura que é o intercambio e           

comercialización de produtos culturais a nivel internacional. Esta situación leva a unha perda             

da identidade de cada pobo que algúns aceptan con resignación e outros rexeitan; non queren               

pasar a formar parte da “aldea global” segundo a definiu Mc. Luhan (filósofo, erudito e               

profesor canadense). 

 

Para entender ambos fenómenos, o primeiro é definir a cultura e a civilización Edmund Tylor               

(1871): “totalidade complexa que comprende os coñecementos, as crenzas, o arte, as leis, a              

moral, a costume e toda capacidade ou hábito adquirido polo home en tanto que é membro da                 

sociedade.” A súa vez, a cultura transmítese a través da tradición que é “aquilo que do pasado                 

persiste no presente ou que é transmitido, sobrevive activamente e é aceptada por aqueles que               

a reciben e que, no curso das xeracións, a transmiten.” Como consecuencia, non existe unha               

cultura e tradición non relacionada a unha sociedade co seu correspondente contexto histórico             

e xeográfico; sendo a mesma relación á inversa. A nivel cultural tamén cabe destacar a               

importancia da lingua, xa que asimilar e coñecer unha cultura, é asimilar a súa lingua. Isto                

incorre nunha gran importancia ao liberalizarse a economía e as relacións de carácter             

internacional, sendo cada vez máis relevante o dominio de moitas linguas ata o punto de               

abandonarse a lingua propia en moitas culturas a favor doutra máis global.  

 

Deste modo, crease o que se denomina comunidades lingüísticas que se definen como “grupo              

formado por locutores dunha mesma lingua que se comprenden mutuamente.” Cultura,           

sociedade, tradición e lingua son pezas dun mesmo engrenaxe que dan lugar a distintos              
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Estados-nacións coas súas peculiaridades e que crean unha determinada identidade en cada            

individuo. 

 

En relación coa mundialización da cultura, cabe destacar que é unha as consecuencias do              

desenvolvemento industrial. A industria busca expandirse a nivel internacional mentres que           

as culturas non. É a industria quen se entromete, cambia, transforma e destrúe xerando              

conflitos interculturais. Isto se denomínase “industrias culturais” e están formadas polo cine,            

a música, os libros ou revistas, a fotografía, a industria, a televisión, o espectáculo, a               

publicidade e o turismo en masa, entre outros. Basicamente, todo xénero de cultura que poida               

comercializarse a escala global. Esta mundialización lonxe de crear un acercamento entre as             

distintas culturas, dando lugar a unha única sociedade homoxénea como todos esperaban; o             

que está facendo é converterse nunha máquina produtora de diferencias culturais. 

 

O inicio deste sistema mundial moderno ten a súa orixe nunha mellora das tecnoloxías dando               

lugar a mellores transportes e comunicacións durante o ano 1500. Produciuse o auxe do              

mercantilismo e por primeira vez se produciuse o choque entre diferentes culturas            

permitíndose a circulación de mercancías e de persoas a calquera punto do planeta. A partir               

deste punto, o perfeccionamento das comunicacións e as melloras tecnolóxicas permiten unha            

maior interrelación entre países ata o momento actual. Nisto é clave o papel xogado pola               

industrialización tanto na súa primeira etapa sustentada na revolución do vapor, carbón, ferro             

e dos téxtiles; como na súa segunda etapa caracterizada pola revolución eléctrica; como na              

última etapa na que nos atopamos inmersos, a revolución da informática.  

 

Desta forma, a mundialización da cultura susténtase en catro piares básicos e            

imprescindibles: a fragmentación cultural da humanidade, a gran transformación derivada dos           

intercambios mercantís, o desenvolvemento dos transportes e as comunicacións e a           

industrialización nas súas primeiras e distintas etapas. 

 

Explicado o concepto da mundialización, agora pasamos a centrarnos no Imperialismo           

cultural. Dito imperialismo inflúe en sete sectores principais: economía, política, sociedade,           

cultura, tecnoloxía, ideolóxico e ambiental. 
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A nivel económico, destaca que a liberalización do mercado provoca un auxe do sector              

consumo, penetrando a economía globalizada en sectores onde nunca o había feito. Esta             

apertura ao mundo, permitindo o libre movemento de persoas, mercancías e información,            

provoca a perda de identidade dos países receptores. Estes a miúdo intentan non adaptarse ás               

políticas e costumes globalizadas pero o propio sistema non permite este comportamento por             

moito tempo. Ademais, dada a liberdade existente moitas potencias hexemónicas e grandes            

compañías se serven da “deslocalización.” Esta é hoxe en día unha práctica habitual que              

busca reducir os custos de fabricación e manufactura situando as factorías en países onde a               

man de obra é barata e os recursos abundantes para así ter maior marxe de beneficio ao                 

vender os produtos; desta forma, a maioría de países en vías de desenvolvemento vense              

afectados por estas prácticas que non fan máis que aumentar as desigualdades de renda. 

