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1. Película 
 
Título  
 
“O pesadelo de Darwin” (“Darwin’s Nightmare”) 
 
Ficha técnico-artística 
 
Ano: 2004.  
País: Francia, Austria y Bélgica.  
Director: Hubert Sauper.  
Produtor: Edouard Mauriat, Antonin Svoboda, Martin Gschlacht, Barbara Albert, 
Hubert Toint y Hubert Sauper.  
Guión: Hubert Sauper. 
Premios: entre otros el Premio del mejor film documental europeo (EFA 2004) y 
el Premio del Festival Internacional de Cine de Venecia. 
Duración: 107 m.  
 
Sinopse  
 
O documental desenvolver en torno ao Lago Vitoria en Tanzania. Nos anos 
sesenta foi introducida unha especie alóctona, a perca do Nilo, como parte 
dunha experiencia científica. Esta especie foránea xerou un gran impacto 
ambiental, facendo desaparecer a rica diversidade autóctona. As importantes 
repercusións sobre o medio ambiente local foron acompañadas do 
desenvolvemento dunha florecente industria de exportación de filetes de perca 
aos mercados dos países desenvolvidos.  
 
O documental analiza as repercusións ambientais e sociais no contorno do 
lago desta actividade intensiva e dirixida á exportación. 
 
2. Temática xurídica 
 
Palabras clave: dereito ambiental; desenvolvemento sostible; interrelación 
medio ambiente e desenvolvemento; principios de integración ambiental; 
política comunitaria de Desenvolvemento; información, participación e 
transparencia. 
 
O documental móstranos con crueza as implicacións dun modelo 
socioeconómico de produción e consumo insostibles. O concepto de 
sustentabilidade foi gañando presenza na configuración das políticas e o 
Dereito público, sendo o eixo en torno ao cal desenvolveuse o recente Dereito 



ambiental. A película representa de forma clara a interrelación entre os 
obxectivos social, económico e ambiental que integran o concepto de 
sustentabilidade.  
 
“O pesadelo de Darwin” ensínanos como a degradación ambiental e a pobreza 
son dous problemas claramente interconectados, e que atopan a súa causa 
común na desigual distribución da riqueza e do consumo. Os problemas 
ambientais poden condicionar de forma substancial as posibilidades de 
desenvolvemento e os obxectivos de redución da pobreza dos países menos 
desenvolvidos. É aquí onde entra en xogo o principio xurídico de integración 
ambiental, definido polo artigo 6 do tratado Constitutivo das Comunidade 
Europea (en diante TCE). Neste documental exponse a necesidade de que a 
Comunidade Europea e os Estados membros integren a variable ambiental no 
deseño da Política de desenvolvemento comunitaria e do resto das políticas 
sectoriais con proxección exterior, como a política comercial e de pesca. A 
Comunidade Europea xa definiu, desde o ano 2001, unha estratexia de 
integración do medio ambiente nas política de desenvolvemento. 
 
3. Comentario do profesor  
 
A interconexión entre os problemas ambientais e de desenvolvemento 
evidenciouse de forma cada vez máis diáfana no contexto dos grandes cumes 
internacionais desde a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio 
Ambiente Humano de 1972 en Estocolmo. A Conferencia das Nacións Unidas 
sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento de 1992 de Río de Janeiro sentou 
as bases desa interrelación asumindo o concepto de desenvolvemento 
sostible, na súa tripla dimensión social, económica e ambiental. Partindo desa 
base o Cume Mundial para o Desenvolvemento Sostible de 2002 de 
Johannesburgo profundizou nesa formulación mediante a aprobación dun plan 
de aplicación que afronta de modo integrado os problemas de ambientais, 
sociais e económicos. No contexto internacional quedou claro que non é 
posible alcanzar unha xestión ambiental sostible a nivel planetario, sen unha 
convivencia xusta e equitativa dos Estados e pobos no uso dos recursos 
comúns. Tampouco é viable alcanzar obxectivos como a erradicación da 
pobreza ou das desigualdades norte-sur, sen unha protección decidida do 
medio ambiente no seu conxunto.  
As políticas e estratexias de desenvolvemento das institucións internacionais e 
da Unión Europea, e dos propios países beneficiarios das axudas 
internacionais, obviaron en ocasións a consideración da variable ambiental 
apostando por modelos de desenvolvemento insostibles, que poñen en risco as 
posibilidades de desenvolvemento futuro das poboacións locais dos países 
empobrecidos. Diso é un exemplo o caso da perca do Nilo.  
O concepto de desenvolvemento sostible xurdiu no seo de Nacións Unidas 
mediante o denominado Informe Brundtland “O noso Futuro Común” (1987), 
onde se utilizou por primeira vez este termo, ante a necesidade de atopar un 
punto de encontro entre os intereses diverxentes dos países industrializados e 
os países en vías de desenvolvemento. Fai referencia a aquel modelo de 
desenvolvemento que satisfai as necesidades das xeracións presentes, 



