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Az elmúlt évtizedben Latin-Amerikában
olyan mélyreható belsõ – politikai, gazda-
sági és társadalmi – mozgások indultak,
amelyek hosszabb távon újraformálhatják
a térség helyét a nemzetközi rendszerben.
Mindezzel párhuzamosan és mindezek
szerves részeként az ezredforduló óta a
bolíviai politikai paletta is átrendezõdött,
aminek komoly gazdasági és legfõképpen
súlyos társadalmi hatásai látszanak körvo-
nalazódni. 

Bolívia a dél-amerikai szubkontinens leg-
szegényebb állama (a lakosság 60 száza-
léka szegénységben, 35 százaléka pedig
kevesebb, mint napi egy dollárból él, az
egy fõre jutó GDP 900 dollár), a Gini-együtt-
hatóval mért társadalmi egyenlõtlenség
szerinti globális rangsorban pedig a máso-
dik helyen szerepel. Evo Morales 2006-os
hatalomra jutása új éra kezdetét jelentette
az országban, annak ellenére, hogy – mint
azt majd látni fogjuk – az általa ígért válto-
zások többsége korántsem új az ország
történetében. Morales megválasztása il-
leszkedik a latin-amerikai úgynevezett
neopopulista/neobaloldali fordulatba, en-
nek megfelelõen újrarajzolhatja Bolívia
kapcsolatrendszerét szomszédjaival és az
Egyesült Államokkal. 

Történelmi háttér

A gyarmati idõszakban Bolívia ezüstexpor-
tõrként integrálódott a világgazdaságba:
Potosí bányái alapvetõ szerepet játszottak
az anyaországgal folytatott kereskedelem-
ben. A függetlenséget 1825-ben elnyerõ
ország a 19. század második felében sú-
lyos vereséget szenvedett a Peru oldalán
Chile ellen folytatott úgynevezett „salétrom-
háborúban” (1879–1883). Elveszítette kijá-
ratát az óceánhoz, ami máig komoly külke-
reskedelmi korlátot jelent, a Chiléhez fûzõ-
dõ viszonyt pedig jelenleg is sérelmek,
konfliktusok terhelik. Az 1932 és 1935 kö-
zött a Paraguayjal – feltételezett kõolajfor-
rások feletti ellenõrzésért – vívott úgyneve-
zett Chaco-háború elveszítése újabb se-
bet ejtett a bolíviaiak önbecsülésén. Az
1952-es bolíviai forradalom eredménye-
ként a Victor Paz Estenssoro alapította és
vezette Nemzeti Forradalmi Mozgalom
(Movimiento Nacionalista Revolucionario –
MNR) kiszorította a konzervatív oligarchiát
a hatalomból, és széles körû reformokat
(általános választójog, földreform, illetve az
ónbányák államosítása) indított. Mindezek
ellenére a forradalom nem tudta beváltani
a hozzá fûzött reményeket, s 1964-ben
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Bolívia: bel- és külpolitikai változások
Evo Morales elnöksége alatt

Jelen tanulmány célja annak bemutatása, milyen bel- és külpolitikai vál-
tozásokat hozott Bolívia elsõ bennszülött származású elnökének hata-
lomra jutása, illetve miért sodorta a jelentõs fölénnyel megválasztott
Morales elnöki pozícióba kerülése a szétszakadás szélére az országot,
hogyan vált a függetlenségi háború hõsérõl és a latin-amerikai egység
szószólójáról, Simón Bolivárról elnevezett állam a latin-amerikai meg-
osztottság legkirívóbb példájává.
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Estenssorótól – összhangban a latin-ame-
rikai térség belsõ folyamataival – katonai
junta vette át a hatalmat. 

A közel két évtizedes katonai diktatúrát
követõen 1982-ben demokratikus választá-
sokat tartottak Bolíviában. A következõ húsz
évben alapvetõen három politikai erõ – a
fentebb említett MNR, a jobboldali Demok-
ratikus és Nemzeti Akció (Acción Democra-
tica y Nacionalista – ADN) és a középbal
Forradalmi Baloldal Mozgalma (Movimiento
de Izquierda Revolucionaria – MIR) –
„együttes kormányzása” határozta meg az
ország politikai életét. A szakirodalom pak-
tumdemokráciaként (democracía pactada)
definiálja ezt a kiegyezésen alapuló politikai
modellt. Úgy tûnt, hogy a legerõsebb politi-
kai szereplõk hatalommegosztása, együtt-
mûködése hatékony megoldás egyfelõl az
ország kormányozhatóságának biztosítása,
másfelõl a neoliberális strukturális reform-
csomag bevezetése szempontjából. Az
1990-es évek legmeghatározóbb bolíviai
politikusa Gonzalo Sánchez de Lozada
(1993–1997, 2002–2003), aki széles körû
gazdasági és társadalmi reformcsomagot

indított, melynek egyik legmeghatározóbb
eleme a privatizáció (ahogyan õ nevezte: a
tõkésítés) volt. Ennek keretében tõkebefek-
tetésekért cserébe fõként külföldi befektetõk
nyerhettek 50 százalékos részesedést a bo-
líviai állami szektor egyes vállalataiban.
Utódja, Hugo Banzer (1997–2001), aki
egyébként a katonai diktatúra idején,
1971–1974 között már állt az ország élén,
alapvetõen folytatta Lozada neoliberális mo-
dellt követõ gazdaságpolitikáját. 