 

A nivel político, o maior cambio nos países en vías de desenvolvemento foi a introdución da                

idea de democracia nas sociedades a través da industrialización ou como método de             

modernización. En xeral, esta nova política o que busca é lograr un maior apoio e               

participación por parte dos cidadáns como resposta á perda de soberanía e control dos propios               

gobernos sobre a economía, que agora flutúa en función das corporacións transnacionais. 

 

A nivel social e segundo un estudio de Victoria de Grazia, estanse desenvolvendo sociedades              

de consumo, é dicir, que a maior modificación tende cara o material. Triunfa así o modelo de                 

vida occidental globalizando os seus costumes e tradicións. A opinión de Samuel Huntington,             

esta é unha forza destrutiva que xera un choque de civilizacións entre varias esferas culturais. 

 

A nivel cultural, provoca serios cambios na herdanza cultural de cada sociedade. Vese             

afectada a lingua, a gastronomía, a moda, a música, as festas… Un exemplo disto, é o Nadal.                 

Dita festa foi popularizada polos estadounidenses hoxe en día é practicamente global,            

reportando e provocando os maiores intercambios financeiros a nivel mundial. É, de feito, o              

aumento de diversidade cultural o que xera cambios, novas formas de expresión e crea              

modas. Así, non se está creando unha cultura global homoxénea, se non que xorden e se                

multiplican unha variedade de comunidades con características profundamente multiculturais. 
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A nivel tecnolóxico, foi fundamental o emprego das novas tecnoloxías da información que             

nos permiten intercambiar, coñecer e descubrir todo tipo de tradicións, informacións e            

culturas a golpe de clic; e non só iso, pódese consultar en calquera momento e por miles de                  

persoas ao mesmo tempo. É un coñecemento practicamente ilimitado e ao servizo de todo              

globo. Polo seu alcance, destaca a influencia en primeiro lugar de Internet, seguido pola              

televisión, as publicacións especializadas, a radio… asistiuse nestes dous últimos séculos á            

creación dunha cultura global cibernética. 

 

A nivel ideolóxico, destaca o cambio dos modelos de vida e o auxe das sociedades de                

consumo. Reprodúcense imaxes e estilos propios dos países occidentais por temor a quedarse             

fora dos tan beneficiosos intercambios nacionais. Obviamente, a maior influencia a ten            

Internet que asenta e pon de moda certos contidos e produtos. Un exemplo son os produtos                

occidentais coas súas respectivas marcas ou autores e que tanto se venden pola rede como por                

exemplo Nike, Adidas, consolas como a Play Station 4, cámaras de fotos réflex Nikon, o               

último modelo lanzado por Apple… Calquera destes obxectos pódelo ver comprado e            

empregado por calquera persoa do planeta independentemente da súa idade, lugar de            

nacemento ou influencias. 

 

A nivel ambiental, a globalización xerou, sen discusión algunha, os maiores desastres. A falta              

de regulación e de políticas ambientais tanto nas grandes potencias como nos países en vías               

de desenvolvemento provocou unha destrución sen precedentes dos recursos naturais á vez            

que unha forte contaminación. Entre os seus efectos destaca o quecemento global, a choiva              

ácida, a extinción de especies animais, a contaminación do aire e a agua, a tala indiscriminada                

de árbores… En xeral, son os habitantes dos países industrializados os que xeran a maior               

escala estes cambios tan desfavorables cara o medio ambiente global. Dende 1970 perdéronse             

o 50% dos ecosistemas de auga doce (ríos, lagos e humedais); o 30% dos ecosistemas               

mariños deterioráronse; a superficie forestal do planeta reduciuse nun 10%; e o consumo             

global de enerxía aumentou nun 70%. Un terzo da riqueza natural do Planeta perdeuse en tan                

só 30 anos. Pero estes impactos medio ambientais non están a acontecer de forma homoxénea               

a través de todo o mundo, existen rexións que están sufrindo unha carga desproporcionada do               

problema. Debido a que a propia globalización está cambiando a xeografía da presión             

ecolóxica mundial. 
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Debido á intensa interrelación de todos estes factores, a cada instante a idea e o concepto de                 

fronteiras faise máis indeleble. Non quere dicir con isto que se eliminen as peculiaridades              

culturais e sociais, se non que as barreiras territoriais deixáronse de supoñer un conflito              

grazas á tecnoloxía. O teu lugar de nacemento, en ningún caso, “salvarate” da influencia e o                

poder da globalización. 

