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“BBVa bezalako bankuek 
eskuak zikinduta dituzte” 
rafael gonzales ekintzaileak (minneapolis, aeb) erro indigenak ditu  
–puerto ricokoak ere bai–. horrek eraman zuen, besteren artean, bere 
hiritik autoz sei ordutara zeuden nodapl erresistentzia kanpamentuetara. 
herri indigenek eta ekologistek hilabete luzez dakota access pipeline 
oliobidearen kontra egin zuten standing rockeko kanpamentuetan. 
aebetako gobernuak kanpamentuak suntsitu eta oliobidea eraiki ostean, 
europan barrena itzulia egin du gonzalesek.

 Lukas Barandiaran San Roman 
 @barandiluk

Zer da NoDAPL protesta?
Hasiera batean DAPL oliobidea Bis-
marcken zehar egin nahi izan zuten, 
Bismarck Ipar Dakotako hiriburua da, 
eta batez ere biztanleria zuria du. Biz-
tanleak kexu agertu ziren, ez zuten 
nahi oliobidea handik pasatzerik. On-
dorioz, Dakota Access proiektuaren 
kudeatzaileek ibilbidea aldatu zuten, 
1851n Laramie gotorlekuan AEBetako 
Gobernuak eta jatorrizko herriek egin-
dako hitzarmenak aitortutako dakota, 
lakota eta nakota herrien lurralde erre-
serbetara eramanez oliobidea. Stan-
ding Rockeko komunitateak Missouri 
ibaiaren beharra dauka. Petrolio isur-
keta batek ibaiko ura kutsa dezake, eta 
ibaian behera 18 milioi pertsonaren 
ura hondatu. Oliobideak lekuko ekosis-
tema arriskuan jarri du, baina horrez 
gain, erregai fosilen ustiaketa erraztuz, 
klima aldaketa areagotzen ari da. Olio-
bidearen kontrako mugimendua Stan-
ding Rockeko gazte eta emakumeek 
hasi zuten, haien gorputzak eraikuntza 
makineriaren aurrean jarrita; halako 
ekintza zuzen ez-bortitza erabili dugu 
batez ere. 

Mundu osoko komunikabideen arreta 
erakarri duzue. 
Lehenengo kanpamentua Sacred Stone 
izenekoa zen, eta sioux tribuaren erre-
serban zegoen. Kanpamentua hazi eta 
1851ko hitzarmeneko lurretara zabal-

du zen. Army Corp Engineers, AEBe-
tako armadaren ingeniaritza agen-
tziak aldarrikatu zuen bereak zirela 
lur horiek, baina AEBetako Konstitu-
zioak bermatzen du lur horiek aurrez 
aipatutako herrienak direla. Hasiera 
batean borroka ez zen bortitza izan 
Poliziak ez zuelako erantzuteko balia-
biderik. Armadaren Guardia Nazionala 
eta AEBetako beste eskualdeetako Po-
liziak deitu zituzten, baita mertzenario 
profesionalak kontratatu ere. Horien 
artean TigerSwan bezalako enpresa 
“antiterroristak” zeuden, Ekialde Hur-
bilean AEBen aginduetara aritu den 
mertzenario enpresetako bat. Denak 
elkarlanean jardun dira, Dakota Access 
oliobidea eta interes korporatiboak de-
fendatzen. 

Nolako ekintza zuzen ez-bortitza erabili 
duzue?
Gure estrateia nagusia izan da lanak 
gerarazteko. 2016ko abuztuan hasi 
genuen. Lehenik eta behin oliobidearen 
l a n a k  n o n  h a s i  b e h a r  z i t u z t e n 
ikertu genuen, eta leku horretara 
mobilizazioak antolatu. Gure gorputzak 
makinen aurrean jarriz, Dakota Access 
proiektuari milioika dolarreko galera 
eragin genion. Denbora igaro ahala 
geroz eta segurtasun neurri handiagoak 
h a r t z e n  h a s i  z i r e n  e t a  P o l i z i a 
bortizkeriarekin eta errepresioarekin 
erantzuten hasi zen: gomazko pilotak, 

