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Abstract
The purpose of this book is to answer the question concerning the factors which
contributed to the rise of indigenous politics in Bolivia culminating with the election of the
country's first indigenous president, Evo Morales. The first part of the book analyses the
social processes which led to the political emancipation of the indigenous people and to
the indigenization of the Bolivian social movements. I have focused on the devastating
socioeconomic impacts of the neoliberal economic transformation and considered it to be
the main catalyst for the rise of radical indigenous political movements. At the beginning
of the new millennium, indigenous political discourse became the only means of enforcing
any social claims for the majority of poor Bolivians. The election of Evo Morales was
a consequence of the general rejection of neoliberal ideology and the existing political
status quo.
The second part of the book analyses the political strategy adopted by Morales'
government and tries to answer the question of whether it has truly shifted Bolivian policy
to the left. I have concentrated on Moralesʼ controversial indigenous politics and I have
attempted to find the causes of the new social conflicts generated under Moralesʼ
government.
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I. Úvod
V latinskoamerickém kontextu zaujímá Bolívie v mnoha ohledech výjimečné postavení.
Nadpoloviční většina jejích obyvatel se považuje za domorodé Američany, spolu
s Guatemalou tak Bolívie patří mezi nejnativnější země západní hemisféry. Zároveň se
jedná o nejchudší stát kontinentální Latinské Ameriky, který byl do nedávné doby
spojován především s chronickou politickou nestabilitou, vysokou mírou sociálních
nerovností a - v neposlední řadě - s produkcí a exportem kokainu. Stereotypní vnímání
Bolívie většinou západního světa narušila v roce 2005 zpráva o tom, že byl vůbec poprvé
v historii země zvolen do jejího čela domorodý prezident. Přes pesimistické prognózy
mnoha západních i domácích komentátorů Bolívie vstoupila do jednoho z nejstabilnějších
politických období v novodobé historii a velmi zvolna začala vylepšovat své sociální
a ekonomické ukazatele.
Proč a jak došlo ke vzestupu indigenní politiky v Bolívii? Jaké faktory přispěly k radikální
politické emancipaci tradičně marginalizovaného indigenního obyvatelstva? Jaké strategie
tyto skupiny využily při prosazování svých požadavků? Následující kapitoly se pokoušejí
zodpovědět tyto otázky a analyzovat společenské procesy, které v Bolívii vyvrcholily
fenomenálním volebním vítězstvím Evo Moralese a jeho strany MAS (Hnutí za
socialismus). Druhá část knihy si pokládá otázku, zda Moralesova vláda skutečně
radikálně pozměnila stávající politický kurs země. Sleduje politické kroky, které učinila
během dosavadních dvou mandátů, hodnotí jejich dopady na indigenní většinu
obyvatelstva a soustřeďuje se na nově generované sociální konflikty, jimž musí vláda
prvního domorodého prezidenta čelit.

Vzestup indigenní politiky
Bolívie není zdaleka jedinou zemí, kde došlo v průběhu posledních dvou desetiletí
k výrazné politické emancipaci indigenních skupin. Politicky organizovat se začaly
domorodé skupiny v Ekvádoru (Andolina 2003), Guatemale (Dueholm Rasch 2012), Peru
(Albó 2008) a dalších latinskoamerických zemích, mnohé z nich se inspirovaly strategií
zapatistického hnutí mexického Chiapasu (Stephen - Collier 1997). Stejně jako v Bolívii,
i v dalších zemích Latinské Ameriky indigenní hnutí velmi často (ale nikoli nutně)
inklinují k levé části politického spektra. Bolívie se stala jednou z páteřních zemí tzv.
„růžové vlny“ (Allen 2008), jež je spojována se vzestupem kontinentální levice. Zcela
unikátní na současné Bolívii je ovšem to, že se zde levicový indigenní diskurs stal zcela
dominantním politickým diskursem a indigenní identita se ze svého tradičně
marginalizovaného postavení stala základem současné konstrukce bolivijské národní
identity.
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Vzestup indigenní politiky v Bolívii přímo souvisí se společenskými procesy, jež vedly na
počátku 21. století ke kontinentálnímu obratu doleva. Zároveň ale představuje lokální
odpověď na politizaci indigenní identity na globální úrovni. Proces politické emancipace
indigenních hnutí není limitován pouze na latinskoamerický kontext: od 90. let sílí hlas
domorodého obyvatelstva v celosvětovém měřítku1 (Clifford 2007). Zároveň se
konstituuje síť mezinárodních institucí a nevládních organizací, jež aktivně podporují
indigenní skupiny v boji za kulturní, sociální, politická i ekologická práva. Již v roce 1989
vyšla konvence Mezinárodní organizace práce č. 169 o právech domorodých skupin,
v roce 1991 se Bolívie stala jednou z prvních zemí, jež jí ratifikovala (ILO 1989). Od roku
2000 působí na půdě OSN Stálé fórum pro domorodé otázky, v rámci nějž mohou dříve
geograficky a kulturně izolované indigenní skupiny vzájemně komunikovat a sdílet
specifickou indigenní zkušenost (UN 2000). V roce 2007 schválila OSN Deklaraci práv
domorodých národů (UN 2007). Indigenní identita se stala „zbraní slabých“ (Scott 1985),
nástrojem pro prosazení politických, kulturních a sociálních požadavků lokálních komunit
a jako taková začala být přijímána i skupinami, které neodpovídají „klasickým“ definicím
domorodosti (Martínez 1999; Hippert 2011). Lidé začali vytvářet nové způsoby, jak být
domorodými (Clifford 2007: 198), v indigenním diskursu nacházejí zdroj legitimity
skupiny, které byly odsunuty na periferii globálního světa a sdílejí podobnou zkušenost
marginalizace, rasové nebo kulturní diskriminace a chudoby (Niezen 2003: 23).
Které skupiny tak mohou být považovány za „skutečně“ domorodé? Vytvořit
jednoznačnou definici indigenity v kontextu globálně propojeného světa je velmi
komplikované. Klasické definice chápou domorodé skupiny jako původní obyvatele
daného území nebo potomky skupin, jež jej obývaly před příchodem cizích (zpravidla
evropských) kolonistů, kteří se zde poté stali dominantní populací. Domorodé skupiny
bývají od dominantní populace kulturně odlišné a mohou být politicky marginalizovány,
omezeny v přístupu ke službám a zdrojům a vystaveny nuceným modernizačním
a rozvojovým snahám ze strany státu (Niezen 2003: 19).
Klasický koncept indigenity ovšem představuje poněkud problematický sociální
a historický konstrukt (Iyall Smith 2007: 34). I přes poměrně jasný historický mezník,
kterým je příchod evropských kolonizátorů na kontinent, není definice „původního
obyvatelstva“ Latinské Ameriky zdaleka tak jasná, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Jak argumentuje Canessa (2006: 243), ti, kdo obývali oblast před rokem 1492, mohou být
chápáni jako domorodí obyvatelé, potomci příchozích po tomto zlomovém datu již nikoli.
V Bolívii tak přirozeně nemohou být za domorodé obyvatele považováni potomci
španělských kolonistů, nicméně potomci inckých kolonistů, kteří sem přišli v posledních
desetiletích 15. století, automaticky za domorodé považováni jsou. Rovněž si můžeme
klást otázku, kdo je „domorodější“, zda donedávna relativně izolované skupiny
bolivijských východních nížin, nebo hispanizovaní vysokohorští Kečuové a Aymaři.
1

V českém prostředí věnují pozornost problematice indigenních skupin např. Šavelková (2010),
Boukal (2003) nebo Hyánková (2007).
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Koncept domorodosti, původnosti nebo indigenity je ve skutečnosti velmi obtížně
definovatelný: „původní“ obyvatelé a potomci kolonistů se vzájemně mísili (nejen
biologicky, ale v první řadě kulturně), velké množství kulturních institucí, které jsou
v současné době chápány jako indigenní, představuje ve skutečnosti synkretický komplex
zahrnující jak původní, tak evropské prvky. Mnoho hispanofonních obyvatel bolivijských
měst se v současnosti považuje za indigenní, přestože již neovládají původní jazyk ani
nežijí v tradičním venkovském komunitním prostředí, a naopak osoby genealogicky spjaté
s domorodými skupinami se k indigenní identitě zdaleka hlásit nemusí. V bolivijském
kontextu navíc nabývá zcela specifických dimenzí i koncept vnitřního kolonialismu:
indigenní skupiny se velmi často nacházejí v pozici vnitřních kolonií „cizího státu, který
okolo nich vyrostl“ (Iyall Smith 2007: 40). V Bolívii se v této situaci donedávna nacházela
většina obyvatelstva.
Jakým způsobem lze tedy indigenitu uchopit, abychom se vyvarovali zavádějících
simplifikací primitivizujícího exoticismu hyperreálného indiána (Ramos 1994) na jedné
straně a extrémního dekonstruktivismu na straně druhé? Marisol de la Cadena a Orin Starn
(2007: 4) vycházejí z faktu, že „se indigenita vynořuje pouze v rámci širšího sociálního
pole odlišnosti a stejnosti a získává svůj ʽpozitivníʼ smysl nikoli z jakýchsi z esenciálních
vlastností sebe samé, nýbrž prostřednictvím vymezení se vůči tomu, čím není, co přesahuje
nebo co postrádá“2. Konstrukce bolivijské indigenity tak vychází nejen z kulturních nebo
jazykových odlišností, ale především ze sociálního kontextu těch, kteří se považují za
indigenní. V Bolívii, podobně jako v dalších latinskoamerických zemích, se obyvatelé
venkova „setkávají v regionálních a národních organizacích jako indiáni a nárokují si to,
co jim bylo jako indiánům odepřeno“3 (Yashar 2005: 5). Současná indigenní identita
Bolívie tak má především sociální a politický rozměr. Proměnila se v nástroj, jehož
prostřednictvím prosazují své požadavky skupiny systematicky marginalizované
a ekonomicky a politicky znevýhodněné, které se zároveň považují za nositele
autentického kulturního dědictví, v momentě, kdy všechny dřívější prostředky selhaly.

Indigenita jako nástroj rezistence neoliberalismu?
Nikoli náhodou dochází ke vzestupu indigenní politiky v Bolívii právě v 90. letech 20.
století. Drtivá většina studií se shoduje na tom, že hlavní příčinou jsou globalizační
procesy: indigenizaci bolivijských sociálních hnutí je nutné chápat v kontextu širší
politizace indigenity v globálním měřítku. Zároveň představuje vzestup indigenní politiky
v Bolívii specifickou odpověď na sociální dopady ekonomické globalizace spojené se
2

„…indigeneity emerges only within larger social fields of difference and sameness; it acquires its
ʽpositiveʼ meaning not from some essential properties of its own, but through its relation to what it is
not, to what it exceeds or lacks.“
3

„… are coming together as Indians in regional and national organizations and making claims denied
them as Indians.“
.
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zaváděním neoliberální ekonomické politiky v zemi. Neoliberalimus, ekonomická,
politická a morální doktrína, která klade extrémní důraz na individualismus a maximální
zeštíhlení státu a která svěřuje vyřešení všech sociálních problémů „neviditelné“ ruce trhu,
„svou transformací trhu práce zároveň připravila obyčejné lidi o přístup k prostředkům
k zajištění nejzákladnějších životních potřeb“4 (Gill 2000: 3). Většina Bolivijců se
v důsledku neoliberální ekonomické transformace propadla pod hranici chudoby (Kohl
2006). Indigenita se stala prostředkem, s jehož pomocí začalo pauperizované obyvatelstvo
legitimizovat své sociální požadavky. V následující krátké diskusi se pokusím nastínit
teoretické přístupy, které tyto souvislosti z různých perspektiv reflektují.
Jeden z teoretických konceptů, k jehož vzniku vedla snaha o uchopení globalního
indigenního diskurzu, hovoří o indigenním kosmopolitanismu (Forte 2010). Tento koncept
je definován jako kosmopolitanismus, jenž se vynořuje na okrajích globálního světa
a odráží sdílenou zkušenost marginalizované a exkludované populace. Hemisféricky
zakotvené formy indigenního kosmopolitanismu analyzují například Thomas Biolsi (2005)
nebo Robin Maria Delugan (2010). Přestože je indigenní kosmopolitanismus produktem
globalizace, představuje zároveň diskursivní nástroj, jak tlakům globalizace čelit.
V bolivijském kontextu využívá indigenní kosmopolitanismus jako teoretický rámec
analýzy procesu radikální politizace indigenity, spjatého se vzestupem Evo Moralese
a strany MAS, Mark Goodale (2006). Goodale hovoří o dvou formách indigenního
kosmopolitanismu moralesovské Bolívie. Jedna je spjata s diskursem levicové vládní
strany MAS a užívá princip indigenity jako politikum, jehož prostřednictvím „slučuje
zjevně odlišné diskursivní rámce“ (Goodale 2006: 634) a vytváří široké aliance napříč
etnickými skupinami i společenskými třídami. Další podoba indigenního
kosmopolitanismu se vynořuje v sociálně marginalizovaném prostředí městské mládeže
v El Altu5. Mladí Aymaři a Kečujci zde zcela redefinovali samotné pojetí indigenity, jejíž
zdroj začali nacházet především ve specifické zkušenosti městské marginality, a zároveň
se obrátili ke globálním formám jejího vyjádření. Prostřednictvím hip-hopové subkultury a
rapové hudby konstruují „nový typ sociopolitického občanství, nový rámec sounáležitosti,
v němž jsou bolivijští nespokojení a marginalizovaní chápáni jako příslušníci téže ‘rasyʼ
jako městští afroameričané, severoafričtí imigranti v Paříži nebo Maoři ze zapomenutého
jižního konce Aucklandu“6 (ibid.: 634). Rappeři z El Alta tak vyjadřují „hledání vlastní
důstojnosti prostřednictvím projekce nového indigenního světa, který nachází morální
4