 

3.2 O papel da relixión. 
 

 
 
 
As relixións levan marcando durante miles de anos as pautas que os Estados seguen á               

hora de tomar decisión de carácter político, económico, social… no pasado (aínda que este              

fenómeno está rexurdindo cada vez máis na actualidade) as guerras pola relixión marcaron o              

contexto xeopolítico da face eurasiática e norteafricana; as cruzadas, a Reconquista española,            

os xenocidios… todos tiñan un evidente carácter político estratéxico, mais no fondo, se non              

se descobre e se entende o conflito relixioso detrás de cada contenda, resulta imposible              

discernir o verdadeiro quid destes enfrontamentos. 

Durante todos estes milenios, as relixións valéronse do descoñecemento do mundo por parte             

dun amplo porcentaxe dos civís para estender o seu poder e a súa influencia na vida cotiá das                  

persoas. Ademais, empregando este mesmo descoñecemento, as relixións (especialmente         

sangrante é caso do cristianismo) enmascararon durante séculos aqueles actos que, “no nome             

de Deus”, tinguiron de sangue herexe (ou propia) as páxinas da Biblia, o Corán, a Tora…                
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asasinatos, magnicidios, tráfico de influencias, estafas (as bulas papais) e outras moitas            

actividades que nada teñen que ver coa busca de esencia mesma da alma. 

Mais, coa chegada da globalización, esta situación comezou a tornar sobre o seu propio eixe.               

As relixións víronse espidas por primeira vez ante os ollos dunha sociedade que comeza a               

coñecer o pasado turbulento daqueles que deberían ser os seus guías espirituais nos             

momentos de máxima zozobra. A globalización atentou contra os piares que sustentaban o             

poder relixioso, que se nun principio parecían fortes e robustos, demostraron ser tan febles e               

corruptibles como algún dos membros máis poderosos e influentes das relixións. 

Por iso non é de entrañar que as relixións mostren un postura ambigua ante a relixión. E digo                  

ambigua porque, a pesar de que é certo que os principais líderes islámicos, cristiáns…              

mostráronse contrarios a un proceso globalizador que pode acabar coa pluralidade           

característica do ser humano (o cal é verdade, e é un asunto que debe ser observado e                 

estudado, pero que non está excesivamente claro que sexa a motivación que move ás              

relixións), non é menos certo que as relixións tamén son coñecedoras do poder distribuidor e               

amplificador cos que conta a globalización. Dende o Vaticano, a Meca, Xerusalén… son             

conscientes de que, descubrindo e artellando de xeito correcto os mecanismos que rexen ao              

proceso globalizador, terán nas súas mans o sangreal do século XXI; unha especie de pedra               

filosofal que converta aos non crentes en crentes, e aos crentes en fanáticos (ou como “moi                

ben” está levando a cabo DAESH, en soldados radicais ao servizo do seu Deus). 

A globalización e a relixión están condenadas a entenderse polo ben da humanidade. As              

relixións saben do poder destrutivo ou edificante do que dispón a globalización, e a              

globalización como proceso depende en boa parte da aceptación que as relixións lle             

outorguen. Das interaccións entre estes dous “colosos de Rodas” discernirase o futuro da nosa              

sociedade nos próximos decenios. 

 

3. 3 O rol do Internet nun mundo globalizado. 
 

A “Era Dixital” trouxo consigo o incremento, exponencialmente falando, máis          

elevado da globalización no noso mundo. As novas tecnoloxías ampliaron a noso visión de              

todo canto nos rodea, e multiplicaron por mil as posibilidades de interconexión entre persoas              
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situadas a miles de quilómetros de distancia. Se un elemento desta nova era dixital serviu de                

catalizador definitivo para o proceso da globalización, este foi Internet. O poder de recoller              

nun espacio moi reducido millóns de ficheiros con datos e información antes dificilmente             

accesible (ou nalgúns casos inaccesible) incrementou a nosa capacidade de coñecer aqueles            

sucesos e realidades que, pola distancia, serían en principio unha utopía. 

