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Espainiako multinazionalek   

pos iz ionamendu pr ib i leg ia tua dute  
Lationamerikan, batez ere, banku, aseguru, 
energia, telekomunikazio, eraikuntza eta 
turismoaren sektoreetan. Repsol YPF 
La t i noamer i kako  pe t ro l i o  enp re sa  
transnazional handiena dugu; Telefónica  
telekomunikazioen alorrean liderra; Endesa 
elektrizitatearen merkatuan gailentzen da eta 
Santander eta BBVA Latinoamerikako bi banku 
handienak dira. 

Espainiako enpresak oso denbora gutxian 
nazioartekotu dira 90eko hamarkadaren 
bigarren erdialdetik hona, eta  gizarte, 
ingurumen eta kultur arloko ondorio ugari utzi 
dituzte atzean. Orain arte, enpresa 
transnazionalek ez dute ezer egin inbertsioak 
dituzten herrialdeetako desberdintasun 
handiak gainditzen laguntzeko.

Paz con Dignidad irabazi-asmorik 
gabeko elkartea 1995an sortu zen. Egungo 
eredu neoliberala eraldatzeko lan egiten du 
eta horretarako, desberdintasun handi horiek 
eragiten dituzten arrazoien sustraietaraino 
iritsi beharra dagoela argi du. Lan hori giza 
eskubideak, elkartasuna eta garapenerako 
lankidetza defendatuz egiten da. 

HARREMANETARAKO
Latinoamerikako Multinazionalen 

Behatokia

 Madrid: 
Paz con Dignidad elkartea                                             

Gran Vía kalea 40, 5.a. 2. 28013 -  Madrid
Telefonoa: (+34) 91 523 3824

observa.empresas@omal.info       

 Bilbo: 
Bakea ta Duintasuna / Paz con Dignidad

Zabalbide kalea 19, behea B. 48006 – Bilbo
Telefonoa: (+34) 94 655 2944

investigacion-euskadi@omal.info 

Latinoamerikako 
Multinazionalen 
Behatokia 
Observatorio de 
Multinacionales en 
América Latina



www.omal.info www.pazcondignidad.org

H o r r e t a r a k o ,  O M A L e k  E s p a i n i a  e t a  
Latinoamerikako erakunde sozial, politiko eta 
sindikalekin, instituzioekin, unibertsitateekin, 
GKE eta ikerketa zentroekin batera lan egiten du. 
2008an (UPV-EHU) Euskal Herriko Lan 
Harremanetako Unibertsitate Eskolarekin 
lankidetza hitzarmena sinatu zuen OMALek.

Bakea eta Duintasuna elkarteak 2003an 
sorturiko Latinoamerikako Multinazionalen 
Behatokiak (OMAL) hiru helburu nagusi ditu:

Sarean lan egitea korporazio transnazionalen 
botereari aurre egiten dieten Europa eta 
Latinoamerikako mugimendu sozialekin, 
harreman sozial bidezkoak eta solidarioak 
sustatuz Iparraldeko eta Hegoaldeko gizon 
eta emakumeen artean.

Gizarte, kultur, ekonomi eta ingurumen 
eraginei buruzko informazioa dokumentatzea 
eta sistematizatzea, eta baita ere Espainiako 
enpresa t ransnaz iona len ja rduerak 
Latinoamerikan zapaldu dituen giza 
eskubideei buruzkoa.

Espainiako multinazionalen presentziak ekarri 
dituen ondorioak ikertzea eta salatzea,  
Latinoamerika eta Espainiako biztanleak 
ondorio horiez sentsibilizatzeko asmotan.

5. KANPAINAK

OMALen ustez, beste erakunde eta talde sozial 
batzuekin koordinatuta egotea funtsezkoa da 
gizarte-eredu berri bat lortzeko. Horrela, 
lehentasunezkoa da honako erakunde hauetan 
parte hartzea: 

Zer da OMAL?

Ikerketa lerroak: 
Atzerriko zuzeneko inbertsioa / 
Erantzukizun Sozial Korporatiboa /   
Giza Eskubideak / Energia eta 
baliabide naturalak / zerbitzu 
publikoen pribatizazioa / herri 
indigenak /                              
ingurumen eraginak /                                         
lan harremanak.

Lan lerroak
1. WEB ORRIA 

www.omal.info webgunea erakunde sozialei eta, oro har, 
he r r i t a r re i  zuzendu tako  gune  i r ek ia ,  non  
Latinoamerikako enpresa transnazionalen eragin 
sozioekonomiko eta ingurumenekoarekin loturiko 
informazioa ematen baita, batez ere, Espainiako 
enpresena.

2. ALDIZKARIAK 

Bihilabetekari elektroniko bat argitaratzen dugu, non 
ekoizpen propioko artikuluak baitaude, Latinoamerikako 
konpainia multinazionalei buruz. Gainera, bibliografia 
aipamenak, kanpainak, deialdiak, monografikoak, 
txostenak eta gai honi buruzko erreferentziak ere 
azaltzen dira.

3. PRESTAKUNTZA

Foro, jardunaldi eta topaketa ugarietan parte hartzen du 
OMALek eztabaida kritiko bat osatzen laguntzeko, 
horrela, korporazio transnazional handien botereari 
aurre egiteko. Gainera,  prestakuntzako ikastaro 
espezializatuak antolatzen dira urtero Espainia eta 
Latinoamerikan, Kolonbia eta Bolivian esaterako. 

4. IKERKETAK

OMALek txosten espezializatuak eta ikerketa lanak 
egiten ditu, Latinoamerikako korporazio handien 
jardueren gizarte, ingurumen, ekonomi eta kultur 
eraginen inguruan. Kaltetutako pertsonen eta erakunde 
ofizial eta sozialetako ordezkarien testigantzak eta 
dokumentazioa jaso eta Espainiako multinazionalen 
presentziaren ondorioak aztertzen dira. 

Atlas de la energía en América Latina y Caribe 
(OMAL, 2008).

ARGITALPENAK

Multinacionales en América Latina: impactos 
y resistencias (10 paneles temáticos, 2008).

La energía que apaga Colombia. Los 
impactos de las inversiones de Repsol y 
Unión Fenosa (Icaria, 2007).

Las empresas transnacionales en la 
globalización (OMAL, 2007).

Espainiako multinazionalak Kolonbian 
(OMAL, 2007).

Centroamérica encendida. Transnacionales 
y reformas en el sector eléctrico (Icaria, 
2005).

Enlazando Alternativas Europa-Latinoamerika 
eta Karibe bi eskualdeen arteko Sarean.

 www.enlazandoalternativas.org

¿Quién debe a quién? Kanpainan.

www.quiendebeaquien.org

Herrien Auzitegi Iraunkorretan.

Erauzketa Industrien Jarraipen Plataforman.

www.extractivas.org

BBVAren aurkako Plataforman.

www.bbvagh.org
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