granada nahasgarriak, entzumena 
kaltetzen duten armak, borrak eta 
t a s e r  p i s to l a k ,  b e s te re n  a r te a n . 
Aipatutako arma ugari,  Poliziaren 
arabera, ez omen dira hilgarriak, baina 
esaterako, ur-kanoiak erabili dituzte 
kanpoan zeropeko tenperaturak 
zirela, eta horrek hipotermia arriskua 
eragin zigun, norbait hil zezaketen 
erraz. Poliziaren errepresioa gogortu 
zen, baina jende mordoak eutsi zion. 
Tentsio eta bortizkeria egoera horrek 
kanpamentuaren amaierara arte iraun 
zuen. 

Zergatik erabili zituen mertzenarioak 
AEBetako Gobernuak?
Ipar Dakotako Gobernua ez zegoen 
prest halako erresistentziari aurre egi-
teko, baina AEBetako Gobernuaren eta 
Dakota Access proiektuaren arteko el-
karlan zuzena zegoen. Proiektuaren 
atzean dauden enpresek, Enbridge eta 
Energy Transfer Partners-ek besteren 
artean, diru asko daukate, botere nahi-
koa dute mertzenario enpresak kon-
tratatzeko, eta mertzenarioak edozein 
molde erabiltzeko prest daude. TigerS-
wan bezalako taldeak infiltratu ziren 
eta berandu arte ez genuen horren be-
rri izan. Ekintzaile ugari fitxatu eta ze-
latatu zituzten. Ez dut uste Ipar Dako-
tako Poliziak hori egiteko baliabiderik 
duenik, ez dakite halako kanpamentu 
handi bati aurre egiten.
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ARGAZKIA: DANI BLANcO

 » “Ziur nago 
geroz eta 
jende gehiagok 
borrokatu 
faxismo 
horren kontra, 
orduan eta 
mertzenario 
gehiago 
erabiliko 
dituztela” 

 » “Epaitegietara 
joateak ez du 
inoiz balio 
izan jatorrizko 
herrientzat” 

 » “BBVAn kontu 
bat duena gure 
jendearen eta 
ama-lurraren 
kontrako 
genozidioa 
bultzatzen  
ari da”
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TigerSwan Trumpen kontrako protestak 
erreprimitzeko ere erabiltzen hasi da 
AEBetako Gobernua. Gainontzeko pro-
testa sozialen aurka ere mertzenarioak 
erabiliko dituztela uste duzu?
Bai, uste dut oraingo administrazioak 
areagotuko duela. NoDAPL beste borro-
ka askoren artean bat gehiago da. Klima 
aldaketaren kontrako borroka muga-
tzen du, xenofobiaren, homofobiaren 
eta sexismoaren aurkako ekintzaileen 
kontra ere egiten du AEBeko adminis-
trazioak. Gizon txuri aberatsei boterea 
ematen jarraitzen dute, eta ondorioz 
kolektibo ugarik administrazio horren 
faxismoaren kontra egiten du. Geroz eta 
jende gehiagok borrokatu, orduan eta 
mertzenario gehiago erabiliko dituztela 
mugimenduen kontra egiteko. 

Zer harreman du hasierako Dacota Ac-
cess proiektuaren lekualdatzeak Gober-
nuak jatorrizko herriei ematen dien tra-
tuarekin?
Oliobidea gure lurretatik igaroaraztea-
rekin gu jatorrizko herri gisa suntsi-
tu nahi gaitu gobernuak. Gaur egungo 
arrazismoaren, ingurumen arrazismoa-
ren adibide argia da. Gobernuak eta 
korporazioek urte luzez ustiatu dituzte 
lur hauek, horren adibide dira indus-
ketak eta uranio erauzteak. Jarduera 
horiekin lehen kaltetuak jatorrizko he-
rriak izan dira.

Obamak DAPL proiektua geldiarazi zuen 
2016ko udazkenean, baina Trumpek be-
rriro jarri zuen indarrean.