„… transforming particular markets for labor while depriving ordinary peopleof access to the means
to satisfy their most basic subsistence necessities.“
5

El Alto je dynamicky rostoucí, téměř milionové město, rozkládající se na okrajích údolí, na jehož
dně leží La Paz. Více než 80 % obyvatel El Alta se považuje za potomky původního obyvatelstva
(INE 2011).
6

„…a new type of sociopolitical citizenship, a new framework of belonging in which Bolivia
disaffected and marginalized are brought together with other members of ̔the race̕: urban African
Americans, Paris̕s North African immigrants, the Maori of Aucklands̕ forgotten south side.“
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hodnoty a dokonce posílení v prostředí marginalizované kultury nespokojené městské
mládeže napříč Amerikou (a jinde)“7 (ibid.: 644).
Je otázkou, do jaké míry lze indigenní kosmopolitanismus chápat jako kosmopolitanismus
v pravém slova smyslu. Z výše uvedeného totiž vyplývá, že je sice na jedné straně
postaven na široké inkluzi domorodé, marginalizované světové populace, na druhou stranu
ale představuje striktní vymezení se vůči těm, kdo jsou chápáni jako nositelé moci. Vytváří
alternativní morální svět, kde indigenita představuje soubor principů, které jsou jak
kosmopolitní, tak zároveň jedinečně bolivijské a představuje tak „diskursivní zbraň“ (ibid.:
641), která může být užita proti tradičním morálně zdiskreditovaným elitám bolivijské
společnosti i proti epicentru globální světové moci. Indigenní kosmopolitanismus dává
bolivijským chudým do rukou prostředek, jak svou marginalizovanost proměnit v nástroj
antiglobalizační rezistence.
Andrew Canessa (2006: 241-263) vysvětluje vytvoření indigenního diskursu v ideologii
MAS dokonce jako nezbytnou podmínku pro vymezení strategické pozice pro odmítnutí
globálního kapitalismu: „Pokud budeme globalizaci chápat jako čím dál efektivnější šíření
globálního kapitálu, k jehož důsledkům patří i oslabování národních států a homogenizace
produktů a kultur na planetě, co může být více anti-globálního než indigenní identita?
Pokud je globalizace postavena na dravém světovém kapitalismu, indigenita staví na
lokálních ekonomikách a zvycích. Pokud je globalizace spojena s neokoloniální exploatací
zdrojů, pak jsou nejlepšími ochránci přírodních zdrojů právě eko-indiáni. Pokud
globalizace vytváří deteritorializované a roztříštěné identity, indigenita zajišťuje trvalou,
zakotvenou a autentickou identitu“8 (ibid.: 252). Canessa ovšem neopomíjí poznamenat,
že to byla paradoxně právě globalizace, která poskytla lokálním skupinám koncept
indigenity jakožto jeden z nástrojů antiglobalizační rezistence, a chápe konstrukci
indigenní identity v ideologii MAS především jako odraz globálního indigenního diskursu
(a upozorňuje na to, že konstrukce indigenní identity v diskursu politických a indigenních
lídrů bývá velmi odlišná od chápání indigenní identity příslušníky lokálních, „skutečně
domorodých“ komunit). Canessa své tvrzení dokládá mimo jiné analýzou politického
protestu z cochabambské války o vodu, kdy široká občanská aliance, protestující proti
privatizaci vodovodní sítě, formulovala své požadavky v indigenních termínech hlavně
proto, že poznala efektivitu indigenního diskursu na domácí a zejména pak zahraniční
7

„the search for ‘self-dignity̕ through the projection of a new indigenous cosmos, one that finds
moral value and indeed empowerment within the marginalization of disaffected urban youth culture
across the Americas (and beyond).“
8

„If we understand globalisation as the extension of global capital in ever more efficient ways which
has as one of its consequences the weakening of the nation-state and the homogenisation of products
and cultures around the word, then what would be more anti-global than an indigenous identity? If
globalisation is about rampant word capitalism, indigenity is about local economies and practices. If
globalisation is about neo-colonial exploitation of resources, the eco-indians are the best guardians of
natural resources. If globalisation is about deterriorialised and fractured identities, indigenity is about
an enduring, rooted and authentic identity.“
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scéně. Antiglobalizační a antikapitalistický potenciál indigenního diskursu MAS
proměnily indigenní identitu v široce inkluzivní kategorii, postavenou na kombinaci
etnických a třídních principů. Podle Canessy se tak MAS podařilo vytvořit nové pojetí
národní politické identity, kde v roli „ikonického občana“ dřívějšího míšence vystřídá
indián (ibid.: 255).
Robert Abro (2006: 408-428) jde ještě dál. Tvrdí, že hlavní příčinou úspěchu indigenní
politiky MAS byla její schopnost získat pro indigenní agendu i široké spektrum svých
neindigenních spojenců. MAS se podařilo vytvořit široce inkluzivní kategorii indigenity,
která legitimizovala požadavky všech skupin, nějakým způsobem poškozených stávajícím
statusem quo: neoliberální ekonomickou politikou státu favorizující nadnárodní kapitál.
Vzhledem k „pluralitě sociálních aktérů, sítí, institucí, hlasů a myšlenek, které tvoří MAS“
navrhuje Abro chápat současný rozvoj jejího indigenního diskursu méně v termínech
identity a více ve vztahu k nově se vyvíjející politické veřejnosti Bolívie (ibid.: 422).
To, jak bolivijská sociální hnutí využívají indigenního diskursu pro legitimizaci svých
politických požadavků si dále všímají Perreault (2006), Spronk (2007), Harten (2011),
Dangl (2007), Grisaffi (2010) a další.
Proč ale vůbec došlo ke vzniku indigenního politického diskursu? Deborah Yashar (2005)
sice považuje globální politizaci indigenity za důležitý impuls politické emancipace
indigenních hnutí Bolívie, nicméně tvrdí, že pro pochopení vzestupu indigenní poplitiky je
třeba primárně sledovat vztah mezi skupinami, které se považují za indigenní, a státem.
Přestože strukturální nerovnosti vůči indigennímu obyvatelstvu dosahují v Latinské
Americe zcela hrozivých rozměrů (Yashar 2005: 14), samotná jejich existence nebývá
automaticky příčinou radikální politizace indigenní identity. K té dochází podle Yashar
v momentu, kdy „politika státu naruší materiální a politické podmínky potřebné pro
zachování autonomie lokálních komunit“ (ibid.: 283). Tímto prizmatem Yashar analyzuje
vznik aymarského kataristického hnutí v 60. letech a zejména pak zrod organizovaných
indigenních hnutí „druhé generace“ na přelomu 80. a 90. let 20. století.
Podobný teoretický přístup využívá Nancy Postero (2005). Vzestup indigenních hnutí
klade do souvislosti s neoliberální transformací země v 80. letech, jež zlikvidovala
dosavadní korporativistický přístup státu k lokálním komunitám (jehož nezamýšleným
účinkem bylo vytvoření poměrně široké indigenní autonomie). Socioekonomické dopady
neoliberálních reforem nejen že připravily lokální komunity o stávající podporu státu, ale
zároveň významně narušily jejich autonomní prostor, což vedlo k jejich radikální
politizaci. Vzhledem k tomu, že dopady neoliberální ekonomické politiky negativně
postihly drtivou většinu bolivijského obyvatelstva, mohly indigenní organizace využívat
všeobecné opozice proti stávajícímu statusu quo k vytváření širokých aliancí napříč
sociálním spektrem a své etnické požadavky prezentovat jako součást širšího, sociálně
zakotveného protestu (Postero 2005: 83).
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Politologická analýza etnicizace politických stran Donny Lee Van Cott (2005) se naproti
tomu soustřeďuje na význam politické decentralizace, související s aplikováním
neoliberální ekonomické politiky. Díky procesu decentralizace se mohly konstituovat
lokálně zakotvené politické subjekty, vzhledem k fatálnímu oslabení třídní identity se tyto
nové strany „etnicizovaly“: Požadavky, dříve formulované na třídním základě, začaly být
legitimizovány etnicky. Zároveň došlo k úpadku tradičních levicových stran, indigenní
politické subjekty tak zaujaly uvolněné místo v levé části politického spektra. Indigenní
strany (často ve spolupráci s levicově orientovanými intelektuály nebo politiky) vytvořily
program „kombinující specifické kulturní a autonomní požadavky s anti-neoliberálním
diskursem, přitažlivý jednak pro široký sektor voličů z nižších tříd, jednak pro voliče
nespokojené se zkorumpovanými a nezodpovědnými tradičními politickými stranami“9
(Van Cott 2005: 216).
Betilde Muñoz-Pogossian (2008) navíc upozorňuje na to, že důležitým prvkem, který
umožnil vzestup indigenních politických stran v Bolívii, byla reforma volebního systému
spojená s politickou decentralizací, jež proběhla jako součást neoliberální demontáže státu.
Susane Spronk (2007) rovněž vidí hlavní příčinu vzestupu indigenní politiky
v socioekonomických následcích neoliberální ekonomické transformace Bolívie, byť její
analýza vychází z poněkud odlišného úhlu pohledu. Využívajíc Marxova konceptu třídního
vědomí Spronk tvrdí, že v důsledku informalizace a prekarizace práce nahradila indigenní
identita identitu profesní a třídní. Jako klíčový moment chápe fatální oslabení dříve
významného bolivijského odborového hnutí. Masivní nárůst neformálního sektoru spojený
s podmínkami permanentní prekarity a s prostorovým rozptýlením pracujících výrazně
komplikovalo organizaci na odborové bázi, formování odborových organizací bylo navíc
nově omezeno legislativou státu. Byl to proto právě indigenní diskurs, který poskytl
prostor pro formulování ve své podstatě sociálních požadavků. Sociální hnutí, která přijala
indigenní rétoriku, tak převzala funkci oslabených odborových organizací.
Socioekonomické dopady neoliberální ekonomické transformace a jejich vliv na
formování nových sociálních a indigenních hnutí dále mapuje Kohl (2003, 2004, 2006)
nebo Farthing a Kohl (2006).
Tyto přístupy poskytují komplementární úhly pohledu na vzestup indigenní politiky
v současné Bolívii jakožto důsledku neoliberální transformace země. Zároveň implikují
značnou plasticitu a dynamismus indigenní identity, která figuruje v první řadě jako nositel
sociálních a politických požadavků. Konstrukce bolivijské indigenity vychází v první řadě
ze specifického sociálního kontextu a velmi často je postavena na vymezení se vůči
společenským strukturám, které jsou považovány za nositele moci. Indigenní identita se
tak stala alternativním vyjádřením třídní identity. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že
9