A tõkésítés politikája azon a feltevésen ala-
pult, hogy Bolíviának – mint tõkehiányos
gazdaságnak – gyors és nagyarányú befek-
tetéseket kell ösztönöznie, ami amellett,
hogy modernizációt indít el, munkahelyeket
teremt, és beindítja a gazdasági növeke-
dést. Mindezzel összhangban az 1996-os, a
külföldi befektetõknek kedvezõ feltételeket
nyújtó 1731. számú szénhidrogéntörvény ér-
telmében a Bolíviában mûködõ, földgázkiter-
meléssel és -értékesítéssel foglalkozó külföl-
di vállalatok (többek között a brazil Petro-
brás, a spanyol Repsol YPF, a francia Total)
50 százalékos tulajdoni részesedést szerez-
hettek, és csupán 18 százalékot juttattak 
vissza jövedékként a bolíviai államnak, ami
alig több, mint harmada volt a korábbi tör-
vényben garantált 50 százaléknak. A követ-
kezõ években drasztikusan megnõtt a bizo-
nyított bolíviai gázkészletek volumene: az
1997-es 0,27 trillió m3-rõl 2003-ra 1,55 trillió
m3-re. Jelenleg Latin-Amerikában Venezuela
után Bolíviáé a második legnagyobb föld-
gáztartalék. Ennek nyomán a bolíviai társa-
dalomban az elmúlt évtizedben mind határo-
zottabban nyert teret a gyarmati sérelmektõl
vezérelt úgynevezett Potosí-szindróma: az
ezüst- és ónkészletek kiaknázása külföldi ha-
talmakat „tett gazdaggá”. A földgáztartalé-
kok felfedezését – mint új esélyt – követõen
központi politikai, gazdasági és társadalmi
kérdéssé vált: hogyan, miként érdemes ala-
kítani a bolíviai földgázpolitikát? 
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A „salétromháború” a csendes-óceáni hábo-
rú szinonimája. Az 1879–1883 között lezajlott
háborút Chile vívta Peru és Bolívia ellen, s jól-
lehet hatalmas veszteségek árán (több mint
15 000 sebesült és halott), de megszerezte
az ellenõrzést az Atacama-sivatag nitráttar-
talmú salétrommezõi fölött, s több mint egy-
harmadával növelte az ország területét.
A Chaco-hháború a Bolívia és Paraguay ha-
tárvidékén fekvõ Chaco Borealis nevet viselõ
területen zajlott le 1932 és 1935 között. A há-
rom évig húzódó háborúban, melyet a bolívi-
aiak végül elvesztettek, a felek felvonultatták
a korabeli modern hadviselés minden ele-
mét: légi és páncélos egységek kapcsolód-
tak a harcba, megerõsített arcvonalszaka-
szokat építettek ki. Mindezt egy olyan terüle-
ten, amely nem rendelkezett sem megfelelõ
utánpótlást biztosító út- és vasúthálózattal,
sem kiépített repülõterekkel, sõt egyes körze-
teiben ivóvíz sem volt.
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A 2002-es bolíviai választások eredmé-
nyei már komoly társadalmi megosztottsá-
got és frusztrációt jeleztek. Lozada ugyan
a jobbközép MNR színeiben a szavazatok
22,5 százalékával elsõ helyen végzett, úgy
tûnt, hogy a többi „hagyományos” politikai
erõ kiszorul a bolíviai politikából. Evo
Morales pártja, a Mozgalom a Szocializ-
mus Felé (Movimiento a Socialismo – MAS)
második lett, 20,9 százalékkal. A két évti-
zedes „paktum” tehát felbomlani látszott.
Új pártok nyomultak be a bolíviai politikai
erõtérbe, a következõ évek eseményei pe-
dig végleg felborították az addig érvényes
politikai erõviszonyokat. 2003-ban robbant
ki a közel száz halálos áldozatot követelõ
úgynevezett gázháború (Guerra del Gas)
Bolíviában. Elõzménye az volt, hogy Loza-
da elnök tárgyalásokat folytatott az Egye-
sült Államokkal a bolíviai földgáz chilei ke-
reskedelmi útvonalon történõ értékesítésé-
rõl, ami – tekintettel a „gazdag szomszéd”
iránti, mély történelmi gyökereken alapuló
ellenséges érzelmekre és a Potosí-szindró-
mára – folyamatossá váló tömegtüntetése-
ket, sztrájkokat és a városokat megbénító
útlezárásokat eredményezett az ország-
ban. Lozada 2003 októberében lemondani
kényszerült, és az Egyesült Államokba tá-
vozott; utódja alelnöke, Carlos Mesa lett.
Mesa 2004 júliusában referendum formájá-
ban kérdezte meg a lakosságot a földgáz-
szektor jövõjérõl: a bolíviaiak több mint
80 százaléka az államosítás mellett vok-
solt. Bár Mesa politikai javaslatai nagy vo-
nalakban egybeestek a gázháború kap-
csán országos ismertséget szerzett Evo
Moralesével, az elnök – az ország kormá-
nyozhatatlanságára hivatkozva – 2005 júni-
usában lemondott. (Az elõzõ adminisztrá-
cióban játszott szerepe pártonkívülisége
ellenére is felõrölte hitelességét.)