especialmente as dos países empobrecidos, sen comprometer a capacidade 
das xeracións futuras para satisfacer as súas propias.  
Como xa apuntamos, a noción de desenvolvemento sostido persegue, en 
definitiva, un triplo obxectivo1: un obxectivo económico, un obxectivo social e 
cultural, e un obxectivo ecolóxico . En primeiro lugar, a perspectiva económica 
da idea de sustentabilidade, móstranos un modelo de desenvolvemento 
preordenado á obtención dunha mellora da calidade de vida cunha menor 
intensidade no uso dos recursos. O desenvolvemento sostible da actividade 
pesqueira debe supor, entre outras cuestións, unha mellora das condicións 
laborais dos traballadores do sector, unha maior seguridade no abastecemento 
alimentario a longo prazo2  e o acceso das poboacións locais aos recursos 
propios en condicións sanitarias adecuadas. Todo iso vai depender de que se 
realice un aproveitamento pesqueiro que atenda á capacidade de carga e de 
renovación de recursos do medio ambiente. 
O fin económico do concepto de desenvolvemento sostible está condicionado 
polo principio de solidariedade intergeneracional e intrageneracional. En 
primeiro lugar, a solidariedade intrageneracional evoca a consecución do 
obxectivo social e cultural; que se manifesta na erradicación da pobreza, o 
mantemento da diversidade dos sistemas sociais e culturais, e a equidad 
social. A erradicación da pobreza nun contexto de desenvolvemento sostible é 
o obxectivo central da PD da UE. A degradación ambiental afecta 
particularmente aos pobres. Están especialmente expostos á redución na 
dispoñibilidade de recursos tales como a auga potable, recursos pesqueiros, 
leña, alimentos silvestres e outros produtos naturais. Un medio ambiente 
degradado terá un impacto negativo sobre a saúde, a seguridade, o sustento e 
en definitiva sobre o incremento da pobreza3.  
A pobreza, carencia de recursos e o ansia do seu control dá lugar a conflitos 
armados en toda África. Os conflitos armados dan lugar a máis pobreza e 
degradación dos recursos, como así quedou de manifesto no conflito da rexión 
dos grandes lagos en África nos anos noventa. Tratase dun círculo que se 
retroalimenta. A PD da UE debe fomentar dinámicas de xestión dos recursos 
naturais destinadas a evitar conflitos.  

A esixencia de integración da variable ambiental non só é válida para a PD 
senón que debe facerse extensiva ao resto das políticas sectoriais 
comunitarias con incidencia nos obxectivos daquela, como é o caso das 
políticas comunitarias en materia de pesca. O incremento das exportacións 
cara aos países industrializados, a sobreexplotación da pesca a gran escala, a 
subida dos prezos e os límites de acceso ás zonas de pesca poden ter 
repercusións negativas significativas sobre o abastecemento alimentario e a 
viabilidade socioeconómica das pequenas comunidades locais dependentes da 
pesca nos países en vías de desenvolvemento4. Como vemos as políticas 
                                                
1 JUSTE RUIZ, José, Derecho internacional del medio ambiente, ed. McGrawHill, Madrid, 1999, 
pp. 33 y ss. 
2 SÁNCHEZ LAMELAS, Ana, La ordenación de la pesca marítima, Aranzadi Editorial, Navarra, 
2000, pp.108 y 115. 
3 OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EUROPEAID (2007), Manual de 
integración del medio ambiente en cooperación al desarrollo de la CE, Bruselas, pp. 20 y 24. 
4 WEBER sinala que “en Kerala, el Estado número uno en pesca de la India, los precios de la 
gamba se dispararon de 240 rupias (unas 700 pesetas) por tonelada a 14.120 rupias (unas 