„combine particularistic cultural demands and autonomy claims with ananti-neoliberal discourse
appealing to a broad sector of lower-class voters and to unattached voters disaffected with corrupt and
unresponsive traditional parties.“
13

v současné Bolívii, přes dominantní postavení MAS, zdaleka neexistuje pouze jediný
indigenní politický diskurs a že indigenní identita politických aktivistů se může výrazně
lišit od jejího chápání v kontextu malých lokálních komunit Altiplana nebo
východních nížin.
Vzestup bolivijské indigenní politiky byl završen v roce 2005 zvolením prvního
domorodého prezidenta země. Evo Morales, nativní Aymar a předseda odborové federace
pěstitelů koky, se zdá být ztělesněním současné politizace bolivijské indigenity, postavené
na kombinaci etnických a třídních principů. Moralesova strana MAS se zrodila jako
politický nástroj odborového hnutí pěstitelů koky a považuje se v první řadě za širokou
koalici sociálních a indigenních hnutí. Evo Morales je radikální rétor otevřeně odsuzující
kapitalismus a severoamerický imperialismus. Netají se svým obdivem a přátelstvím
k Fidelu Castrovi a zesnulému Hugo Chávezovi. Zároveň je ale velmi schopným
politikem, přístupným kompromisům ne zcela se slučujícím s jeho verbálním
radikalismem.
Hodnocení politiky Moralesovy vlády je poměrně problematické z několika důvodů.
V první řadě je třeba striktně rozlišovat její rétoriku od reálné politiky. Mnoho studií více
či méně nekriticky přijímá radikální antiimperialistický, antikapitalistický a proindigenní
diskurs MAS a automaticky jej považuje za důkaz stejně radikálního politického postupu
(Žižek 2011: 31; Báez - De la Hoz 2008, Piñeda 2007). Moralesova Bolívie bývá
označována za součást latinskoamerické "osy naděje" (Ali 2010), spolu s Venezuelou
a Kubou je považována za zemi, která měla odvahu radikálně odmítnout globální světový
kapitalismus a začít budovat sociálně citlivou (ne-li přímo socialistickou) ekonomiku
a společnost. Slabinou tohoto přístupu je ignorance empirických faktů: Bolívie i Venezuela
například staví svou ekonomiku na exportu přírodních surovin, zejména ropy a zemního
plynu. Obě země zůstávají bytostně závislé na mezinárodních trzích a představují hráče na
poli globální kapitalistické ekonomiky. Nadnárodní ropné a důlní korporace, které Evo
Morales s oblibou označuje za úhlavního nepřítele ekonomického rozvoje země, figurují
ve skutečnosti jako strategičtí partneři státu a jsou podporovány v činnosti, jež paradoxně
velmi často poškozuje lokální indigenní komunity. Rovněž indikátory sociálních
nerovností ukazují pouze velmi pozvolná vylepšení, neodpovídající deklarovaným
revolučním změnám.
Velmi užitečný kritický rozbor politiky Moralesovy vlády proto podává Jeffrey Weber
(2011). Její kroky analyzuje v širším politickém kontextu současné jihoamerické „růžové
vlny“. Ekonomickou politiku MAS považuje za jednu z forem neostrukturalismu:
ekonomické strategie postavené na tržním hospodářství s posílenou kontrolní a regulatorní
funkcí státu. V opozici ortodoxnímu neoliberalismu zaujala neostrukturalistické pozice
většina středolevých latinskoamerických vlád (k nejviditelnějším příkladům patří kabinet
Rafaela Correy v Ekvádoru nebo vláda Luly da Silva v Brazílii), což jim umožnilo přislíbit
uspokojení akutních sociálních požadavků, zároveň se ale nestavět do opozice
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kapitalistické globalizaci (ibid.: 187). Ekonomická politika Moralesovy vlády je přes svůj
antikapitalistický „image“ postavena právě na principech neostrukturalismu. Podle Webera
je tento postoj hlavní příčinou sociálních a indigenních protestů, jímž musí Moralesova
vláda čelit: tím, že neostrukturalismus nijak nezpochybňuje kapitalistické tržní
hospodářství jako základ ekonomiky země, reprodukuje i jím generované strukturální
nerovnosti a související konflikty.
Permanentní tlak sociálních a indigenních hnutí, jemuž musí „indigenní“ Moralesova vláda
čelit, potvrzuje Weberovy závěry; zároveň ale dokazuje poměrně významné otevření
politického prostoru v důsledku zavedení principů přímé participativní demokracie
„zdola“.

Metodologie
Pro možnost uchopení natolik komplexní problematiky, jako je vzestup indigenní politiky
v Bolívii, bylo nutné kombinovat několik metodologických přístupů. Vycházím jednak
z analýzy sekundárních zdrojů, jednak vlastního z terénního výzkumu. Emancipaci
bolivijských indigenních hnutí sleduji jednak ve vztahu k politice bolivijského státu,
jednak se pokouším zachytit širší, zahraničně-politický kontext, který výrazně ovlivňoval
přístup státu k sociálním a indigenním hnutím. Velice často se proto pohybuji na hranici
antropologie a politologie.
Vycházím přitom jednak z dostupných studií, jednak z kritické analýzy mediálních zdrojů.
Důležitým zdrojem informací mi byly webové stránky bolivijských indigenních organizací
a vládních institucí (CIDOB, Gobernabilidad Democrática en Bolivia, Instituto Nacional
de Estadística, Tribunal Supremo Electoral a jiné), stejně jako servery některých
nevládních organizací (Red Andina de Información, Up Side Down World, North
American Congress on Latin America atd.)
Především ale stavím na výsledcích terénního výzkumu. Vzhledem k povaze zkoumané
problematiky a nutnosti provést výzkum ve více lokalitách se zahrnutím mnoha skupin
respondentů jsem využila metodologie „multi-sited“ výzkumu (Marcus 1995), který
probíhal v několika fázích od roku 2009 nejprve v Bolívii a poté v komunitě bolivijských
imigrantů v Evropě se zaměřením na komunitu v italském Bérgamu, Rakousku
a Německu. Vzhledem k načasování výzkumu v Bolívii bylo možné sledovat druhou
předvolební kampaň Evo Moralese a dozvuky destabilizačního autonomistického hnutí
východních departmentů. Další lokality byly zvoleny vzhledem k jejich specifickému
přínosu pro výzkum: většina imigrantů, kteří tvoří početnou bolivijskou komunitu
v Bérgamu10, pochází z bolivijské Cochabamby, oblasti, kde se konsolidovalo silné
odborové hnutí pěstitelů koky. Díky vazbám respondentů na toto hnutí a jejich osobním
zkušenostem se způsoby jeho organizace a mobilizace jsem měla možnost získat během
10

Odhady hovoří o tom, že v Bérgamu žije kolem 15 000 Bolivijců. Vzhledem k ilegálnímu statusu
mnoha z nich je ovšem velmi těžké určit skutečný počet, který může odhad významně převyšovat.
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pobytu v Bérgamu cenné, jinak velmi těžko dostupné informace o této problematice.
Intenzivní kontakt s respondenty v rakouské Vídni mi naproti tomu umožnil proniknout do
komunity politických exulantů, kteří byli nuceni hledat v Evropě politický azyl během
diktátorského režimu Hugo Banzera. Tito lidé, z drtivé většiny nativní Aymaři, mi
umožnili jednak proniknout do ideologie katarismu, jednak – a to především – mi dali
nahlédnout hrůznost Banzerova represivního režimu spojeného s perzekucí indigenních
politických aktivistů.
V terénu jsem využívala pozorování, zúčastněného pozorování a rozhovorů. Rozhovory
byly vedeny jednak na individuální rovině, jednak jsem využívala techniky skupinové
diskuse focus group. Díky obětavé pomoci bolivijských přátel Fátimy a Manuela jsem
měla rovněž možnost zapojit se i do „interkontinentálních“ diskusí s představiteli současné
indigenní opozice prostřednictvím komunikačního kanálu Skype. Délka rozhovorů
variovala od několika minut po několik hodin. Ne vždy bylo možné rozhovory nahrávat,
vzhledem k ilegálnímu statusu některých mých respondentů v Evropě jsem nucena
uchovávat jejich identitu v utajení. V textu budou figurovat vždy pod pseudonymy.
Následující kapitoly se pokoušejí nalézt odpověď na dvě základní výzkumné otázky: proč
a jak došlo ke vzestupu bolivijské indigenní politiky a zda vláda prvního indigenního
prezidenta skutečně přinesla radikální obrat v politickém směřování země. Kniha je proto
rozdělena na dvě části. Nejprve analyzuje vzestup indigenní politiky v Bolívii od druhé
poloviny 20. století. První kapitoly se věnují procesu unionizace venkova v 50. letech a
budování korporativistického modelu vztahu státu a domorodých komunit, v jehož
důsledku se v následujícím desetiletí zrodilo kataristické hnutí, které jako první
v novodobé bolivijské historii formulovalo explicitně etnické požadavky. Další kapitoly
jsou věnovány procesu neoliberální transformace země a vzestupu druhé generace
indigenních hnutí, k němuž vedly její sociální dopady. Analyzována je konsolidace silného
odborového hnutí pěstitelů koky a vznik indigenních organizací bolivijského východu.
Význam indigenního diskursu v sílícím odporu proti neoliberální ekonomické politice
země je ilustrován na případových studiích cochabambské války o vodu a války o plyn.
V této souvislosti je věnována zvláštní kapitola jedinečné společenské struktuře
a mobilizačnímu potenciálu aymarského velkoměsta El Alto. Pro analýzu vzestupu
indigenního diskursu u bolivijských sociálních hnutí využívám některé prvky Laclauovy
(2007) diskursivní teorie.
Druhá polovina knihy se věnuje politice Moralesovy vlády, charakteristické radikální
proindigenní a antikapitalistickou rétorikou. Nejprve analyzuje ideologii strany MAS
a strategii, jež jí umožnila získat dominantní postavení na domácí politické scéně.
Následuje rozbor nové ústavy, jejímž prostřednictvím byla Bolívie znovuzaložena jako
mnohonárodnostní stát, postavený na kulturní, ekonomické a právní pluralitě a indigenních
eticko-morálních principech. Další kapitoly se soustředí na dopady sociální a ekonomické
politiky Moralesovy vlády (pozemkové reformy, nové strategie kontroly pěstování koky)
i nově generované konflikty (střety hornických odborových organizací, spor o TIPNIS).
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Poznámka k terminologii
V následujícím textu používám termín indigenní pro označení původních (domorodých,
nativních nebo indiánských) skupin či hnutí, pod pojmem indigenita pak chápu
domorodost, původnost či „indiánskost“. Kde to struktura textu vyžaduje, užívám tyto
termíny jako synonyma. Jsem si vědoma značné problematičnosti těchto označení
a nutnosti jistého zjednodušení: do češtiny se například velmi těžko překládá španělský
termín indígena campesino originario (původní-indián-rolník), který je v Bolívii užívaný
pro označení indigenních skupin Altiplana, neboť reflektuje historický proces unionizace
zdejších komunit spojený s pokusem o zavedení třídní rolnické identity. Pokud je to
možné, preferuji pojem indigenní před českým pojmem domorodý, neboť se domnívám, že
se jedná o nejbližší ekvivalent pojmu indígena (v hispanofonním kontextu) nebo
indigenous (v anglofonním kontextu). V textu se záměrně vyhýbám užívání termínů
indián, indiánský, uchyluji se k nim pouze v případě přímého překladu (zejména v kapitole
věnující se indianismu a Faustu Reinagovi). Přestože je označení indián v českém
jazykovém prostředí hluboce zakořeněno a postrádá kritizovanou nejednoznačnost
a pejorativní nádech španělského označení indio, myslím si, že je vhodné mít na vědomí
koloniální zátěž tohoto výrazu a respektovat přání většiny respondentů nebýt takto
označováni.