A 2005. decemberi elnökválasztás több
szempontból is történelmi jelentõségû volt

Bolíviában: elõször választottak bennszü-
lött származású elnököt, elõször nyerte el
elnökjelölt a szavazatok több mint felét
(közel 54 százalékát), elõször nyert a „ha-
gyományos” politikai pártokon kívüli jelölt,
és korábban soha nem mértek hasonlóan
magas, 84,5 százalékos részvételi arányt.
A hagyományos politikai erõk két új párttö-
mörülésbe szervezõdtek, közülük a De-
mokratikus és Társadalmi Erõ (Poder
Democrático y Social – PODEMOS) jelölt-
je, Jorge Quiroga korábbi alelnök tûnt esé-
lyesnek Moralesszel szemben. A kampány
központi témája a földgázszektor – ekkor
már elkerülhetetlennek tûnõ – államosítá-
sának módja, formája volt. Jól tükrözi a sú-
lyos politikai ellentéteket, hogy a felek kö-
zött nyilvános vitára nem került sor, s
mindketten hangos vidéki kampánykör-
utakkal igyekeztek híveket toborozni.

Evo Morales hatalomra jutása azt ígérte,
hogy Bolívia a többéves belsõ instabilitást
követõen széles társadalmi támogatást él-
vezõ elnököt tudhat hatalomban, aki az or-
szág „újraalapításának” keretében a gáz-
szektor jövedelmeinek újraelosztását, a sze-
génység elleni küzdelmet és az õslakosok
jogainak szélesítését tûzte ki célul, a külkap-
csolatokat illetõen pedig Washington „leg-
rosszabb rémálmának” ígérte kormányát.

Mélyülõ ellentétek 
a belpolitikában

Evo Morales nem sokkal hatalomra jutását
követõen – kampányígéretéhez híven – al-
kotmányozó nemzetgyûlési választást írt
ki, amely 2006 augusztusában kezdhette
meg munkáját. Az új elnök az alkotmány
újraszövegezésével kívánta véghezvinni
azokat a sürgetõ és alapvetõ változásokat,
amelyek a MAS képviselõi szerint véget
vethetnek a gyarmatosítás ötszáz évének.
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Ez arra az egyébként Latin-Amerika nagy
részében érvényes jelenségre utal, hogy a
függetlenség elnyerése kevéssé javított az
õslakosok (és a feketék) helyzetén, az
európai származású kreolok hatalmát
mentette át, vagyis a külsõ gyarmatosítást
– legalábbis a színes rétegek olvasatában –
belsõ kolonizáció váltotta fel.

A latin-amerikai országok közül a kilenc-
milliós Bolíviában a legnagyobb az õslako-
sok aránya: a 2001-es népszámláláson a
lakosság 62 százaléka vallotta magát
bennszülött származásúnak. Az ország et-
nikai megosztottságát mélyíti egyfelõl a
nagyrészt az etnikai törésvonalakat követõ
társadalmi egyenlõtlenség, másfelõl a föld-
rajzi – természetesen szintén nem abszolút
– szegregáció: míg az õslakosok többsé-
gükben Bolívia szegényebb, nyugati terü-
letein, az Andok-láncok közé zárt bolíviai
magasföldön (altiplano), a fehér/mesztic
elitek a földgáztartalékokkal rendelkezõ ke-
leti tartományokban élnek. 

A bolíviai õslakosok 1952-ben kaptak (a
nõkkel együtt) választójogot, de a követke-
zõ három évtizedben a bennszülött jelöltek
egészen alacsony (maximum három száza-

lékos) támogatást tudtak csak szerezni a
választásokon. A kilencvenes évek elejétõl
azonban mind határozottabbá vált a latin-
amerikai õslakosok politikai színrelépése,
mind hangosabban követelték etnikai és
kulturális identitásuk, illetve az érintett or-
szágok multietnikusként történõ elismeré-
sét. Komoly lendületet adott ennek a folya-
matnak az amerikai kontinens felfedezésé-
nek 500. évfordulója alkalmából Latin-Ame-
rika-szerte megrendezett ünnepségsoro-
zat. Ezen alkalomból ugyanis szembeötlõ-
vé vált a közösnek nehezen nevezhetõ tör-
ténelmi múlt eltérõ értelmezése. Latin-Ame-
rika õslakos, illetve fekete rétegei saját, al-
ternatív rendezvényeiken emlékeztek meg
a számukra legkevésbé sem pozitívan érté-
kelt spanyol hódításról, a konkvisztáról, illet-
ve az azt követõ szervezett rabszolga-ke-
reskedelemrõl. 