Obamaren Gobernuak ez zuen proiek-
tua geldiarazi, moteldu egin zuen soilik. 
Army Corp Engineersek abenduaren 
4an esan zuen ez ziola baimenik eman-
go Dakota Access proiektuari Missou-
ri ibaiaren azpian zulaketak egiteko; 
ingurumen eraginari buruzko txoste-
na egitea ezarri zieten baldintzatzat 
proiektuarekin jarraitu ahal izateko. 
Dena den, Obamaren Gobernuak askoz 
ere gehiago egin zezakeen proiektua 
gelditzeko, baina ez dut uste Obamak 
benetako asmorik zuenik jatorrizko 
herriak babesteko, Dakota Accessek 
zulaketak egiten jarraitu baitzuen.

Zergatik jarri zuen berriro martxan 
proiektua Trumpek?
Trump oliobidearen proiektua bera fi-
nantzatzen ari delako, eta aldi berean, 
Energy Transfer Partners, Dakota Ac-
cess eraikitzen ari den enpresak Trum-
pen hauteskunde kanpaina finantzatu 
zuelako. Trumpen Gobernua eta Dako-
ta Access elkarlan koordinatuan abe-
rasten ari dira.

Izango al du ondorio judizialik guzti ho-
nek?
Standing Rockek prozesu judiziala ireki 
du oliobidea legez kontra eraikitzeaga-
tik. 1851n hitzartutako lurretan erai-
ki dute, beraz, AEBetako konstituzioa 
urratu dute. Standing Rockek eskubi-
de osoa du epaitegietan borroka egite-
ko, baina uste dut epaitegietan ez dela 
ezer lortuko. Epaitegietara joateak ez 
du inoiz balio izan jatorrizko herrien-

tzat. Borrokaren alderdi guztiak dira 
garrantzitsuak, baina nire ustez estra-
tegia onena desobedientzia zibila da, 
ekintza zuzen ez-bortitza, gure gorpu-
tzak oliobidearen aurrean jartzea. 

Desibertsio kanpaina bat ere planteatu 
duzue.
Oliobidearen proiektua finantzatzen 
ari diren bankuei presio egiten diegu. 
Publikoki lotsarazten ditugu oliobide 
bat eraiki eta jatorrizko herrien ge-
nozidioa finantzatzeagatik. Bankuak 
azken 500 urteetan eta AEBetako so-
rreratik jasan dugun zapalkuntza be-
rresten ari dira proiektu horien finan-
tziazioarekin; ingurumen arrazismoa 
bultzatzen dute banku horiek, gure lur 
sakratuen suntsipena finantzatzen ari 
baitira. Inbertsioak atzera botatzea gal-
degiten dugu.

Bada banku horien artean bat, BBVA, 
“hemengoa” dena.
BBVAk 120 milioi dolar inbertitu ditu 
Standing Rockeko proiektuan. Hori da 
gu orain hemen egotearen arrazoietako 
bat. Salatu nahi dugu BBVA eta Credit 
Suisse banku europarrak milaka milioi 
dolar inbertitzen ari direla Dakota Ac-
cess proiektuan. Europako banku ho-
riek kolonizazioari eta herri indigenen 
zapalkuntzari jarraipena ematen diote. 
Nekatuta gaude eta ez dugu gehiago ja-
sango, borrokan eta haiek lotsarazten 
jarraituko dugu.

Zer esan nahi diozu bertako jendeari?
BBVAn kontu bat baldin badute gure 
jendearen eta ama-lurraren kontrako 
genozidioa bultzatzen ari direla. Lehen 
pausoa kontua ixtea da. BBVA bezalako 
bankuek eskuak zikinduta dauzkate, 
eta jendea horretaz ohartarazi eta es-
narazi behar dugu.

Esan duzu borrokak jarraituko duela, nola?
Jatorrizko herri bezala pentsatzen 
dugu merezi duela gazteei mundu atse-
ginagoa uztea. Desinbertsio kanpai-
naren inguruan mugitzen jarraituko 
dugu, bankuak seinalatzen eta marka-
tzen. Adibidez, urrian beste itzuli bat 
egingo dugu Europatik. Erresistentzia 
jarraitzeko ikuspegia pentsatzen ari 
gara, badira oliobideen kontrako bes-
telako borrokak, eta baliteke horietan 
ikustea hemendik gutxira, baina ezin 
dut horretaz hitz egin. n