sectoriais comunitarias poden contrarrestar ou reducir o potencial das accións 
da PD. Se non partimos dunha formulación integrada e coherente os esforzos 
da estratexia de integración poden resultar ineficaces. Por iso a PD considera a 
coherencia das actuacións e políticas comunitarias como un elemento crave no 
Por outra banda, a idea de solidaridade interxeneracional alude á consecución 
dun obxetivo ecolóxico, é dicir, a preservación dos procesos físico-químicos e a 
diversidade biolóxica que serven de soporte para o desenvolvemento e 
mantemento da vida. Máis aló da soa defensa das especies con interese 
comercial, o desenvolvemento sostible da actividade pesqueira esixe asumir 
unha perspectiva ecosistémica, orientada á conservación da diversidade de 
especímenes, de especies e de ecosistemas mariños. A PD debe contribuír á 
conservación e uso sostible do medio ambiente, coa finalidade de garantir a 
base de recursos naturais suficientes para garantir viabilidade económica, 
social e ambiental da futuras xeracións dos países en vías de 
desenvolvemento. Para iso é necesaria a plena integración das consideracións 
ambientais nas accións e PD da UE, e axudar aos países en desenvolvemento 
a realizar este mesmo proceso nas súas estratexias de desenvolvemento. É 
fundamental neste sentido o recurso a mecanismos centrais da política 
ambiental, como as avaliacións de plans e programas e de proxectos ou os 
instrumentos económicos e de mercado. 

O documental móstranos un dos problemas máis relevantes na conservación 
da biodiversidade: a introdución de especies foráneas e o seu impacto sobre o 
medio ambiente local. En termo xerais, a introdución natural, intencionada, 
accidental ou imprudente de especies exóticas, produce un notable impacto 
ambiental, económico e social, chegando a afectar ao rendemento dalgunhas 
explotacións agrícolas, forestais e pesqueiras, provocando danos en 
infraestruturas, a perda do valor recreativo e do patrimonio cultural dalgunhas 
paisaxes e masas de auga e problemas saúde na poboación5. 

O documental móstranos como a perda de biodiversidade tamén supuxo a 
alteración do ancestral tecido económico e social das comunidades ribeiregas, 
cuxo sustento procedía fundamentalmente da explotación dos recursos 
pesqueiros autóctonos que agora escaseaban. A subsistencia das poboacións 
de pescadores só podía pasar por unha forzosa adaptación á dinámica xerada 
pola industria exportadora, o que na práctica traduciuse nunha progresiva 
concentración da propiedade en mans dos empresarios e na paulatina 
substitución do sistema tradicional de pesca por modernos métodos industriais 
que posibilitaban unha explotación intensiva acorde coas esixencias da 
demanda internacional.  

                                                                                                                                          
184.000 pesetas) por tonelada entre 1961 y 1981, debido al aumento de la pesca comercial 
para la exportación. Los precios de la sardina aumentaron en diez veces su valor. Los 
consumidores locales ya no competían en el mercado local con precios locales, sino en el 
mercado internacional con precios internacionales” (Pérdidas netas, Pesca, empleo y medio 
ambiente, Bakeaz, Bilbao, 1995, pp. 33 y 34). 
5 Véxase a Comunicación ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social 
Europeo e ao Comité das Rexións, titulada “Cara a unha estratexia da UE sobre Especies 
Invasoras” (COM(2008) 789 final).  
 



O artigo 6 TCE establece que as esixencias da protección ambiental deberán 
integrarse na definición e na realización de todas as políticas e accións da 
Comunidade, en particular con obxecto de fomentar un desenvolvemento 
sostible. Este principio aposta por un cambio de modelo. Desde un modelo de 
desenvolvemento productivista clásico, no que as políticas económicas dispón 
do correctivo das políticas ambientais; a un modelo de desenvolvemento socio-
económico sostible, onde todas políticas e actuacións sectoriais integran as 
preocupacións ambientais como un elemento máis na toma de decisións.  
 
Desde a perspectiva que nos ofrece o documental, iso quere dicir que a política 
de Desenvolvemento comunitaria debe tomar en consideración os obxectivos, 
principios e instrumentos de protección ambiental no deseño e aplicación das 
súas accións e políticas. A través dela, non deben fomentarse modelos de 
desenvolvemento dos países puramente cuantitativos, que contribúan á 
destrución das bases do desenvolvemento futuro dos países empobrecidos: os 
seus recursos naturais. Así mesmo, o resto das políticas comunitarias con 
proxección exterior, como a política agraria común e de pesca, deben de 
avaliar a incidencia social e ambiental das súas actuacións nos terceiros países 
afectados. 
 