Minderre válaszul a Lozada-kormány tett
lépéseket az õslakosok helyzetének javítá-
sára, ezek azonban nem bizonyultak ele-
gendõnek. Az ezredfordulóra Bolíviában is
(hasonlóan a többi latin-amerikai ország-
hoz) mind szélesebb és szervezettebb tár-
sadalmi mozgalmak mûködtek azzal a cél-
lal, hogy a központi kormány által teljesítet-
lenül maradt társadalmi igényeket kielégít-
sék (például biztosítsák az õslakosok
egyenlõ jogait). A MAS sikere – többek kö-
zött – a társadalmi mozgalmak rendkívül
széles támogatásának az eredménye is.
Morales egyik központi kampányígérete
volt annak megvalósítása, hogy az õslako-
sok valódi, egyenlõ jogokkal rendelkezõ ál-
lampolgárokként élhessenek Bolíviában.
Ennek érdekében az új alkotmány egy tel-
jes fejezete foglalkozik a társadalmilag erõ-
sen marginalizált bennszülött csoportok jo-
gainak garantálásával, illetve a dokumen-
tum 36 õslakos nemzetet (!) ismer el Bolívia
területén, számukra a korábbiakhoz képest
nagyobb autonómiát biztosítva. Szintén
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Evo MMorales ajmara származású politikus
1959-ben hétgyermekes családba született,
Bolívia egyik legszegényebb szegletében,
Orinocában. Gyermekkorában cukornádül-
tetvényen, késõbb lámapásztorként dolgo-
zott. Tizenhat évesen Oruróban kezdte meg
a középiskolát, amit azonban nem sikerült
befejeznie. Közben kõmûvesnek, péknek
állt, zenekarban trombitált, utóbbinak kö-
szönhetõen beutazhatta Bolíviát. Az 1980-as
évek elején kezdte meg tevékenységét a
kokatermelõk szakszervezetében (1985-tõl
fõtitkár). 1997-ben lett kongresszusi tag,
ahonnan – miután egy tömegtüntetés kap-
csán élesen bírálta a drasztikus katonai fellé-
pést – 2002-ben kizárták. Ugyanebben az
évben második az elnökválasztáson, majd
2005-ben Bolívia 80. elnökének választották.
Nõtlen, a first lady státusát nõvére tölti be.
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fontos, az õslakosok igényeit tükrözõ válto-
zás, hogy az új alkotmány eltörölte a katoli-
kus vallás államvallás voltát.

Morales 2006. május 1-jén a földgázszek-
tor – széles nemzetközi figyelem övezte –
államosításába fogott. Az e szektorban mû-
ködõ külföldi vállalatok 180 napot kaptak az
állammal kötött szerzõdéseik felülvizsgá-
latára. Az elnök az „államosítás kisajátítás
nélkül” jelszóval indította el programját,
amelynek legfõbb célja az volt, hogy a föld-
gázszektorból származó növekvõ állami
bevételeket szociális juttatások formájában
osszák újra a társadalom tagjai között.
Moralesnek egyszerre kellett a több társa-
dalmi mozgalom által követelt és az elnök
politikai programjában is szereplõ „a föld-
gáz a miénk” jelszót érvényesítenie,
valamint az országban „tartania” a külföldi
befektetõket, mivel Bolívia – hasonlóan az
1990-es évekhez – nem rendelkezett meg-
felelõ anyagi, technológiai és emberi erõ-
forrásokkal ahhoz, hogy kézbe vegye a ki-
termelést. E kettõs célkitûzés teljesítését
segítette a földgázárak szárnyalása: a nö-
vekvõ bevételek miatt a befektetõknek a
megváltozott feltételek mellett is megérte az
országban maradniuk. Az államosítási
program alapvetõen abból állt, hogy a bolí-
viai földgázszektorban mûködõ külföldi be-
fektetõktõl az állam – kompenzáció ellené-
ben – visszaszerezte az 1996-os törvényt
követõen „elveszített” többségét, vagyis
legalább 51 százalékos részesedést szer-
zett az érintett külföldi vállalatokban. Ez a
legtöbb esetben mindössze kétszázalékos
tulajdoniarány-növekedést jelentett, de en-
nek segítségével a bolíviai állam ellenõrzé-
se alá vonta a földgázértékesítést. Ezen túl-
menõen a jövedéki adó mértékét visszaállí-
tották az 1996 elõtti szintre. Az érintett válla-
latok túlnyomó részével 2006. november 
1-jéig lezárultak a tárgyalások: a kezdeti fel-
háborodások ellenére egyetlen vállalat sem

hagyta el az országot. Az azóta egyébként
más szektorokra (bányászat, telekommuni-
káció stb.) is kiterjedt államosítás eredmé-
nyeként jelentõsen növekedtek az állami
földgázbevételek, ugyanakkor a lakosság
nagyobb arányú foglalkoztatása a földgáz-
szektorban nem mutat különösebb elõrelé-
pést.

Megválasztása után Morales mélyreható
földreformba kezdett, hogy kiegyensúlyo-
zottabbá tegye az ország földbirtokszer-
kezetét. 2006 augusztusáig 7,6 millió hek-
tár földet osztottak újra, a 2006 novembe-
rében elfogadott földreformra vonatkozó
törvény pedig 2011 végéig 20 millió hektár
föld újraelosztását irányozza elõ. Latin-
Amerika azon államaiban, ahol jelentõs
õslakos közösség él, a földkérdés szoro-
san összefügg az õslakosok egyéb köve-
teléseivel. Szintén a gyarmati múlthoz, az
indián földek kisajátításához, illetve a füg-
getlenségi háborút követõ évtizedekhez, a
nagybirtokok (hacienda) rendszerének ki-
épüléséhez vezethetõ vissza a latin-ameri-
kai és így a bolíviai földprobléma, a köz-
pontosított földbirtokrendszer, amelynek
átstrukturálása a különbözõ társadalmi
mozgalmak rendre visszatérõ követelése. 

Az új alkotmány megszövegezésének és
elfogadásának rögös útja jól tükrözi Bolívia
több évszázadra visszanyúló társadalmi tö-
résvonalainak elmúlt években bekövetke-
zett további mélyülését, illetve megkövese-
dését. Az alkotmányozó nemzetgyûlés ere-
detileg egy évet kapott az új alkotmány
megszövegezésére, de a kormány és el-
lenzéke közötti súlyos nézeteltérések leké-
pezõdése fékezte a munkát, így tevékeny-
ségének határidejét meg kellett hosszabbíta-
ni. 2007 decemberére készült el a szöveg-
tervezet, nem utolsósorban ennek hatására
törtek ki a két áldozatot és hetven sebesül-
tet követelõ zavargások 2008 januárjában,
Cochabambában. A 2008-as év rendkívül
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instabil idõszak volt az ország életében. A
mind gyakoribbá váló tüntetések, kormány-
pártiak és ellenzékiek közötti öszszecsapá-
sok mellett négy keleti tartomány egyre
hangosabb autonómiatörekvései zilálták a
belpolitikai viszonyokat. 