Bolívie: od Tupaka Katariho po MNR
Bolívie se nachází v srdci jihoamerického kontinentu. Její teritorium11, rozkládající se na
ploše přesahující 1 milion km2, zasahuje hned několik geoklimatických a ekologických
pásem. Extrémně drsná náhorní plošina Altiplano, jejíž průměrná nadmořská výška se
pohybuje kolem 4000 m. n. m., bývá označována jako jihoamerický Tibet. Na východě
klesá do úrodných andských údolí, které posléze přecházejí v tropický deštný prales oblasti
horní Amazonské pánve a v polopouštní roviny na jihovýchodě.
Specifická geografie Bolívii dělí na dvě zóny: vysokohorské Altiplano a východní nížiny.
Vzhledem k dlouhodobé vzájemné izolaci prošly obě oblasti odlišným historickým
vývojem a v současnosti se liší kulturně i etnicky. V předkolumbovském období byl
bolivijský západ osídlen převážně Aymary, kteří zde vybudovali množství lokálních států,
ale také mocnou Tíwanackou říši (Kolata 1993). Inkové začlenili bolivijské Altiplano do
svého impéria pod názvem Collasuyu, země Aymarů. Kečujská a Aymarská populace tvoří
dodnes drtivou majoritu obyvatel bolivijského západu.
11

Přesná cifra činí 1 098 581 km 2 (CIA 2013b)
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Díky své obtížné přístupnosti byl bolivijský východ prakticky až do počátku 19. století
málo zmapovanou a prakticky nekolonizovanou oblastí, obývanou především lokálními
domorodými lovecko-sběračskými skupinami. Velmi zvolna sem začali pronikat bílí
latifundisté, kteří zabírali půdu pro zemědělskou produkci. Teprve ve druhé polovině 20.
století prošly východní nížiny dynamickým ekonomickým rozvojem vedoucím ke
konsolidaci lokálně vázané ekonomické elity, která začala rozhodujícím způsobem
ovlivňovat politiku země.
Tato hrubě načrtnutá dělící linie nicméně zdaleka nevystihuje množství dalších fyzických
i symbolických hranic, jež v Bolívii vymezují pestrou paletu etnických, regionálních
a sociálních identit. V mnohonárodnostním státě Bolívii vedle sebe existují kečujsky
a aymarsky hovořící zemědělské komunity, původní domorodé skupiny bolivijského
východu, kečujští a aymarští obyvatelé velkých měst, míšenci mestizos, kteří přijali
západní životní styl a kreolové, považující se za přímé potomky evropských kolonistů.
Každý z devíti departmentů má navíc vlastní neopakovatelná kulturní specifika. Většina
obyvatel Bolívie je zapojena do množství odborových, profesních, lokálních, sociálních
nebo politických sdružení a hnutí. Sociální realita dnešní Bolívie tak může připomínat
velmi spletitý labyrint.
Teritoriální, etnická a sociální fragmentace Bolívie je dědictvím její koloniální minulosti,
jehož překonání představovalo jeden z hlavních cílů většiny politických projektů,
aspirujících na výraznější reformu země. Nezávislá bolivijská republika vznikla na počátku
19. století z iniciativy úzké skupiny kreolské elity, její teritoriální vymezení nebralo nijak
v potaz zájmy a specifika původního obyvatelstva (Goodale - Postero 2013: 6). Vytvoření
národního mýtu, jenž by se stal přijatelným základem pro konsolidaci sdíleného
„myšleného společenství“ bolivijského národa (Anderson 1991), zahrnujícího nejen
privilegované kreolsko-mestické minority, ale především indigenní většinu obyvatelstva,
bylo pravděpodobně nejobtížnějším úkolem bolivijské politiky 20. století. Jeho vytvoření
bránily mimo jiné hluboké a přetrvávající strukturální nerovnosti postihující zejména
domorodou populaci země. Právě tyto nerovnosti, posílené neoliberální transformací v 80.
a 90. letech, ovšem nakonec vedly k nalezení zdroje bolivijské národní identity právě
v kontextu sociální exkluze a marginalizace indigenního obyvatelstva. Proces
„indigenizace“ bolivijského nacionalismu byl završen zvolením prvního domorodého
prezidenta země.
„Co bychom měli vědět o historii Bolívie, abychom porozuměli vzestupu Evo Moralese
a MAS? – jednoduše všechno“ (Harten 2011: 14). Následující text si ovšem zdaleka
neklade natolik ambiciózní cíle, spíše se pokouší o zachycení nejdůležitějších momentů,
jež byly klíčové pro konsolidaci a politickou aktivizaci bolivijských indigenních
a sociálních hnutí, bez jejichž participace by politický projekt MAS nemohl vzniknout.
Přestože byla indigenní populace Bolívie během koloniálního a republikánského období
prakticky exkludována z kreolského pojetí státu, představovala permanentního, byť
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mnohdy „neviditelného“ politického aktéra (Albó 2006b: 22). V průběhu 18. století
proběhlo v Andách několik domorodých povstání, jedno z nejvýznamnějších zachvátilo
právě bolivijské Altiplano. V roce 1781 Julián Apaza, aymarský vůdce, který k poctě
předchozích povstalců přijal jméno Tupac Katari, vyvolal rebelii, jež vyvrcholila
několikaměsíčním obléháním La Pazu. Katariho domorodé vojsko bylo sice nakonec
rozprášeno a samotný Katari brutálním způsobem popraven (Serulnikov 2013), pro
indigenní obyvatele bolivijského západu se ovšem rebelie stala základem pro vybudování
mesianistického mýtu. Před smrtí Katari údajně pronesl legendární výrok: „vrátím se
v podobě milionů“ (volveré y seré millones). Bez ohledu na to, zda se jedná o skutečný
historický fakt, nebo o pozdější romantizující konstrukci, představuje Tupac Katari klíčový
symbol pro indigenní obyvatele současné Bolívie, kteří, v souladu s cyklickým pojetím
času, očekávají příchod pachakutiho, proměnitele, jenž přinese radikální transformaci
společenského řádu postavenou na osvobození domorodého obyvatelstva z pětisetletého
koloniálního útlaku. Je zbytečné dodávat, že Evo Morales je svými stoupenci považován
za inkarnaci Tupaka Katariho, který splnil svůj slib12.
Ve své době ovšem neúspěch Katariho povstání vedl k posílení struktur oprese
domorodého obyvatelstva. Jeho situace se výrazně nezměnila ani se vznikem Bolivijské
republiky v roce 1825. Projekt politické emancipace na Španělském království byl výsadní
záležitostí kreolské elity, která indigenní obyvatelstvo (a rozšiřující se populaci míšenců)
sice využívala jako vojenské síly během svých četných šarvátek, nicméně rozhodně
neuvažovala o tom, přiznat této nejpočetnější skupině obyvatelstva jakákoli politická nebo
občanská práva. I republikánské období proto provázela indigenní povstání, např. roku
1860 povstání Aymarů na pobřeží jezera Titicaca, tragické povstání Zárate Willky
v roce 189913 nebo krvavě potlačená domorodá rebelie 20. let 20. století
(Buben - Somogyi 2009).
Politická inkompetence a vnitřní rozbroje představitelů kreolského státu vedly ke vzniku
několika národních traumat, která ovlivňují bolivijskou politiku dodnes. Jsou jimi
teritoriální ztráty, které postkoloniální země s nejasně vymezenými hranicemi utrpěla ve
prospěch Chile, Brazílie a Paraguaye. Během pacifické války v letech 1879 – 1880 přišla
Bolívie o své pacifické pobřeží a byla zcela izolována od přístupu k moři (Querejazu
Calvo 1995). Ekonomické následky této ztráty byly nesmírné, zajištění přístupu k pobřeží
představuje dodnes jedno z hlavních zahraničně politických témat Bolívie. Výsledkem
12

Jedním z počinů současné bolivijské kinematografie je biografický film Evo Pueblo (Antezana
2007), mapující politický vzestup EvaMoralese. Tento film příznačně uvádí scéna brutální popravy
Tupaka Katariho. Následující střih přenese diváka do skromného aymarského obydlí, kterým se za
několik momentů začne rozléhat pláč novorozeněte, budoucího domorodého prezidenta země.
13

Indiánských sil pod vedením Aymara Zárate Willcy využili stoupenci liberalismu, jejichž politické
požadavky reprezentovaly zájmy mocných cínových magnátů, proti konzervativní politické klice.
Poté, co bylo vojsko konzervativců poraženo, zapomněli liberálové na své sliby a obrátili se proti
domorodým spojencům (Buben a Somogyi 2009: 58).
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chilského záboru bolivijského pobřeží jsou i latentní protichilské nálady, které se v roce
2005, kdy neoliberální vláda plánovala export zemního plynu do USA skrze chilský
přístav, proměnily ve velmi silné politikum.
Další ztráty utrpěla Bolívie na východě: v roce 1903 podstoupila 190 000 km2 pralesního
území v regionu Acre Brazílii a v letech 1931-35 ztratila většinu boreální oblasti Chaco ve
prospěch Paraguaye. Právě válka o Chaco představuje jeden ze zlomových bodů bolivijské
historie (Mesa Guisbert 2011). Zcela paradoxně zde proti sobě, na obranu teritoriálních
zájmů kreolských států, v nichž neměli v podstatě žádná práva, bojovali převážně
domorodí vojáci: Aymaři a Kečuové z bolivijského Altiplana proti paraguayským
Guaraníům. Ztráty na obou stranách jsou odhadovány na 90 000 životů
(Buben - Somogyi 2009: 54 - 64).
Dopady války o Chaco byly pro další politický vývoj Bolívie zcela zásadní. Indigenní
veteráni války si plně uvědomili míru sociální nerovnosti v zemi, zároveň se projevila
nekompetentnost a vnitřní fragmentace politických elit. Šířilo se přesvědčení, že
v rozpoutání války hrála ve skutečnosti rozhodující úlohu americká ropná společnost
Standard Oil, operující v oblasti od 20. let. Generace Chaca začala volat po radikální
rekonstrukci státu a nezávislosti na zahraničních mocnostech. Bolívie se neměla stát
kolonií „yankeeů“. Tento požadavek se proměnil v leitmotiv politických bojů následujících
desetiletí. V důsledku zkušeností z války o Chaco se politicky aktivizovalo indigenní
obyvatelstvo, které za své nasazené životy požadovalo po státu uznání jakožto
rovnoprávných občanů. Byly položeny základy radikální bolivijské indigenní levice:
trockismem inspirovaný spisovatel a politik Tristán Marof poprvé hovoří o existenci
několika Bolívií a otevřeně kritizuje útlak indigenního obyvatelstva (Marof 1935). V 60.
letech najdou tyto myšlenky vlivného pokračovatele v osobě Fausta Reinagy. Palné zbraně
z války o Chaco budou sloužit aymarským komunitám ještě na počátku 21. století během
protestů spojených s válkou o plyn.
Jedním z mnoha politických subjektů, které se zrodily následkem traumatu války o Chaco,
bylo nejvýznamnější politické uskupení Bolívie 20. století, MNR – Nacionalistické
revoluční hnutí (Movimiento nacionalista revolucionario), jehož ambicí se stalo přetvořit
dosud teritoriálně, sociálně a etnicky hluboce rozdělenou populaci v silný, kulturně
a etnicky homogenní bolivijský národ.
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II. Revoluce roku 1952 a vzestup katarismu
Revoluce roku 1952 představuje zcela přelomový moment novodobé bolivijské historie.
Indigenní většina země nabyla vůbec poprvé občanských a politických práv a stala se
(alespoň formálně) součástí myšleného společenství bolivijského národa. Zároveň došlo ke
konsolidaci silného odborového hnutí. Státem podporovaná unionizace indigenních
komunit vedla ke strukturálnímu propojení indigenních a odborových organizací, které
bude v indigenní politice Bolívie druhé poloviny 20. století nadále hrát klíčovou roli.
Revoluce roku 1952 byla ve své podstatě „buržoazní nacionalistickou revolucí se
socialistickými rysy“ (Marakan-Kubis 2009), jež si kladla za cíl vybudování jednotného
bolivijského národa a silného státu, který definitivně převezme politickou moc od
oligarchické vrstvy velkých pozemkových vlastníků a důlních podnikatelů. Tuto tradiční
politicky a ekonomicky privilegovanou skupinu nahradila emancipující se střední třída,
reprezentovaná politickou stranou MNR (Nacionalistické revoluční hnutí) v čele
s Victorem Pazem Estenssoro14.
Převrat byl možný pouze díky kooperaci jinak antagonistických společenských sil.
Rozhodující úlohu sehrála mobilizace venkova, jehož obyvatelé se snažili o vymanění
z dosavadního pseudofeudálního systému haciend, a indigenních dělníků a horníků, jejichž
cílem bylo vylepšení stávajících sociálních a pracovních podmínek. MNR jakožto vůdčí
politická síla sice přejala radikální revoluční diskurs, nicméně ve skutečnosti měla ambice
transformovat stát „shora“ a vládnout „jménem bolivijského lidu“, ovšem bez jeho
skutečného zapojení do politického rozhodování.
Hlavním politickým partnerem MNR se staly odbory. V roce 1952 byla založena COB,
Bolivijská dělnická centrála, která se v následujících letech proměnila ve vůbec nejsilnější
odborovou organizací v latinskoamerickém kontetxu15. Odbory byly mocným politickým
aktérem: COB měla možnost jmenovat ministry hornictví, práce a zemědělství a její vztah
s MNR byl později označen jako spoluvládnutí (co-gobierno) (Buben - Somogyi 2009:
90). Odboráři dotlačili MNR ke znárodnění cínových dolů, čímž Bolívie získala kontrolu
nad zdrojem nejvýznamnější exportní suroviny, a k faktické realizaci agrární reformy.
Znárodněný důlní průmysl převzal nově vzniklý mohutný státní podnik COMIBOL
14