Internet introduciuse no proceso globalizador sobre todo a partir de dous grandes sectores: os              

medios de comunicación e o sector económico. 

A comunicación como medio de traballo evolucionou nos últimos 5-10 anos cen veces máis               

que nos anteriores 60-70. Por un lado, Internet afectou a rol que o xornalista desempeña               

dentro dos medios de comunicación. Antes, o xornalista só debía adicarse á busca de              

información que transmitir aos lectores/oíntes/televidentes. O proceso de elaboración,         

maquetación… era levado a cabo por produtores, tipógrafos e outros profesionais dos            

distintos sectores comunicativos. Mais agora, con Internet, a inmediatez informativa          

provocou que os xornalistas non poidan realizar un traballo tan especializado e deban realizar              

outra serie de tarefas das que antes non dispoñían coñecemento algún. Isto débese a que as                

redes sociais provocaron que a expresión vulgarmente dita hoxe en día calquera pode ser              

xornalista, estease volvendo unha realidade. Calquera persoa cun dispositivo electrónico          

conectado á Rede que sexa testemuña directa (ou non) dun suceso pode converterse en              

retransmisora de dito suceso. Isto provoca que o xornalista deba producir información máis             

continua e de xeito máis veloz, co fin de conseguir que o público xeral vexa o seu medio de                   

comunicación antes que outros. 

Por suposto, as novas tecnoloxías abarataron e facilitaron moito o proceso produtivo da             

información. Para o que antes eran necesarias as grandes rotativas que ocupaban un gran              

espacio dentro da redacción, hoxe en día só é necesario un ordenador e unha boa conexión a                 

Internet. Estas vantaxes tamén teñen a súa contrapartida. Esta necesidade sempiterna dun            

fluxo constante de información provoca que moitas veces os xornalistas non poidan            

contrastar as fontes e as información tanto como deberían, ou que poidan a chegar a ser                

falsas, violando o código deontolóxico que todo xornalista “debería” cumprir. 

Internet tamén se converteu no principal impulsor económico dos medios de comunicación.            

Os grandes xornais, empresas radiofónicas, canles de televisión… fan un uso de Internet             
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como medio de difusión da súa propia imaxe e como forma de “exprimir” ao máximo posible                

os beneficios económicos que a publicidade aporta. É como conseguen isto? Pois ben, dita              

cuestión é a que nos leva ao seguinte punto. 

Os medios de comunicación viron en Internet unha gran oportunidade de arraigar na             

sociedade, especialmente nas xeracións máis xoves, nas que son moito máis frecuentes os             

signos de “desprezo” cara o preestablecido ou o tradicional. Por iso, e aproveitando un              

contexto sociocultural marcado polas redes sociais (para os medios sobre todo Twitter e             

Facebook) todos os grandes medios (e actualmente a maioría dos medianos e pequenos)             

fixeron incursións neste novo mundo. Ademais, nace un novo término, que hoxe é coñecido              

de sobra para todos nos, pero que nos seus primeiros intres como neonato, supuxo un               

auténtico boom no mundo da comunicación audiovisual: a edición dixital dos xornais e os              

portais web dos distintos grupos televisivos e de radio. Este nacemento, que coincidiu (e por               

suposto, non de xeito accidental) co gran desenvolvemento dos smartphones e os modernos             

dispositivos electrónicos con capacidade de conexión a Internet (portátiles, tablets) supuxo           

unha nova era para o mundo das comunicación e a información. Poder acceder en cuestión de                

segundos a unha cantidade case ilimitada de datos e poder estar enterado do que pasa en case                 

calquera parte do mundo, marcou un antes e un despois que abre as portas a todo un novo                  

mundo que é a vez fascinante e desconcertante. 

Como xa se dixo no segundo parágrafo, Internet afectou a dous grandes sectores. Do primeiro               

xa falamos, polo que vaiamos agora a polo sector económico. Internet é, coloquialmente dito,              

o paraíso do neoliberalismo. Para moitos expertos, Internet provocou unha evolución           

económica semellante (ou para algún incluso maior) á que producira o capitalismo no             

momento do seu nacemento. As novas tecnoloxías trouxeron consigo a creación dun gran             

mercado mundial libre da maior parte das restricións propias dos mercados convencionais.            

Grandes empresas como eBay, Amazon... souberon aproveitar as oportunidades que Internet           

lles brindaba, e como se se tratase da árbore do Ben e do Mal do bíblico Edén, lanzáronse en                   

pos dos seus froitos. 