A félholdként (Media Luna) is ismert, gaz-
dag Santa Cruz, Tarija, Pando és Beni tarto-
mányok adják a bolíviai földgázkitermelés
és mezõgazdasági termelés jelentõs részét.
A 2005-ös választásokon Morales a legsze-
rényebb eredményeket érte el ezekben a
tartományokban, amelyeknek az érdekeit
egyértelmûen sértik az elnök elmúlt évek-
ben tett lépései: a földgázszektor államosí-
tása, a földreform és az õslakosok politikai
jogainak szélesítése. A jövedelem újraelosz-
tásától, korábbi kiváltságaik elvételétõl tart-
va mind határozottabban követelik a regio-
nális autonómiát, amely alapvetõen gazda-
sági tartalmú: az adók és egyéb jövedel-

mek, illetve a földelosztás feletti ellenõrzést
célozza. 2008 nyarán az említett négy tarto-
mány sikeres népszavazást tartott az auto-
nómiáról. Az igenek aránya Santa Cruzban
71,13, Beniben 73,83, Tarijában 60,8, Pan-
dóban pedig 57,69 százalék volt. Az auto-
nómiát követelõ mozgalmak leghangosabb
és legszervezettebb formája egyébként
Morales ellenzékének fellegvárához, Santa
Cruzhoz köthetõ. Az itt (is) mûködõ úgyne-
vezett Polgári Bizottságok (Comités Cívi-
cos) a mozgalom alapegységei. Az autonó-
mia kérdésének fontos aspektusa, hogy
Morales „földcsuszamlásszerûnek” ítélt vá-
lasztási gyõzelme ellenére a kilenc tarto-
mányból mindössze háromnak az élén áll
kormánypárti politikus, aminek eredménye
a mind intenzívebb rivalizálás a központi
kormány és a tartományok vezetése között –
elsõsorban a földgázjövedelmek elosztásá-
val összefüggésben.
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A Morales-kormány természetesen illegi-
timnek tekinti az autonómiaszavazásokat,
mint amelyek sértik az ország területi integ-
ritását. Az államfõ a belpolitikai válság
megoldását célozva 2008. augusztus 10-
ére visszahívó népszavazást írt ki, amelyen
a szavazók közel 60 százaléka megerõsí-
tette Morales indigenista–szocialista törek-
véseit. A referendum ugyanakkor az or-
szág éles kettészakítottságára is rámuta-
tott: négy tartományban is megerõsítették
az ellenzék képviselõjét. 2008 augusztusá-
ban és szeptemberében a Brazíliával hatá-
ros Pando tartományban harminc halálos
áldozatot követelõ összecsapásokra került
sor kormánypártiak és ellenzékiek között,
aminek hatására az elnök szükségállapotot
rendelt el a tartományban. Pozitív hozadék
ugyanakkor, hogy a megerõsítõ népszava-
zás sikere megnyitotta az utat az alkot-
mány elfogadása felé: 2008 õszén Morales
tárgyalásokat kezdett az ellenzék képvise-
lõivel La Pazban, majd az alkotmányozó
nemzetgyûlés 2008 decemberében ismer-
tette a végsõ – kompromisszumok árán
megszületett – szöveget. 2009. január 25-
én referendum keretében, 61,7 százalékos
többséggel fogadták el a bolíviaiak a 411
cikkbõl álló új alkotmányt. 

Legfontosabb rendelkezései a következõk: 
– az õslakosok jogainak szélesítése, auto-

nómiájuk erõsítése, szokásjogon alapuló
igazságszolgáltatási rendszerük egyenlõ
státusba helyezése a hivatalosan mûködõ
rendszerrel; 

– a földgázmezõk feletti állami szuvereni-
tás, valamint a bolíviai gazdaság legfõbb
szektoraiban állami ellenõrzés deklarálása; 

– a földbirtok-tulajdonlás 5000 hektár-
ban történõ maximalizálása (visszamenõ-
leges hatály nélkül). 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az al-
kotmány gyakorlati mûködéséhez törvé-
nyek sorára lenne szükség, amelyeknek a

rövid távú elfogadását a mind súlyosbodó
belpolitikai helyzet mellett az is akadályoz-
hatja, hogy a MAS-nak nincsen többsége
a kongresszus felsõházában.