No ano 2000 a PD comunitaria identificou a integración do medio ambiente 
como un obxectivo prioritario 6. Para dar cumprimento a devandita previsión o 
31 de maio de 2001 o Consello aprobou a Estratexia para a Integración do 
Medio Ambiente na Política Comunitaria de Cooperación Económica e para o 
Desenvolvemento. A estratexia de integración parte dunha formulación de 
base: o obxectivo prioritario da UE de redución da pobreza non só é compatible 
coa protección do medio ambiente, senón que depende desta última. A xestión 
inadecuada do medio ambiente pode agravar as situacións de pobreza e 
subdesenvolvemento.  
Os obxectivos do desenvolvemento sostible que persegue a integración non se 
poden alcanzar sen a participación do resto de políticas sectoriais (pesca, 
agricultura, enerxía, comercio exterior, etc.) da Comunidade. Por iso é polo que 
a estratexia de integración fala da necesidade de garantir a coherencia con 
outras políticas comunitarias7. O artigo 178 TCE establece que as políticas 
sectoriais da Comunidade deberán tomar en consideración os obxectivos de 
cooperación ao desenvolvemento, entre os que se atopan o “desenvolvemento 
económico e social duradeiro” e a “loita contra a pobreza” dous países en 
desenvolvemento (177, TCE). A actuación conxunta do artigos 6 e 178 TCE fai 
que as políticas sectoriais teñan que integrar coordinadamente os obxectivos 
ambientais e de desenvolvemento, no deseño e aplicación das súas políticas 
con repercusión nos países en vías de desenvolvemento, coa finalidade de 

                                                
6 Comunicación da Comisión ao Consello e ao Parlamento Europeo, “A Política de 
Desenvolvemento da Comunidade Europea”, COM(2000) 212. 
7 Véxase, neste sentido, a Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo e 
ao Comité Económico e Social, “Coherencia de las políticas a favor del desarrollo - acelerar el 
avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, COM(2005) 134 final. 



evitar os efectos económicos, ambientais e sociais perniciosos das súas 
actuacións para a sustentabilidade dos países empobrecidos8.  
A declaración “Consenso Europeo sobre o Desenvolvemento” (2005) recoñece 
de xeito explícito os nexos entre o desenvolvemento e o medio ambiente e a 
necesidade da súa integración. A Comunidade comprométese neste sentido a 
apoiar aos países en vías de desenvolvemento a integrar o medio ambiente 
nas súas políticas de desenvolvemento e a aplicar os acordos multilaterais 
ambientais. O medio ambiente e o manexo sostible dos recursos naturais así 
como a auga e a enerxía pasan a ser dúas das nove áreas de acción 
Comunitaria9. A Declaración “O consenso europeo sobre desenvolvemento” 
apunta igualmente a que o medio ambiente é un tema transversal que debe ser 
considerado no resto dos temas de acción prioritaria: comercio e integración 
rexional; auga e enerxía; desenvolvemento rural, agricultura e seguridade 
alimentaria; gobernanza, democracia, dereitos humanos e apoio ás reformas 
económicas e institucionais; prevención de conflitos e Estados fráxiles; 
desenvolvemento humano; cohesión social e emprego.  
A estratexia de integración comunitaria establece unha serie de prioridades de 
actuación, que deben centrar os esforzos da Política de desenvolvemento 
comunitaria. Entre elas a estratexia apunta que as políticas de liberalización do 
comercio internacional deben tomar en consideración o seu potencial efecto 
ambiental e ser obxecto de avaliacións ambientais na súa fase de deseño e 
elaboración, mediante instrumentos como a avaliacións de impacto sobre a 
sustentabilidade (SIA). As políticas de liberalización, acompañadas de normas 
xurídicas ineficaces e dun sistema institucional insuficiente, poden ter graves 
efectos negativos sobre o medio ambiente e sobre os obxectivos de redución 
da pobreza. 
 