Revoluce roku 1952 je specifická i tím, že byla prakticky od začátku poněkud překvapivě
podporována ze strany USA. Revoluce v Bolívii totiž nijak výrazně nepoškozovala americké zájmy,
nacionalizace se netýkala amerických firem, ale místních podnikatelů, jejichž obrovský politický vliv
byl trnem v oku i samotným Spojeným státům. Přes jeho revoluční rétoriku považovali Američané
Victora Paze za pojistku proti komunismu a levicovým tendencím v regionu. USA vládu MNR
výrazně finančně a potravinově podporovaly, zároveň nakupovaly bolivijské nerostné suroviny
(zejména cín). Revoluční vláda MNR tak paradoxně položila základ ekonomické závislosti Bolívie na
Spojených státech a přispěla ke konsolidaci jejich politické hegemonie v zemi. Vazby s USA posílil
i pučista René Barrientos v 60. letech (Buben a Somogyi 2009: 95-110).
15

V jejím čele stanul Juan Lechín Oquendo, charizmatický vůdce hornické odborové federace
FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros). Centrálu vedl až do roku 1987.
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(Bolivijská důlní korporace). Páteří COB se na několik příštích desetiletí staly právě
hornické odbory.
Většina indigenní populace dosud žila v sociálních podmínkách nepříliš odlišných od
feudálního nevolnictví. Existenčně zcela závisela na velkých pozemkových vlastnících,
pronajímatelích půdy, jimž byla nucena odvádět chronicky katastrofálně podhodnocenou
práci. Extrémní sociální nerovnosti na venkově spolu s vysoce asymetrickým modelem
pozemkového vlastnictví představovaly časovanou bombu. Ještě před oficiálním
vyhlášením agrární reformy došlo k masivním mobilizacím ozbrojených rolníků, kteří
začali násilně obsazovat latifundie a požadovat jejich vyvlastnění spolu s novým způsobem
redistribuce půdy. Agrární reforma, jež přerozdělila půdu ve prospěch indigenních
komunit a definitivně zrušila povinnou službu ponguaje,16 tak prakticky pouze legalizovala
spontánní aktivity „zezdola“.
MNR převzala radikální diskurs indigenního obyvatelstva a pokusila se jej
přetransformovat v politický projekt, implantovaný „shora“. Vytvořila sérii populistických
opatření, která ve svém důsledku představovala pokus o reorganizaci společnosti na
třídním základě. Nejvýznamnějším krokem byla inkorporace politicky exludovaných
obyvatel bolivijského venkova do politického systému země na základě rozšíření dosud
socioekonomicky a kulturně limitovaného konceptu občanství na všechny obyvatele
Bolívie. MNR zavedla všeobecné hlasovací právo. Indigenní populace venkova, dříve
politicky exkludovaná na základě svého etnického původu, začala být považována za
rolníky, (campesinos), tvořící více méně homogenní společenskou třídu. Tím, že
pejorativně chápané označení indián nahradila neutrálním výrazem rolník, se MNR
pokusila redukovat etnickou problematiku na problematiku socioekonomickou a vytvořit
tak iluzi kulturně a etnicky homogenního bolivijského národa. Třídní identita rolnictva
začala být chápána jako zcela dominantní a jediný způsob skupinové identifikace obyvatel
venkova. Rolníci byli uznáni jako skupina obyvatelstva, nepostradatelná pro vybudování
moderního bolivijského národa. Indigenní identita, považovaná za nositele nízkého
společenského statusu a příčinu sociální exkluze, měla s posílením třídního vědomí
rolnictva postupně zaniknout. Nový, moderní bolivijský národ měl být kulturně jednotný,
všichni Bolivijci si měli být (alespoň teoreticky) rovní, pro vzájemný vztah občana a státu
se měla stát etnická nebo jazyková příslušnost zcela irelevantní.
MNR se tak poprvé v novodobých bolivijských dějinách pokusila vytvořit myšlené
společenství, postavené na představě kulturní, historické a identitární homogenity
bolivijského národa. Tento nový projekt národní politické identity nacházel zosobnění
bolivijskosti v mesticismu: ve shodě s principy klasického indigenismu17 se mesticko16

Jednalo se o povinné práce, jež museli indigenní „nájemci“ půdy odvádět zdarma v domácnosti
latifundisty („pronajímatele“).

17

Indigenismus je ideologie, která se rozšířila v městském intelektuálském prostředí andských zemí
v první polovině 20. století. Glorifikuje předkolumbovskou minulost a romantizovaný venkovský
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kreolští intelektuálové obraceli k zidealizované vizi předkolumbovské společnosti
a zdůrazňovali „indigenní dědictví bolivijského lidu jako jedinečný a originální rys nového
mestického národa“18 (Makaran-Kubis 2009). Bolivijský národ začal být považován za
přímého dědice odkazu velkých předkolumbovských kultur, za národ, jehož předkové
vystavěli megalitické Tíwanako, Bolivijská republika se začala označovat za přímého
pokračovatele inckého Tawantinsuyu. Reinterpretována byla bolivijská historie, v níž byli
do role národních osvoboditelů pasováni vedle klasických kreolských osobností typu
Bolívara a generála Sucreho i aymarští povstalci Tupac Katari nebo Zárate Willka. Tato
konstrukce bolivijské národní identity s sebou přinášela klasický paradox indigenismu:
důležitým zdrojem bolivijskosti se stala romantická vize předkolumbovských společností
a historických indigenních kultur, mesticko-kreolští příslušníci střední třídy se začali
paradoxně označovat za potomky Inků, soudobá indigenní populace byla ovšem nadále
považována za primitivní a zaostalou a klíčovou podmínkou jejího začlenění do moderního
bolivijského národa byla její hispanizace a mestizace, spjatá s rezignací na vlastní etnickou
identitu (Méndez 1996). Jak vyjadřuje Marakan-Kubis (2009): „Pokud chtěli mít současní
indiáni právo na svou vlastní historii, museli se mestizovat a pobolivijštit, stát se ‘rolníkyʼ
a ‘dělníkyʼ“19.

Vznik korporativistického režimu
Projekt vytvoření jednotné národní bolivijské identity úzce souvisel s politikou třídní
transformace venkova. Ta byla uváděna do praxe prostřednictvím dvou nástrojů: agrární
reformy a korporativistických rolnických odborů (sindicatos). Agrární reforma citelně
oslabila tradiční oligarchii velkých pozemkových vlastníků, kteří do té doby fakticky
ovládali většinu bolivijského teritoria. V roce 1952 náleželo 8 % vlastníků 95 %
obhospodařovatelné půdy, zatímco 70 % drobných vlastníků disponovalo pouhými 5 %
(Yashar 2005: 156 - 158). Hlavním účelem pozemkové reformy se tak stala redistribuce
pozemkového vlastnictví. Latifundistům byly vyvlastněny rozsáhlé plochy nevyužívané
půdy ve prospěch indigenních „nájemců“. Stát zároveň podporoval zemědělskou
kolonizaci rozsáhlých východních amazonských oblastí, kam začaly odcházet rodiny
zemědělců z hustě osídlené andské zóny. Přibližně třetina z celkové plochy
obhospodařovatelné půdy připadla rodinám chudých rolníků (ibid.: 168.), kteří získali
možnost pracovat sami pro sebe a kteří byli vyvázáni z povinností vůči bývalému
„pronajímateli“ půdy (patrón), jemuž dříve museli v rámci „platby“ nájmu za půdu
folklór, ve vztahu k soudobým domorodým komunitám ovšem vystupuje paternalisticky a často je
nahlíží jako kulturně a sociálně inferiorní.
18

„la herencia indígena del pueblo boliviano como el rasgo original y específico de una nueva nación
mestiza“

19

„Si los indios actuales querían tener derecho a su propia historia, tenían que mestizarse
y bolivianizarse, convertidos en campesinos y obreros“.
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odvádět několik dní v týdnu pracovní povinnost. Rolnická pracovní síla byla osvobozena
od závislosti na lokálně ukotvené autoritě „pronajímatele“. Agrární reforma definitivně
rozbila dosavadní pseudofeudální společenské uspořádání bolivijského venkova
a vytvořila prostor pro oživení relativně autonomních forem
sebeorganizacie
venkovského obyvatelstva, často postavených na tradičních komunitních principech.
Souběžně s pozemkovou reformou vytvořila MNR korporativistický model vztahu státu
a venkova, založený primárně na procesu unionizace venkovských komunit. MNR svou
koncepci postavila na posílení a rozšíření rolnických odborových organizací, které se
zformovaly v předchozích dekádách, a pokusila se vytvořit silné rolnické odborové hnutí,
jež by působilo jednak jako prostředník mezi státem a obyvateli venkova, jednak by státu
umožnilo venkov efektivně kontrolovat. Odbory se měly stát nástrojem k udržení
a posílení politického vlivu MNR na venkově. Odborové organizace nahradily dřívější
haciendy a staly se novým mechanismem sociální kontroly venkovského obyvatelstva,
které ovšem formálně získalo možnost aktivní participace v jejich rozhodovacím procesu.
Korporativistický model byl postaven na zdánlivé demokratizaci politiky (MNR dosadila
rolnické představitele do politických funkcí na různých úrovních státní správy), ve
skutečnosti však představoval pouze nový model vnitřní kolonizace indigenní
populace země.
MNR se pokusila homogenizovat lokální formy komunitní samosprávy a inkorporovat je
do federativní struktury odborových organizací. Jednotlivé zemědělské komunity získaly
status odborových sdružení. V každé provincii byly tyto samosprávné jednotky sdruženy
do unie, na úrovni departmentů pak tyto unie tvořily odborové federace, které na celostátní
rovině formovaly rolnickou odborovou konfederaci. MNR zřídila zvláštní ministerstvo pro
indiánské a rolnické záležitosti, později, v souladu se strategií přetvoření indigenní
populace v rolnickou třídu, přejmenované na ministerstvo pro rolnické záležitosti
(Yashar 2005: 159 - 160).
Nově vzniklé odborové hnutí se podařilo konsolidovat zejména na vyšších úrovních
organizační struktury, tzn. na úrovni federací a konfederací. S problémy se ovšem potýkalo
vytváření základních lokálních odborových sdružení. Přestože byli rolníci k jejich
zakládání všemožně motivováni (jednalo se zejména o citelné materiální výhody
spočívající v subvencování cen základních potravin nebo v lepším přístupu
k přerozdělované půdě), proces unionizace venkova byl úspěšný pouze částečně a výrazně
varioval v rámci jednotlivých departmentů. Pokud budeme hovořit o západní andské části
země, pak zde vykrystalizovaly výrazně odlišné modely unionizace na Altiplanu,
v severním Potosí a v Cochabambských údolích.
Unionizace proběhla nejsnáze v departmentu Cochabamba. V této oblasti byl historicky
silně zakořeněn systém haciend, který rozbil tradiční komunitní formy organizace zdejší
indigenní populace a podrobil ji autoritě patróna. V rámci agrární reformy MNR
přerozdělila půdu bývalých haciend mezi rolníky a bez větších problémů je inkorporovala
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do unionistické struktury, která převzala roli zprostředkovatele mezi státem a jednotlivými
zemědělskými komunitami namísto bývalé haciendy. Postupem času se odborové
organizace cochabambských údolí staly významnou politickou silou. Na lokální úrovni
fungovaly jako velmi efektivní samosprávné instituce, které se ale zároveň aktivně
angažovaly v prosazování požadavků rolnické třídy na celostátní rovině
(Gogol 2002: 257 - 259).
Odlišná situace nastala na bolivijském Altiplanu, kde byla tradiční organizační struktura
indigenních komunit narušena mnohem méně. Stát zde sice kontroloval odborové hnutí na
rovině federací a provinciálních centrál, málokdy se mu ale podařilo proniknout na
základní komunitní úroveň. Lokální komunity našly způsob, jak uniknout bezprostřednímu
vlivu státem ovládané rolnické odborové federace a zachovat si poměrně vysokou míru
autonomie. Přestože se často formálně unionizovaly a oficiálně přijaly odborářskou
nomenklaturu, ve skutečnosti si zachovaly svou vnitřní organizační strukturu zcela
nepozměněnou. Nově vzniklá odborová sdružení plnila stejné funkce a byla organizována
podle stejných principů jako indigenní komunity. Tradiční indigenní autority převzaly roli
mluvčích jednotlivých odborových organizací, nicméně jejich pravomoci v rámci dané
lokální komunity zůstaly nezměněny. Sindicatos se tak často staly vnějším označením pro
jednotlivá ayllu20, jejichž vnitřní uspořádání a fungování tím nebylo nijak zasaženo. Tato
synkretická koexistence tradičních forem indigenní organizace a odborového hnutí
ponechala indigenním autoritám relativně velký prostor, lze říci, že ve skutečnosti proces
unionizace na Altiplanu kontrolovaly lokální indigenní komunity zdola (Yashar 2005:
161). Právě zachování tradičních indigenních principů společenské organizace na
Altiplanu hrálo klíčovou roli při konsolidaci kataristického hnutí, jak uvidíme později.
V oblasti severního Potosí indigenní komunity naopak unionizaci radikálně odmítaly.
I přestože se některé z nich formálně přizpůsobily unionistické nomenklatuře, na lokální
úrovni hrály vždy rozhodující úlohu tradiční indigenní formy organizace. Přestože ayllu
severního Potosí rovněž profitovala z agrární reformy, obvykle se do oficiálního
odborového hnutí zapojovala jen velmi neochotně (Rivera Cusicanqui 1992).
Přestože se MNR pokusila přetvořit indigenní obyvatelstvo venkova v rolníky, masivně
organizované v odborovém hnutí a snadno kontrolovatelné ze strany státu, ve skutečnosti
zcela nezáměrně vytvořila prostor pro udržení autonomních forem indigenní samosprávy,
která se nadále tiše rozvíjela formálně skrytá za oficiální státem subvencované a domněle
kontrolované odborové hnutí. Na lokální úrovni, kam zpravidla státní aparát nedosáhl,
20

V kečujském a aymarském kontextu představuje ayllu základní sociální jednotku obvykle
postavenou na příbuzenském základě. Ayllu ovšem nezahrnuje pouze lidské bytosti, ale i přírodní
entity, součástí ayllu je také přírodní prostředí, které komunita obývá. V rámci diverzifikace
subsistenčních rizik mohou andská ayllu obhospodařovat zároveň několik vegetačních pásem (De la
Cadena 2010).
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měly komunitní struktury a tradiční indigenní autority nadále rozhodující vliv
(Albó 2008: 30).