Tamén, ao igual que ocorre cos medios de comunicación, Internet serviu de plataforma para              

as grandes empresas que buscaban lanzar a súa imaxe e a dos seus produtos ao primeiro plano                 

mundial. O poder amplificador e catalizador co que a Rede impregna á publicidade consegue              

que esta cause un maior impacto e unha maior afección dentro das comunidades. O impacto               
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audiovisual da publicidade colgada en Internet é fundamental para coñecer o contexto            

existente detrás dos ingresos ou perdas das empresas, para as que é sumamente importante              

conseguir mellorar e evolucionar este impacto na sociedade.  

Mais, como todo, este mercado mundial “low laws” conta coas súas (e moi perigosas)              

desvantaxes. A ausencia de control por parte dun organismo supraestatal favorece as opcións             

de que bens ou servizos que non conten coas garantías suficientes como para ser integradas               

nos mercados convencionais. Ademais, favorece os abusos e as estafas a aquelas persoas con              

poucos coñecementos da Rede, se, como xa se está vendo, se produce unha deriva tan clara                

cara o novo mundo tecnolóxico. 

Internet, un dos inventos máis importantes da historia da humanidade, atópase na actualidade             

nunha encrucillada vital para as nosas vidas e os dos nosos descendentes. Por un lado, o seu                 

poder de interconectar a millóns de persoas e de coordinar de xeito sumamente eficaz              

cantidades enormes de recursos e servizos convérteo no paladín do progreso da raza humana.              

Por outro lado, a liña entre a democracia e o totalitarismo e moi fina; os chips RFID de                  

seguimento e localización total están xa nas últimas fases de desenvolvemento, e Internet             

pode converterse na espada de Damocles que segue calquera ollar de esperanza no progreso e               

nas liberdades. 

  

CONCLUSIÓNS FINAIS. 

 
En canto ao asunto da globalización, atopamos moitas interpretacións e definicións           

posibles segundo a quen se lle pregunte. Polo xeral, a globalización pode ser o incremento da                

interdependencia económica entre os diferentes países, implicando un crecente intercambio          

de bens, servizos e capital a nivel internacional e de maneira máis variada. A última fase da                 

globalización corresponde ao desenvolvemento e difusión das tecnoloxías en constante          

evolución. 

 

Aínda que parece que a globalización homoxenéiza o mundo, xa sabemos que non tódolos              

países participan por igual no mercado mundial; nin tampouco implica a ‘centralización’ do             

mundo, pois o número de Estados Independentes está a aumentar. Este proceso de             

40 



 

internacionalización económica, política, cultural e social está liderado polas chamadas          

“empresas transnacionais”, que son as que máis participan no sistema. Para que as empresas              

transnacionais participen no desenvolvemento de economías en proceso de industrialización o           

país receptor da inversión debe ter: estabilidade macroeconómica e política, infraestruturas e            

unha man de obra barata dispoñible e suficiente. 

  
No relativo ó rol das mulleres e máis á violencia exercida cara estas, non podemos considerar                

a globalización como a causa deste tipo de actitudes mais podemos considerala un incentivo              

deste tipo de prácticas, xa que incentiva as desigualdades entre ambos xéneros. Ademais de              

que pórlle trabas á muller para que abandone o seu papel de sexo “débil”. Aquí poderíamos                

comenta unha infinidade de elementos como a dificultade para obter un traballo ou a a falta                

de lexislación que regule a conciliación laboral, que en moitos casos obriga a escoller entre               

ser nai ou seguir no seu posto emprego. Por outra banda, non podemos esquecer a falta de                 

cooperación e de acordos a nivel internacional no tocante á violencia exercida cara as              

mulleres ou outro tipo de asuntos, como a trata de mulleres que fai imposible a erradicación                

do problema. 

 

Os usuarios de internet non paran de aumentar, tamén aumenta a taxa de alfabetización a               

nivel mundial. A sociedade vólvese dixital e alfabetizada, pero cremos coñecer o contexto no              

que estamos mais non é así. A globalización permitiu unha maior intercomunicación entre             

países, pero tamén trae riscos. Por exemplo, os terroristas de ISIS usan a web para captar                

adeptos para o seu exército. Co cal, podemos dicir que a globalización, no tocante ao Internet                

trouxo grandes vantaxes e a axilización do mundo, aínda así tamén conta con importantes              

riscos dos que teremos que aprender a defendernos. 
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