Outras das oportunidades de integración ambiental ábrense en materia de 
apoio a políticas macroeconómicas vinculadas con programas sociais. A 
estratexia de integración dispón que as reformas estruturais pode xerar 
oportunidades únicas para mellorar a xestión do medio ambiente; polo que 
deben ter en conta a protección do medio ambiente e a necesidade de adoptar 
medidas consistentes neste ámbito. Como mostra o documental, axústelos 
estruturais que non integran as consideracións ambientais teñen impactos 
ambientais significativos con efectos económicos negativos a longo prazo. 
Poden incentivar modelos de explotación intensiva e cortoplacista dos recursos 
naturais (p.e., sector forestal ou mineiro), sen previsións orzamentarias 
adecuadas para o deseño e aplicación de políticas ambientais, nin o apoio 
necesario para reforzar a capacidade institucional dos países empobrecidos, 
que lles permita levar a cabo unha xestión pública sostible -no económico, o 
social e o ambiental- dos seus recursos propios.  
 

                                                
8 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, “Integrating the environment into EC 
economic and development co-coperation. A comprehensive strategy”, SEC(2001) 609, pp. 4 y 
20.  
9 Declaración conxunta do Consello e dos Representantes dos Gobernos dos Estados 
membros reunidos no seo do Consello, do Parlamento Europeo e da Comisión sobre a política 
de desenvolvemento da Unión Europea titulada “O consenso europeo sobre desenvolvemento” 
(DOUE C 46 de 24.2.2006). 



O Dereito de medio ambiente presenta diferentes graos de desenvolvemento. 
Os países desenvolvidos dipoñen de esixentes normas de control dá 
contaminación e de ordenación dás actividades privadas con incidencia 
ambiental. O documental mostra que a realidade dos países pobres é outra 
ben distinta. Non teñen regulacións ou non as aplican por falta de capacidade 
administrativa ou por atender a outras necesidades sociais de carácter 
prioritario. A xestión dous residuos ou subproductos das actividades produtivas 
de filete de perca do Nilo é un exemplo. A ausencia dun marco normativo 
eficaz supón a translación a estes países de instalacións produtivas coa 
finalidade de reducir custos. Isto supón a translación de riscos ambientais e 
tecnolóxicos inasumibles doutras sociedades aos países pobres e as súas 
xentes.  
 
 
4. Actividad a desenvolver polo alumno 
 
O alumno terá que realizar un comentario do documental á luz das 
Declaracións de Río de Janeiro do ano 1992 e de Johanesburgo do ano 2002, 
e dos Obxectivos do Milenio.  
 
O comentario deberá establecer lazos entre os obxectivos e principios do 
Dereito internacional da sustentabilidade, contidos nas declaracións sinaladas, 
e a realidade que mostra o documental. 
 
5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios web de interese 
 
Lecturas recomendadas 
 
JUSTE RUIZ, José, Derecho internacional del medio ambiente, ed. McGrawHill, 
Madrid, 1999. 
LOZANO CUTANDA, Blanca, Derecho ambiental administrativo (8ª edición), 
Dykinson, Madrid, 2007. 
LOPERENA ROTA, D.: Desarrollo sostenible y globalización, Thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2003. 
MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho ambiental, tomo IV, Edisofer, 
Madrid, 2003. 
PERNAS GARCÍA, J. J., “La integración del medio ambiente en la política 
comunitaria de desarrollo”, en PERNAS GARCÍA, J. J. (coord.), Desarrollo 
equitativo y justicia ambiental, Aranzadi, Cizur Menor, 2009. 
OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EUROPEAID (2007), Manual 
de integración del medio ambiente en cooperación al desarrollo de la CE, 
Bruselas. 
 
Sitios web 
 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_
PD.htm 
Páxina de Nacións Unidas na que se contén a Declaración de Johannesburgo 
sobre o Desenvolvemento Sostible. 
 



http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm 
Páxina de Nacións Unidas na que se contén a Declaración de Río de Janeiro 
sobre Medio ambiente e Desenvolvemento. 
 
http://www.un.org/esa/sustdev 
Páxina da División de Desenvolvemento Sostenible do Departamento de 
Asuntos Económicos e Sociais de Nacións Unidas 
 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.shtml 
Páxina de Nacións Unidas sobre os Obxectivos de Desenvolvemento do 
Milenio de Nacións Unidas 
 
http://www.unep.org/MDGs/ 
Páxina do Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente 
 
www.darwins-nightmare.at 
Sitio web da película  
 
 
 
 