Vojensko-rolnický pakt
Tento model poměrně úspěšně fungoval až do vojenského puče v roce 1964. Přestože
MNR, jejímž cílem bylo vytvořit z indigenního obyvatelstva etnicky indiferentní
a homogenizovanou rolnickou třídu, sledovala fakticky dekulturační politiku, samotní
venkované ji alespoň zpočátku přijímali jako cestu k osvobození ze situace dosavadní
socioekonomické exkluze a marginalizace. Hispanizace venkova prostřednictvím
programů rolnického vzdělávání (educación rural) byla paradoxně přijímána pozitivně
jakožto snaha o „zcivilizování“ rolnictva a součást procesu, který jej prostřednictvím
všeobecného hlasovacího práva a pozemkové reformy vyzdvihl na úroveň rovnoprávného
partnera v procesu budování moderního bolivijského národa. Nepřekvapuje tedy, že MNR
si na venkově vybudovala silnou voličskou základnu (Yashar 2005: 163).
V roce 1964 se k moci dostala vojenská junta generála René Barrientose21, která začala
dosavadní korporativistický model postupně destruovat. Barrientos se pokusil rozbít vztah
mezi MNR a obyvatelstvem venkova, které podrobil přímé kontrole vojenské vlády. Tato
nová strategie byla institucionalizována v podobě tzv. vojensko-rolnického paktu (Pacto
militar – campesino), jehož prostřednictvím začala armáda zasahovat do dosavadní
autonomie indigenních komunit. Charismatická osobnost Barrientose a jeho obliba na
venkově zpočátku vojensko-rolnický pakt dostatečně legitimizovala. Armáda byla pod
jeho vedením nasazována na budování obecně prospěšných projektů pro rozvoj
bolivijského venkova. Po smrti populárního generála v roce 1969 se ovšem začala negativa
nového modelu plně projevovat (Albó 2008: 34).
Vojensko-rolnický pakt ve venkovském prostředí postupně zcela zdiskreditoval odborové
hnutí. Odboroví předáci byli dosazováni armádou, stát si jejich loajalitu zajišťoval
21

Během třetího prezidentského mandátu generála Barrientose (1966 – 1969) došlo k potlačení
guerillové skupiny Ernesta „Che“ Guevary (samotný „Che“ byl zastřelen 9. října 1967 v bolivijské La
Higueře v Departmentu Santa Cruz). Důvodů, které vedly k tragické Che Guevarově porážce, bylo
několik (Butterfield Ryan 1998), zcela klíčový problém ovšem představoval nezájem bolivijského
indigenního obyvatelstva o ozbrojený osvobozenecký boj. Namísto podpory místních obyvatel se Che
Guevara setkal s nedůvěrou a nepřátelstvím. Jednou z příčin tohoto nečekaného chování chudé
populace venkova byl dosud relativně fungující korporativistický model vztahu státu a rolnické
populace. Díky reformám roku 1952 získali rolníci půdu a státní podporu a nijak netoužili po dalších
revolučních změnách. Generál Barrientos se těšil u indigenního obyvatelstva poměrně vysoké oblibě
(což bylo způsobeno i jeho častými návštěvami venkovských oblastí, podporou místních rozvojových
programů a v neposlední řadě aktivní znalostí kečujštiny), stát a jeho vrcholní představitelé byli dosud
považováni spíše za ochránce než za nepřátele. Che Guevara navíc podcenil kulturní specifika
indigenního obyvatelstva: nenaučil se například hovořit některým z nativních jazyků. Byl proto
považován v první řadě za podezřelého cizince. Teprve po své smrti se stal v Bolívii uctívanou ikonou
a symbolem revolučního boje.
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kombinací podplácení a hrozeb. Odbory se staly pouhým nástrojem prosazování politické
moci, aniž by jakkoli reprezentovaly skutečné zájmy rolnické populace. S rostoucí
manipulací unionismu ovšem sílila prorolnická rétorika vojenské vlády, jejímž cílem bylo
udržet si formální podporu rolnictva, nebo alespoň jeho oficiálních odborových vůdců.
Od poloviny 60. let začala vojenská vláda vláda krátit programy podpory venkova
a významnou část rozpočtových prostředků směřovala do agrobyznysu. Postupně se
ukázala i diskutabilnost skutečného dopadu agrární reformy. Nesplněn zůstal slib
poskytnutí nezbytné technické podpory novým majitelům obhospodařovatelných parcel.
Oproti subsistenčním rolníkům se ukázali jako výrazně zvýhodnění podnikatelé
v agrobyznysu, kteří získali daleko větší podíly půdy. Systém poskytování zemědělských
půjček rovněž zvýhodňoval velké pozemkové vlastníky. Zcela neprůhledný pak byl
samotný systém přerozdělování půdy, jemuž chyběla institucionální kontrola a který byl
prováděn více méně chaoticky. Často docházelo ke konfliktnímu nárokování půdy, které
stát nedokázal efektivně posoudit (Yashar 2005: 164).
Klesající zájem vlády o rolnictvo se odrazil i v některých politických rozhodnutích.
Vojenská vláda cíleně omezovala činnost těch ministerstev a institucí, které byly zřízeny
v souvislosti s revolucí roku 1952 a které se měly zaobírat problematikou venkova
a rolnictva. Ministerstvo pro rolnické záležitosti bylo sloučeno s ministerstvem
zemědělství a toto ministerstvo zároveň získávalo čím dál menší podíl ze státního
rozpočtu. Na konci 60. let začalo být indigenní rolnictvo navíc výrazně daňově
znevýhodňováno (Soto 1994).
První masový protest proti pokračujícímu osekávání korporativistického státního režimu se
odehrál v oblasti Cochbambaských údolí. V roce 1974 vojenská vláda oznámila měnovou
devalvaci o 666 %. Rovněž oznámila zavedení ekonomického balíčku, spočívajícího
v 100% navýšení cen základních potravin (cukru, rýže, těstovin, mouky a oleje). Zároveň
byly zmrazeny ceny zemědělských produktů. Tyto kroky spolu s pokusem o politické
ovládnutí místního rolnického odborového hnutí vedly k mobilizaci zhruba 20 000 rolníků,
kteří zablokovali páteřní dálnice oblasti. Protest mířil proti ekonomickým opatřením vlády,
protestující ale poukazovali především na fakt, že vláda neplní korporativistické závazky
z roku 1952. Mobilizace byla zároveň vyjádřením frustrace z klesajícího politického vlivu
rolnických odborů, které byly ještě v 50. letech schopny fakticky ovlivňovat některá
klíčová vládní rozhodnutí. Armáda protesty ukončila brutálním masakrem s výsledkem
sedmi desítek mrtvých. (Albó 2008: 34; APDHB 1979). Kombinací represe
a klientelistických darů se vládě následně podařilo výrazně oslabit jakékoli opoziční hnutí
v oblasti. Během 70. let se zde aktivní rolnické organizace vytvářely výhradně v rámci
státem kontrolovaného odborového hnutí (Yashar 2005: 165).
V departmentu La Paz se nespokojenost rolníků s vojensko-rolnickým paktem začala
projevovat o něco dříve. Dosud relativně autonomní komunity nesouhlasily s dosazováním
odborových představitelů shora a s vytvářením nových institucí, které měly umožňovat
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kontrolu odborového hnutí. Zároveň kritizovaly neplnění závazků, vytvořených MNR po
revoluci v roce 1952. Masakr v Cochabambě interpretovali jako další z důkazů potřeby
vytvoření skutečně autonomní organizace. Odborové hnutí, zdiskreditované vládní
manipulací, a s ním spojená třídní identita rolníků přestaly poskytovat dostatečnou
platformu pro formulování požadavků nezávislosti na státu. Indigenní venkované z oblasti
La Pazu proto začali své autonomistické požadavky stavět na etnickém základě.

Katarismus a indianismus
První indigenní hnutí, postavená primárně na etnickém základě, vycházela z ideologie
indianismu a katarismu. Vznikla jako přímý důsledek selhání korporativistické politiky
státu. Reformy započaté v roce 1952 slibovaly indigennímu obyvatelstvu zlepšení
společenského postavení a začlenění do společnosti moderního státu jako etnicky a rasově
zrovnoprávněné třídy dělníků a rolníků. Ve skutečnosti se ovšem situace indigenní
populace nijak nezměnila, nadále setrvávala v sociálně marginalizovaném postavení
a trpěla rasovou diskriminací.
Na druhou stranu to ale byla právě revoluce roku 1952, která umožnila indigennímu
obyvatelstvu formulovat vlastní, etnonacionalistický projekt, nezávislý na vládnoucí
politické elitě. Díky agrární reformě došlo k masivní migraci indigenních osob,
uvolněných z vazeb na pozemek a patróna a tlačených demografickou explozí a rozvojem
tzv. minifundií22, do měst. Unionizace umožnila organizaci a politickou aktivizaci
indigenních dělníků a rolníků. Inkorporace indigenního obyvatelstva do struktur
bolivijského státu vedla k překonání jeho tradičního lokalismu. Kontakt s urbánním
prostředím vedl jednak ke vzniku městské, univerzitně vzdělané indigenní inteligence,
jednak k prohloubení vědomí rasové a etnické diskriminace, jíž byly indigenní osoby
vystaveny ze strany mesticko-kreolské městské společnosti.
V 60. letech se v La Pazu v prostředí středoškolských a vysokoškolských aymarských
studentů zrodila ideologie katarismu. Mladí Aymaři, pocházející převážně z venkovských
provincií v okolí hlavního města, se po svém příchodu do mesticko-kreolského prostředí
La Pazu setkávali s intenzivními projevy rasismu a diskriminace na základě svého
etnického původu. Faktická sociální exkluze a přímý kontakt s rasistickou mentalitou
městské elity vedly k hluboké frustraci nad stávajícím mestickým modelem bolivijského
občanství, který ve skutečnosti opět zcela marginalizoval indigenní obyvatelstvo. Tyto
negativní zkušenosti spolu se společným jazykovým a kulturním pozadím vytvořily
u městských Aymarů silné povědomí kolektivní identity. V univerzitním prostředí začali
22

Minifundie vznikly jako jeden z nezamýšlených důsledků agrární reformy. Jednotlivé zemědělské
komunity získaly nárok na vlastnictví půdy, následkem populační exploze však docházelo v další
generaci k segmentaci půdního vlastnictví. Takto limitované plochy půdy již nebyly schopny uživit
své majitele, ti proto byli nuceni migrovat buď jako kolonisté do východních nížin, nebo do velkých
měst.
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aymarští studenti vytvářet sociální sítě, které později využívali pro budování a upevňování
pozic svého hnutí jak ve městě, tak mezi domorodými komunitami na Altiplanu.