Az alkotmányt megerõsítõ referendumot
követõen újabb véres események rázták
meg a bolíviai belpolitikát: miként az Magyar-
országon is közismert, 2009. április 16-án
bolíviai kommandósok Santa Cruzban há-
rom férfit gyilkoltak meg (köztük a magyar
állampolgársággal is rendelkezõ Eduardo
Rózsa-Florest), kettõt pedig elfogtak (köz-
tük a magyar Tóásó Elõdöt). Az ellenük fo-
lyó vizsgálat jelenleg is zajlik. A hivatalos
magyarázat szerint merényletet terveztek
az elnök ellen, Morales parancsára mért rá-
juk preventív csapást a rendõrség egy La
Paz-i hotelben. Mindez súlyos belpolitikai
vádaskodást eredményezett. Míg Morales
ellene irányuló összeesküvésként értelmez-
te az eseményeket, az ellenzék a kormány
által elõre elrendezett politikai show-ként
aposztrofálta a történteket. Az ügy kivizsgá-
lása folyamatban van, a vádak egyelõre
nem nyertek bizonyítást, annyi azonban bi-
zonyos: az ellenzéki tartományokban (vagy
legalábbis a politikai-gazdasági elit egyes
tagjaiban) felmerült a központi kormánnyal
szembeni „fegyveres önvédelem” igénye,
aminek az a veszélye, hogy akár fegyveres
elszakadási kísérletbe is torkollhat.

Bolívia jövõje szempontjából meghatáro-
zó esemény, hogy 2009 áprilisában a bolí-
viai szenátus elfogadta azt az alkotmánymó-
dosítást, amely engedélyezi Evo Morales új-
raválasztását. (Bolíviában az 1967-es alkot-
mány értelmében megválasztott elnök nem
indulhatott elnökjelöltként a következõ vá-
lasztáson.) A 2009. december 5-i elnökvá-
lasztás eredménye a jelenlegi népszerûségi
felmérések szerint Morales gyõzelmét hoz-
ná, 60 százalék körüli többséggel. Ma a leg-
fõbb kérdés az, sikerül-e megakadályozni,
hogy a kampány erõszakba forduljon, és ké-
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pes lesz-e a választás gyõztese felülkere-
kedni a belpolitikai krízisen. 

Új utak a külpolitikában

Morales elnökségének elsõ három éve a
fentebb vázolt turbulens belpolitikai ese-
mények mellett külpolitikai átrendezõdést
is hozott. Bolívia külpolitikai hangsúlyelto-
lódásai követik az elmúlt évtized latin-
amerikai tendenciáit: a Washingtontól való
eltávolodást szorosabb regionális együtt-
mûködés, illetve új, többnyire ázsiai part-
nerek keresése kíséri.

Evo Morales megválasztását követõen,
de még beiktatása elõtt kéthetes hivatalos
„világ körüli látogatássorozatra” indult.
Számos potenciális szövetséges országot
keresett fel, hogy politikai és gazdasági tá-
mogatást szerezzen Bolívia tervezett „újra-
alapításához”. Kuba és Venezuela után a
külpolitikai látogatássorozat további állo-
másai – többek között – Spanyolország,
Franciaország, Kína, Dél-Afrika voltak,
majd hazafelé brazíliai vizittel zárult. (Az
eredeti útvonalban India és Irán is szere-
pelt, de meteorológiai és logisztikai nehéz-
ségek miatt e látogatások végül elmarad-
tak). Morales útjának fontos üzenete volt,
hogy egyértelmûen szakított azzal a több
évtizedes bolíviai gyakorlattal, miszerint a
megválasztott elnökök elsõ hivatalos útja
Washingtonba vezet.

A 2002-es bolíviai választások elõtt a
Bush-adminisztráció a segélyek felfüg-
gesztését helyezte kilátásba Morales meg-
választása esetén, ami rendkívül népsze-
rûtlen (és kontraproduktív) lépésnek bizo-
nyult. A bolíviai elnök és az amerikai admi-
nisztráció között az egyik legkényesebb vi-
tapont az illegális drogkereskedelem kér-
dése. Morales már választási kampányá-
ban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Álla-

mok kábítószer-ellenes politikája belügyek-
be való beavatkozás, amely sérti a latin-
amerikai országok szuverenitását. A konf-
liktus hátterében az áll, hogy Morales politi-
kai pályáját a kokatermelõk szakszerve-
zetének vezetõjeként kezdte, vagyis évtize-
dek óta a bolíviai kokatermelõk jogaiért
küzd. Az õslakos kultúrák integráns részét
képezi a kokalevél, illetve annak fogyasztá-
sa, ugyanakkor a koka a kokain alapanya-
ga. Bolívia – Kolumbia és Peru után – a vi-
lág harmadik legnagyobb kokaintermelõ
országa, s az ezekben az államokban elõ-
állított kokain túlnyomó részét az Egyesült
Államokban értékesítik. Washington számá-
ra az andoki kábítószer-kereskedelem elle-
ni harc fontos pillére a kokaföldek permete-
zése. Ez ellen tiltakoznak a helyi parasztok
(fõként õslakosok), részint azért, mert meg-
élhetésük kerül veszélybe, részint pedig
azért, mert kulturális jogaik megsértéseként
élik meg a koka megkülönböztetés nélküli
kiirtását. Morales együttmûködésének hiá-
nyát Washington 2008 októberében a Bolí-
viának nyújtott kereskedelmi preferenciák
megvonásával „honorálta”. 

A bolíviai–amerikai kapcsolatok másik
neuralgikus pontja az Egyesült Államok
képviselõinek kapcsolata a bolíviai ellen-
zékkel. Morales 2008 szeptemberében ki-
utasította az országból Philip Goldberg
amerikai nagykövetet Bolívia integritásá-
nak veszélyeztetése miatt, majd 2009 már-
ciusában – ellene folyó összeesküvés vád-
jával – újabb amerikai diplomatát helyezett
persona non grata státusba. 2008 novem-
berében a bolíviai elnök felfüggesztette az
amerikai Szövetségi Kábítószer-ellenes Hi-
vatal (Drug Enforcement Administration –
DEA) mûködését az országban, mégpe-
dig kémkedés és a kormánya aláásására
törõ bûnözõk támogatásának vádjával. 

