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Environmental Justice Atlas, 
https://ejatlas.org/conflict/proyecto-hidroelectrico-agua-zarca-honduras



No es con la modernidad que se superará la colonialidad,
pues es precisamente la modernida la que necesita y produce 
la colonialidad (Mignolo, La idea de America Latina, 2007: 30) 

Nowoczesnością nie przezwyciężymy kolonialności, bo to 
nowoczesność właśnie potrzebuje i wytwarza kolonializm

Joaquin Torres García. América Invertida



Megaprojekty są jednym z bohaterów dzisiejszego wystąpienia więc warto 
przedstawić ich charakterystyki:

- jedna z najczęściej używanych definicji, jest Benta Flyvbjerga (2017), który 
wskazuje, że są to złożone przedsięwzięcia, które zazwyczaj przekraczają koszt 
miliarda dolarów, wymagają czasu (lat) na opracowanie i budowę, angażują wiele 
publicznych i prywatnych interesariuszy, mają transformacyjny charakter i 
wpływają na życie milionów osób. Są przełomowe dla społeczeństwa, długotrwałe 
w oddziaływaniu oraz pełne wyzwań pod względem technologicznym czy 
systemowym, stwarzając również ryzyka.

- Jak wyjaśniają Bottaro i Sola (2018: 2), megaprojekty to specyficzna modalność 
relacji między społeczeństwem a naturą. Wyróżnia je nie tylko złożoność i często 
niesprawiedliwość procesów społeczno-gospodarczych i materialnych, które je 
umożliwiają, ale także ich kulturowa i symboliczna rola w nowym porządku 
globalnym. 
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Megaprojekty w Ameryce Centralnej
Kanał Panamski

i Most „Puente Atlántico”
pierwsza elektrownia „Gatun”



Megaprojekty w Ameryce Centralnej
doświadczenia kolonialne

Camino real y 
Camino de las Cruces



Megaprojekty w Ameryce Centralnej
doświadczenia neokolonialne

tren interoceánico de Panamá 1855



15 maja 1879 roku zbiera się w siedzibie Towarzystwa Geograficznego w Paryżu 
Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico

Ewentualny przebieg proponowanego kanału międzyoceanicznego, trasa panamska i trasa nikaraguańska.



Megaprojekty, które powstawały w I połowie XX wieku 
w AŚ to kontynuacja polityki zagranicznej i ekspansji 
ekonomicznej USA, jak i wynik położenia 
geostrategicznego regionu.

Przykłady
• Kanał Panamski
• Szosa Panamerykańska
• Pierwsza elektrownia w Panamie „Gatun”
• Kopalnia złota w Abangares (Kostaryka) i plantacje 

bananów (Kostaryka, Nikaragua ..)

Ambas se complementan y entrelazan. ¿Como?

Megaprojekty w Ameryce Centralnej
doświadczenia neokolonialne



Źródło:
https://forbescentroamerica.com/2021/04/05/los-tres-megaproyectos-que-impulsarian-el-desarrollo-economico-de-costa-rica/



Źródło: https://www.carreteras-pa.com/noticias/conoce-los-tres-megaproyectos-de-transporte-que-cambiaran-a-centroamerica/



La fuente de inspiración para
estos manuales
es el programa REDD+





Visión de desarrollo a promover

En el manual no se presenta 
ninguna definición de desarrollo





Mega infrastruktury wybrane do analizy



EJAtlas - Global Atlas of Environmental Justice 
https://ejatlas.org/?translate=en
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