Fausto Reinaga
Filosofie mladých kataristů čerpala především z indianismu Fausta Reinagy23. Mladí
Aymaři odmítli mestický model národní identity spojený s jejich plánovanou proměnou na
rolníky a začali interpretovat bolivijskou historii z indiánského úhlu pohledu s cílem
revalorizovat kulturní hodnoty indiánství a probudit u indigenního obyvatelstva etnickou
hrdost a vědomí svého skutečného, domorodého původu. Indiáni se měli definitivně
osvobodit z rasového útlaku a jako většinové obyvatelstvo Bolívie odebrat politickou moc
z rukou menšinové mesticko-kreolské elity.
Ideologii indianismu formuloval v průběhu 60. let Fausto Reinaga jako novou politickou
koncepci, která byla postavena na idealizaci předkolumbovské indigenní společnosti a na
odmítnutí všech evropských a obecně západních vlivů. Reinaga se distancoval od
tradičního indigenismu, který se sice inspiroval v předkolumbovské kulturní tradici,
nicméně vycházel z prostředí „bílé“ městské elity a nijak neproblematizoval existující
sociální marginalizaci indigenního obyvatelstva. Reinagův indianismus naproti tomu
představoval radikální, etnonacionalistickou politickou ideologii, volající po skutečné
emancipaci domorodého obyvatelstva země, spočívající v návratu k předhispánské
organizaci společnosti a revalorizaci komunitních indigenních hodnot.
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Fausto Reinaga (1906–1994), duchovní otec katarismu a indianismu, byl bezesporu nejvýznamnější
bolivijský indigenní myslitel, jehož dílo ovlivnilo několik generací indigenních aktivistů. Reinaga je
autorem několika desítek knih, mezi nimiž zaujímá klíčovou pozici Indiánská revoluce (Revolución
India), která se stala manifestem obou hnutí.
Fausto Reinaga, vlastním jménem José Felix Reinaga, se narodil v aymarské komunitě Macha
v okresu Colquechaca (department Potosí). Z matčiny strany byl pokrevně spřízněn s Tomásem
Katarim, jedním z vůdců aymarského povstání konce 18. století. Oba rodiče Reinagy se zúčastnili
rebelie Zárate Willky v roce 1898 (Reinaga 2011). Pseudonym Fausto začal Reinaga používat jako
vyjádření úcty německému básníku Goethemu (je paradoxní, že jeden z největších odpůrců
evropských kulturních vlivů v Bolívii publikoval většinu svých děl pod jménem, inspirovaným
evropskou literární tradicí). Reinaga ovšem užíval i aymarský pseudonym Rupaj Katari, evokující
jeho spřízněnost s Tomásem Katarim.
Reinaga vyrůstal v prostředí extrémní chudoby a těžké rasové diskriminace. Teprve ve svých šestnácti
letech získal možnost naučit se číst a psát. Přesto se mu podařilo úspěšně vystudovat a v roce 1936
získat v Sucre právnický titul. Již během studií se začal politicky angažovat. Stal se zaníceným
marxistou, angažoval se v bolivijském dělnickém a odborovém hnutí a propagoval myšlenky
marxismu na univerzitní půdě. Díky svému politickému radikalismu byl několikrát uvězněn. Zúčastnil
se revoluce v roce 1952 a podporoval vládu MNR. Zároveň začal spolupracovat s komunistickou
stranou Bolívie, v roce 1957 se z jejího podnětu zúčastnil mezinárodního odborářského kongresu
v Lipsku, odkud odcestoval do Sovětského svazu. Návštěva SSSR se paradoxně stala prvním
impulzem, který později Reinagu vedl ke kritickému přehodnocení svého dosavadního politického
postoje a definitivnímu opuštění marxismu (Reinaga 2012).
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Aby mohl myšlenky indianismu uvést do reálné politické praxe, založil v roce 1962
Reinaga politickou stranu PIAK, Stranu Aymarských a Kečuánských indiánů (Partido de
Indios Aymaras y Keswas), později přejmenovanou na PIB, Bolivijskou indiánskou stranu
(Partido Indio de Bolivia).
Ucelenou koncepci indianismu formuloval Reinaga ve svém nejvlivnějším díle, Indiánské
revoluci, jež byla poprvé publikována v roce 1970. Reinaga zpochybnil samotnou
koncepci bolivijského státu, který je podle něj vybudován podle evropského, tzn. pro
indigenní populaci zcela cizího modelu. Poprvé formuloval myšlenku „dvou Bolívií“ (las
dos Bolivias)24, která problematizuje představu jednotného bolivijského národa
a poukazuje na nepřekonatelné etnické a kulturní hranice rozdělující domorodé a mestickokreolské obyvatelstvo země:
„V Bolívii existují dvě Bolívie. Jedna mestická
a poevropštělá Bolívie a druhá, domorodá aymarská Bolívie. Jedna míšenecká Bolívie
a druhá indiánská Bolívie. Bolívar založil republiku s otroky, republiku s indiány…
míšenecká Bolívie má svojí vlajku, svůj znak a státní hymnu, republika zotročených
indiánů má také svou vlajku, svůj znak a státní hymnu (vlajku wiphalu, incký kříž, pututu25
a jeho klokotavé volání). Ale protože je indiánský lid utlačovaný, jeho symboly upadly
v nemilost26 (Reinaga 2007: 174).
Reinaga se definitivně odklonil od marxistické interpretace situace indigenní populace
a odmítl její ztotožňění s rolnickou třídou. Namísto toho zdůrazňoval etnické, rasové
a kulturní aspekty indigenního obyvatelstva: „My, kterým v žilách koluje incká krev,
nejsme ‘rolníciʼ; jsme INDIÁNI!“27 (Reinaga 2007: 158) „…slovo ‘rolník᾽, které přišlo
z Evropy je nám cizí… nevyjadřuje ani naší barvu, ani naší krev… ani naší historickou
existenci… Indiáni jsou rasa, lid, národ, a jako takoví jsou utlačovaní jinou rasou, jiným
lidem a jiným národem; indiáni jsou utlačovaní, vykořisťovaní a zotročení mestici, míšenci
a bělochy28“ (Reinaga 2007:142)29. Koncept třídního boje Reinaga nahradil myšlenkou
24
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Tento koncept převzal a dále rozvíjí současný aymarský politik Felipe Quispe
Pututu je rituální hudební nástroj, vytvořený z ulity mořského plže Spondylus nebo z kravského rohu
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„En Bolivia hay dos Bolivias. Una Bolivia mestiza europeizada y otra Bolivia kolla-autóctona. Una
Bolivia Chola y otra Bolivia india. Bolívar fundó una república con esclavos, una república con
indios…la repúblilca chola tiene su bandera, su escudo y su himno nacional; y la república de los
esclavos indios, tiene también su bandera, su escudo y su himno nacional (la wiphala, la cruz de la
espada inka y el pututu, y su mandamiento trino. Pero como el indio es un pueblo oprimido, sus
símbolos han caído en el baldón.“
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„Los que llevamos en las venas la sangre de los Inkas, no somos ‘campesinosʼ; somos INDIOS!“
(důraz Reinaga)
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Výraz „gringo“, který Reinaga užívá v originále, má v Bolívii několik významů: nejčastěji se jedná
o hanlivé označení Severoameričana, výraz může ale označovat i Evropana nebo obecněji bělocha.
Gringo implikuje osobu, která je cizí, arogantní, zároveň ale postrádá kulturní identitu a ve své
povýšenosti se chová hloupě a směšně.
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„…La palabra ‘campesino᾽ que nos viene de Europa, nos es ajena … no expresa ni nuestro color, ni
nuestra sangre, …ni nuestro ser histórico… El indio es una raza, un pueblo, una Nación, y como tal el
30

etnického, „rasového“ antagonismu mezi exploatovanou indiánskou majoritou a mestickokreolskou diskriminující minoritou. Tyto dvě skupiny vyznávají zcela neslučitelné hodnoty
a představují nesmiřitelné protipóly, jejichž dialektický vztah symbolizuje boj mezi
dobrem a zlem, v němž indiáni představují zosobnění morálky, autentičnosti a kultury,
zatímco „bílá“, mesticko-kreolská společnost je personifikací kulturní a mravní dekadence
(Makaran-Kubis 2009).
Reinaga ostře kritizuje pokleslou kulturu Západu, naproti které vyzdvihuje zidealizovanou
vizi předkolumbovské společnosti: „Kdy a kde dokázal Západ vytvořit takovou společnost,
jakou byla společnost Tawantinsuyu, která nepoznala hlad ani zimu, bolest, ani
beznaděj?“30 (Reinaga 2007:41) „V indiánské společnosti neexistují zloději ani vrazi,
cizoložnice ani prostitutky, impotenti ani žebráci. Během procesu integrace do
‘civilizovanéʼ společnosti se ale indiáni prostřednictvím kreolsko-mestického mísení
nakazí fyzickou a morální leprou a syfilitidou Západu.”31(Reinaga 2007: 440) Západ je
chápán jako primární zdroj zla a ničitel tradičních morálních hodnot domorodé populace
Bolívie. Jedinou cestou, jak se vymanit z jeho vlivu a několikasetleté kulturní a politické
oprese, je navrátit se k indiánskému způsobu myšlení, politiky a organizace společnosti.
Reinaga odmítá všechny cizí ideologické vlivy, křesťanstvím počínaje a marxismem
konče. Tradiční bolivijské politické strany napříč politickým spektrem slouží pouze
zájmům kreolsko-mestické minority a jsou nástrojem procesu kulturní asimilace indiánů,
ze kterých se stali pouzí „političtí přisluhovači” (Reinaga 2006: 58 – 59). Indiánský národ,
který je dědicem velkých předkolumbovských civilizací, se ale nepotřebuje obracet
k cizím kulturním a společenským modelům. Dokázal vytvořit “nejlepší sociální system na
zemi” (Reinaga 2007: 78) a přežít několik staletí systematického zotročování
a vyvražďování. Disponuje propracovanou filosofií a kosmovizí. Proto má plné morální
oprávnění vytvořit vlastní politický projekt: „…pouze indiáni vytvoří v Bolívii společnost,
kde znovu, v plném dvacátém století, ku příkladu lidstva a jeho ohromení, budou lidé jako
sociální morálku a náboženství praktikovat princip AMA LLULLA, AMA SUA, AMA
KHELLA – nehlat, nekrást a nebýt líný- našich otců Inků”32 (Reinaga 2007: 123).
Fausto Reinaga volá po “indiánské revoluci”. Indigenní obyvatelstvo by mělo definitivně
odmítnout veškeré západní a mesticko-kreolské vlivy, spojit se a převzít politickou moc.
indio es oprimido por otra raza, otro pueblo, otra Nación; el indio es oprimido, explotado
y esclavizado por el mestizo, por el cholo y por el gringo“.
30

„Dónde, en qué época el Occidente ha logrado una sociedad como aquella del Tawantinsuyu, en que
no se conoce ni hambre ni frío; ni dolor ni desesperanza?”
31

“En la sociedad del indio no existen ladrones ni asesinos, adúlteras ni prostitutas, zánganos ni
mendigos. Es el cholaje blanco-mestizo quien contagia al indio que se halla en proceso de integración
a la sociedad ‘civilizada᾽, toda la lepra y la sífilis física y moral del Occidente.”
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“Solo el indio hará de Bolivia una sociedad, donde otra vez y en pleno siglo XX para asombro
y ejemplo de la humanidad, los hombres como MORAL SOCIAL y como religión, practicarán el
AMA LLULLA, AMA SUA, AMA KHELLA de nuestros padres, los Inkas”.
31

Tato etnonacionalistická vize překračuje etnické odlišnosti jednotlivých indigenních
skupin Bolívie, ale take hranice jednotlivých států amerického kontinentu. Na základě
jednoty své indiánské “rasy” by měli původní obyvatelé amerických kontinentů vytvořit
jednotnou politickou sílu a využít „smrtelné krize Západu“ ke svému definitivnímu
osvobození. (Reinaga 2007: 71).
Mladí Aymaři, ovlivnění myšlenkami Fausta Reinagy, postupně vytvořili dva ideologické
směry. Na Reinagovy teze přímo navazuje indianistické hnutí, jehož stěžejním cílem se
stalo prosazování a obrana indiánských práv. Za hlavní příčinu útlaku indiánského
obyvatelstva považovali indianisté rasismus. Cesta k nápravě situace spočívala ve zvýšení
vlivu indiánského obyvatelstva na chod státu prostřednictvím vytvoření silné indiánské
reprezentace v jeho orgánech33.
K prvním politickým subjektům indianistů patřila Reinagova strana PIB, později vznikla
Strana národní akce (PAN - Partido Acción Nacional), která byla po mnoha reorganizacích
v roce 1968 přejmenována na Národní hnutí Tupaka Katariho ( MNTK - Movimiento
Nacional Tupak Katari) a následně v roce 1978 na Indiánské hnutí Tupaka Katariho
(MITKA - Movimiento Indio Tupak Katari) (Yashar 2005: 168). Indianistické hnutí
nicméně nikdy nedosáhlo masových rozměrů. Zaměřovalo se v první řadě na městský
kontext, což jeho vliv limitovalo, urbanizovaných Aymarů v této době ještě nebylo mnoho
(i když množství aymarského obyvatelstva v hlavním městě postupně stoupalo).
Indianistům se zároveň nikdy nepodařilo vytvořit funkční síť, která by propojila jejich
městské sympatizanty s venkovskými komunitami.