A bilaterális kapcsolatok rendezésére
történt elõrelépésként értelmezhetõ ugyan-
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akkor Morales és az Egyesült Államok
amerikai ügyekért felelõs államtitkára,
Thomas A. Shannon 2009. májusi találko-
zója, amelynek során ugyan konkrét ered-
mények nem születtek, de az amerikai fél
„jó kezdetnek” értékelte a találkozót,
Morales pedig abbéli reményét fejezte ki,
hogy az új amerikai adminisztráció kölcsö-
nös tiszteleten alapuló kapcsolatokat épít
országával.

A bolíviai–amerikai kapcsolatok elhide-
gülésében az is szerepet játszott, hogy
Morales legfõbb latin-amerikai szövetsé-
geseiként Venezuelát és Kubát jelölte
meg: Fidel és Raúl Castro, valamint Hugo
Chávez máig Evo Morales legfõbb régió-
beli szövetségesei, ideológiai partnerei.
A kubai és venezuelai kapcsolatok erõsí-
tésével Bolívia új regionális erõtérbe ke-
rült, szélesedtek és új perspektívát nyertek
latin-amerikai kapcsolatai. 

2006 októberében Venezuela és Bolívia
katonai együttmûködési megállapodást kö-
tött, Chávez elnök pedig kijelentette, hogy
egy Bolívia elleni esetleges amerikai inter-
venció esetén Caracas minden szükséges
lépést megtesz szövetségese megsegíté-
séért. Amikor Morales kiutasította az ameri-
kai nagykövetet, Chávez „szolidaritásból”
hasonlóképpen tett. Ezek a venezuelai lépé-
sek elsõsorban Washingtonnak szólnak, de
Chávez dél-amerikai pozíciója szempontjá-
ból Bolívia fontos szövetséges. Ugyanakkor
Morales számára alapvetõ célkitûzés, hogy
megcáfolja a – fõként ellenzéke által han-
goztatott – „Chávez bábja” bélyeget, és va-
lóban önálló külpolitikát vigyen.

Érdemes kiemelni, hogy Morales latin-
amerikai kapcsolatrendszere nem merül ki
a Havannához és Caracashoz fûzõdõ szo-
ros kapcsolatokban. Bolívia számára alap-
vetõ prioritás a Brazíliával ápolt harmoni-
kus viszony, tekintettel arra, hogy a bolíviai
földgázexport több mint felét a dél-ameri-

kai óriás veszi fel. A 2006-os államosítás
ugyan feszültté tette a bilaterális viszonyt
(a brazil Petrobrás a bolíviai földgázpiac
legnagyobb befektetõje), de a 2007. feb-
ruári riói találkozón a felek – fejlesztési se-
gélyek és további befektetések mellett – a
Brazíliába exportált bolíviai földgáz árának
emelésérõl írtak alá szerzõdést. Brazília,
Bolívia és Chile képviselõi 2007 decembe-
rében La Pazban már a Csendes- és az At-
lanti-óceánt összekötõ autópálya építésé-
rõl állapodtak meg, amely segítene Bolíviát
is bekapcsolni a más kontinensekkel foly-
tatott kereskedelmi rendszerbe. A brazil el-
nök, Luiz Inácio Lula da Silva az alkotmány
elfogadásáról szóló 2009. januári referen-
dum elõtt egy héttel lezajlott bolíviai látoga-
tásán együttmûködési megállapodást írtak
alá további brazil infrastrukturális befekte-
tésekrõl. Lula anyagi és logisztikai támoga-
tásáról is biztosította a bolíviai elnököt a ko-
kainkereskedelem elleni harcban – ami kü-
lönösen a DEA képviselõinek kiutasítása
fényében nyer jelentõséget. A találkozón a
brazil elnök a dél-afrikai Nelson Mandelá-
hoz hasonlította Moralest, amennyiben az
ország sokáig elnyomott többségét vezette
hatalomba, emellett méltatta a jelenlegi bo-
líviai demokráciát. Morales regionális „legi-
timitása” egyébként megkérdõjelezhetet-
len: 2008 szeptemberében a Dél-Amerikai
Nemzetek Uniója (Unión de Naciones
Suramericanas – UNASUR) santiagói talál-
kozóján a dél-amerikai vezetõk teljes támo-
gatásukról biztosították a bolíviai elnököt,
és deklarálták, hogy Morales hatalomból
történõ eltávolítása esetén nem ismernék el
legitimként az új vezetést.

Evo Morales megválasztása óta Bolívia
külkapcsolati rendszere új szereplõkkel
bõvült, ami hosszabb távon a külkapcso-
latok diverzifikálását hozhatja. A bolíviai el-
nök 2006. januári kínai látogatásán Hu
Csin-tao (Hu Jintao) kínai elnök gratulált
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választási gyõzelméhez, és négypontos
javaslattervezettel állt elõ a bilaterális kap-
csolatok erõsítése céljából. A magas szin-
tû találkozók gyakoribbá tétele mellett a
gazdasági együttmûködés mélyítését (a
kereskedelem és a befektetések új irányai-
nak feltárásával), kulturális, oktatási, tudo-
mányos és technológiai együttmûködést,
valamint a nemzetközi és multilaterális fó-
rumokon a fejlõdõ világ érdekeinek együt-
tes védelmét, érvényesítését ajánlotta a bi-
laterális kapcsolatok felfuttatásának esz-
közéül. Morales a kínai javaslatokra meg-
erõsítõen reagált, és a látogatás alkalmá-
val kifejtette: Mao Ce-tung munkássága
nagy hatással volt gondolkodására és
ideológiai felfogására, a társadalom átala-
kításával kapcsolatos nézeteire, emellett
szerinte „Kína a bolíviai nép politikai és
ideológiai szövetségese”.

Az elmúlt évek fontos eredménye, hogy
India új befektetõként jelent meg az ország-
ban. 2007-ben megállapodás született a
bolíviai kormány és az indiai Jindal Steel
and Power Ltd. vállalat között a bolíviai El
Mutún vasbánya korszerûsítésérõl. A meg-
állapodás értelmében az indiai vállalat
nyolc év alatt 2,1 milliárd dollárt fektet be az
elsõ integrált bolíviai acélgyár létrehozásá-
ba. A befektetés az eddigi legnagyobb in-
diai projekt Latin-Amerikában, egyben Bolí-
via történetének eddigi legkomolyabb kül-
földi befektetési programja.

2008 szeptemberében Morales Iránban
és Líbiában tett hivatalos látogatást, no-
vemberben pedig Dmitrij Medvegyev
orosz államfõ – latin-amerikai körútja során
– La Pazban találkozott a bolíviai elnökkel.
Evo Morales 2009 februárjában viszonozta
Medvegyev látogatását Moszkvában.
A bolíviai–orosz tárgyalások két fõ témája
az energetikai együttmûködés (orosz se-
gítség a földgázkitermelés korszerûsítésé-
ben), illetve a kábítószer-ellenes harc

orosz támogatása volt. A találkozó végén
kiadott nyilatkozatban a felek együttesen
ítélték el a Kuba elleni több évtizedes
amerikai embargót, illetve a NATO további
bõvítése ellen foglaltak állást. Morales
európai útjának hátterében (amelynek so-
rán Franciaországban is látogatást tett)
azt a 2008. szeptemberi megállapodást
kell látnunk, amelynek értelmében Orosz-
ország és Franciaország az andoki ország
délkeleti részén fekvõ Azero földgázmezõ
kitermelésébe 4,5 milliárd dollár befekteté-
sét határozta el. A Gazprom és a Total mel-
lett a vállalkozás harmadik tagja a bolíviai
állami földgázvállalat, a YPFB (Yacimien-
tos Petrofileros Fiscales Bolivianos). Bolí-
via tehát a regionális kapcsolatok prioritá-
sa mellett az amerikai kontinensen kívüli
kapcsolatainak határozott és sokrétû épí-
tésével igyekszik autonóm külpolitikai
irányvonalát megtalálni.

Korlátok és lehetõségek 
találkozása Bolíviában

Az ország autonómiatörekvésekkel súlyos-
bított jelenlegi belpolitikai megosztottsága
tökéletesen tükrözi a latin-amerikai nemzet-
építés legkomolyabb korlátait. A 19. szá-
zadban függetlenné vált latin-amerikai or-
szágok legtöbbjét súlyos belsõ etnikai, kul-
turális, társadalmi, gazdasági és regionális
törésvonalak szabdalják. Latin-Amerikában
a legtöbb esetben hiányoznak a nemzetál-
lam olyan feltételei, mint a közös kultúra, a
közös történelmi emlékezet és az együvé
tartozás. A belsõ társadalmi konfliktusok
sújtotta államok ezért is küzdenek sokszor
gyenge kormányzással, és a képviseleti
demokrácia megvalósulásának legfõbb
akadályát is e tényezõk képezik. 

Evo Morales hatalomra jutása azt a lehe-
tõséget hordozza (hordozhatná) Bolívia
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számára, hogy az õslakosok társadalmi fel-
emelésével és szélesebb politikai részvé-
telével a társadalmi igényeknek jobban
megfelelõ, azokat szélesebb körben kielé-
gítõ kormányzás mûködjön. A több évtize-
dig fennálló paktumdemokrácia felrúgása
azonban egyelõre a társadalmi törésvona-
lak szélesedésének irányába hat. A belsõ
ellentétek, a mind radikálisabb követelések
megjelenése – mindkét oldalról – inkább
nehezítik, mintsem könnyítik a kormány-
zást. Emellett az õslakosoknak biztosított
szélesebb kulturális autonómia közvetett
módon hozzájárult az ellenzék regionális-
autonómia-követeléseinek sürgetéséhez.

Bolívia számára komoly lehetõséget rejte-
nek földgáztartalékai: egyfelõl a súlyos tár-

sadalmi egyenlõtlenségek enyhítésében,
másfelõl mind a regionális, mind a globális
külkapcsolatok szélesítésében. A földgáz-
exportból származó jövedelem elosztásá-
nak kérdése azonban mély történelmi sérel-
meket hoz felszínre (kit illet a haszon és leg-
fõképpen milyen arányban: az õslakosokat,
a központi kormányt, a régiók vezetõit vagy
a kitermelést végzõ külföldi befektetõket),
ami gátolja a gazdasági elõrelépést. 

A következõ évek mutathatják meg,
hogy az elszakadási kísérletek erõsödésé-
vel tovább romlik-e az ország instabilitása,
vagy Bolívia elindul az egység és összefo-
gás útján és – Evo Morales elnök törekvé-
seit beteljesítve – megjelenik a nemzetkö-
zi porondon.                                         
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