Katarismus
Mnohem významnější roli začal hrát druhý myšlenkový směr, katarismus. Přestože
vzniklo v městském intelektuálním univerzitním prostředí, vybudovalo si kataristické hnutí
silnou základnu především mezi venkovskými indigenními komunitami, kde kataristé šířili
svůj vliv prostřednictvím sítě rolnických odborových organizací. Ideologicky katarismus
vycházel z podobných premis jako indianismus: považoval indigenní obyvatelstvo za oběť
historické diskriminace a útlaku. Staletí španělské koloniální nadvlády vystřídal po vzniku
samostatné bolivijské republiky vnitřní kolonialismus, který nadále utlačoval a exkludoval
indigenní populaci a neskončil ani revolucí z roku 1952. Za příčinu problému ovšem
kataristé nepovažovali pouze rasismus: Indigenní populace byla podle nich obětí dvojí
diskriminace, rasové a třídní. Aymarští obyvatelé Altiplana nebyli marginalizováni pouze
jako indiáni, ale také proto, že patřili k utlačované rolnické společenské třídě. Kataristé se
tak začali organizovat jak na etnickém, tak na třídním základě.
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Don Manuel, 25. 4. 2013
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Mladí kataristé pocházeli z aymarských komunit v departmentu La Paz, které si i přes
proces porolničtění (campesinización) a unionizace udržely původní formy indigenní
organizace. Prostřednictvím ideologie kataristického hnutí se aymarští aktivisté pokoušeli
udržet relativní autonomii na státu, která začala být ohrožována vojensko-rolnickým
paktem. Ten indigenní vůdci chápali jako ohrožení vnitřní organizační autonomie
domorodých komunit a jako pokus státu o nepřijatelné zvýšení kontroly nad nimi. Strategií
kataristického hnutí bylo proniknout do existujících odborových struktur a zaútočit na
vojensko-rolnický pakt zdola. Kataristé se proto angažovali na úrovni svých komunit, kde
se snažili obsadit vedoucí pozice v jednotlivých rolnických odborových sdruženích. Jejich
cílem bylo postupně získat kontrolu nad celým rolnickým odborovým hnutím, dosud
kontrolovaným armádou, a zajistit tak svým komunitám větší míru autonomie na státu
a zároveň vyšší přístup k jeho zdrojům (Hurtado 1986).
Současně se ale kataristé pokoušeli vytvořit prostor pro legitimizaci vlastních indigenních
kulturních zvyklostí. V rámci těchto revitalizačních snah začal být kladen důraz na užívání
aymarských symbolů, zejména duhového praporu wiphaly jakožto symbolu aymarskosti
a indigennosti vůbec; na doprovázení důležitých společenských událostí indigenní hudbou
a na připomínání významných aymarských historických osobností (Albó 2008: 38). Byli to
kataristé, kteří vybudovali kult Tupaka Katariho a Bartoliny Sisy jakožto symbolů
indigenní rezistence proti koloniálnímu útlaku a aktualizovali tento mýtus pro legitimizaci
současných indigenních mobilizací (Yashar 2005: 170). Kataristům se postupně podařilo
překonat koncept revoluce roku 1952, považující většinu bolivijské venkovské populace za
homogenní, etnicky indiferentní a třídně definované rolnictvo, a důraz definitivně
přesunout na koncept indigenity. Odmítli pokus státu o rehabilitaci společenského
postavení indigenní populace prostřednictvím tabuizace pojmu indián a jeho nahrazením
neutrálním pojmem rolník, naopak, za zcela klíčový aspekt své identity začali považovat
právě indiánskost. Tento posun považovali za důležitý moment indigenní emancipace od
paternalistické péče státu.
Kataristé se začali výrazně politicky angažovat v souvislosti s relativním politickým
uvolněním na počátku 70. let. V roce 1969 se zmocnili prezidentského úřadu nejprve
generál Alfredo Ovando a poté Juan José Torres, kteří měli ambice otočit dosavadní
politický kurs země výrazně doleva. Zahraniční politiku přeorientovali na SSSR a země
východního bloku, znárodnili ropná naleziště americké společnosti Gulf Oil a obnovili
odborové a politické svobody (Buben - Somogyi 2009: 111-116). Kataristé využili
příhodné situace a začali vytvářet rolnické organizace zcela mimo rámec vojenskorolnického paktu. Tyto organizace se opíraly primárně o koncept indigenity a hojně
využívaly indigenní symboliku. Kataristé začali kontrolovat a reorganizovat tradiční
rolnickou odborovou organizaci CNTCB (Národní konfederace bolivijských rolníků). Na
počátku 70. let se zde kataristickým vůdcům podařilo nahradit stávající garnituru nejen
v komunitách departamentu La Paz, ale také v rámci odborových federací departmentů
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Oruro a Potosí. V roce 1971 byl kataristický vůdce Jenaro Flores zvolen na nejvyšší post
výkonného tajemníka federace (Yashar 2005: 173).
Kataristé zároveň vytvářeli na státu nezávislé organizační základny, rozšiřující povědomí
o indigenní historii a kosmovizi. V roce 1971 založili Rolnické centrum Tupaka Katariho
(Centro Campesino Tupac Katari), jehož prostřednictvím se snažili propojit venkovské
komunity s urbanizovanými Aymary a vytvořit tak podpůrnou základnu pro kataristické
snahy v rámci CNTCB. Přestože byla hlavním cílem kataristů revitalizace aymarské
kultury, neváhali k šíření svých myšlenek zcela pragmaticky využívat moderní
technologie: vznikly tak rádiové stanice, které kataristům umožnily oslovit geograficky
rozptýlené komunity Altiplana. Ke kataristickým snahám se připojily i některé další
nezávislé pro-indigenní občanské iniciativy, zejména CIPCA (Centrum pro výzkum
a podporu rolnictva). CIPCA rozšiřovalo aymarské historické a sociokulturní povědomí
prostřednictvím rozhlasových her, psaných v aymarštině a vycházejících z reálných
historických událostí. Prostřednictvím vysílání rádia San Gabriel se sídlem v El Altu bylo
venkovské obyvatelstvo seznamováno s indigenní vizí historie, aymarskými hrdiny
(povědomí o odkazu Tupaka Katariho se šířilo prostřednictvím rozhlasové hry s názvem
Julián Apaza) nebo s problematikou odborové organizace (Gianotten 2006: 70-71).
Pozoruhodným pokusem, jak přilákat jinak politicky spíše indiferentní mládež ke
komunitní a odborové problematice, bylo i vytvoření venkovské fotbalové ligy, pomocí níž
kataristé šířili svůj vliv mezigeneračně a zároveň vytvořili další prostor pro setkávání
jednotlivých komunit a propagaci kataristických myšlenek (Yashar 2005: 175). Jak
uvidíme dále, právě fotbal hrál nezanedbatelnou úlohu ve formování indigenních vůdců
„druhé generace“.
Politické vzedmutí katarismu ovšem nemělo dlouhého trvání. V roce 1971 svrhl vojenský
puč Torrese a do prezidentského úřadu nastoupil generál Banzer34, který výrazně omezil
politické svobody a přinutil kataristické hnutí stáhnout se do ilegality. Pro Banzera,
absolventa School of the Americas a nadšeného spojence Spojených států v boji proti
komunismu, byl otevřeně marxisticky orientovaný katarismus zcela nepřijatelný. Během
represí Banzerovy diktatury byli katarističtí vůdci perzekuováni, vězněni nebo internováni
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Generál Hugo Banzer Suárez, rodák se Santa Cruzu a potomek německých přistěhovalců, prošel
americkým výcvikovým střediskem s oficiálním názvem Institut západní hemisféry pro bezpečnostní
spolupráci ve Fort Benning v Georgii. V tomto nechvalně známém školícím středisku USA
vychovávaly loajální vojenské elity latinskoamerických států. Podobně jako další, Američany aktivně
podporovaní diktátoři v oblasti uplatňoval Banzer ve své politice principy tzv. doktríny národní
bezpečnosti, spočívající v preventivní likvidaci jakékoli opozice hrozící příklonem doleva. Podezření
na sympatizování s komunismem bylo okamžitým důvodem k fyzické likvidaci politického oponenta.
Banzer se stal jedním z protagonistů tzv. Operace kondor, iniciované CIA, jejímž cílem byla likvidace
komunistického nebezpečí v Latinské Americe všemi dostupnými prostředky. V rámci Operace
kondor byly s požehnáním Spojených států desetitisíce lidí terorizovány, vězněny, mučeny a vražděny
těmi nejdrastičtějšími způsoby (Nekola 2012).
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v odlehlých oblastech východní džungle, kde byli podrobováni mučení a nuceným
pracem35. Ti, kteří odešli do exilu, se pokoušeli alespoň zprostředkovaně ovlivňovat dění
v domovských komunitách (Van Cott 2005: 54), které ale oficiálně ztratily nově nabytou
(byť nepatrnou) míru autonomie a byly opět podrobeny kontrole státu. Kataristé ztratili své
pozice v národních a regionálních odborových centrálách, nicméně nadále skrytě působili
na lokální, komunitní úrovni, jednak proto, že lokální odborová sdružení ve své podstatě
kopírovala tradiční indigenní formy organizace, jednak proto, že národním a regionálním
organizacím se zřídkakdy podařilo efektivně proniknout na lokální komunitní úroveň
(Yashar 2005).

Tíwanacký manifest
V červnu roku 1973 kataristé poprvé systematicky formulovali své myšlenky a požadavky
v tzv. Tíwanackém manifestu. Jeho signatáři byly významné rolnické odborové
organizace, mezi nimi Rolnické centrum Tupaka Katariho a národní asociace rolnických
studentů a učitelů (která do manifestu vtiskla svou typickou trockistickou stopu). Manifest
vytyčil základní body kataristické ideologie a načrtl rysy rodícího se politického programu
(Manifiesto 1973).
Tíwanacký manifest v první řadě kritizuje dosavadní pojetí bolivijského státu, který
indigenní populaci nikdy skutečně neintegroval, naopak, vnutil jí cizí kulturní
a socioekonomické normy a odsunul jí na nejnižší příčky společenské hierarchie. „Jsme
cizinci ve vlastní zemi…“36 (Manifiesto 1973: 2) „.cítíme se ekonomicky vykořisťovaní
a kulturně a politicky utlačovaní…“37(ibid.: 1), tvrdí kataristé a jedinou cestu k vytvoření
fungující společnosti a nastartování ekonomického rozvoje vidí ve skutečné inkluzi
a aktivní participaci kečujské a aymarské populace na ekonomickém, politickém
a společenském životě země.
Středobodem tohoto „probuzení rolnického vědomí“38 (ibid.) se mají stát kečujské
a aymarské kulturní hodnoty. „Současná národní frustrace je způsobena tím, že aymarská
a kečujská kultura byly dlouhodobě vystaveny systematickým pokusům o zničení. Politici,
pocházející z vládnoucích minoritních skupin, chtěli vytvořit koncept rozvoje založený
pouze na servilním napodobování jiných zemí, zatímco naše kulturní východiska jsou
zcela odlišná“39 (ibid.) Proto by skutečnými autory konceptu rozvoje měly být indigenní
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Poskytnutí otrocké pracovní síly politických vězňů představovalo jeden z mnoha Banzerových
příspěvků ekonomickému rozmachu agrobyznysu východních departmentů. Don Manuel, 22. 9. 2012,
Don Nelson 22. 9. 2012
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„somos extranjeros en nuestro propio país…“

37

„nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos…“

38

„El despertar de la consciencia campesina“

39

„La frustración nacional ha tenido su origen en que las culturas quechua y aymara han sufrido
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komunity. Dosavadní rozvojové programy státu selhaly, neboť vycházely z cizích
kulturních vzorců a nepochopily mentalitu a hodnoty indigenního obyvatelstva. Rozvoj
země by měl být proto postaven především na kulturních hodnotách indigenní populace.
Dosavadní politika státu, vycházející z individualistického chápání lidské existence, se
ukázala jako neslučitelná s indigenním komunitním pojetím společnosti. „Jakékoli
politické hnutí, které by skutečně chtělo osvobodit indigenní obyvatelstvo, musí při své
organizaci a tvorbě programu mít na zřeteli naše kulturní hodnoty. Indián je vznešený
a spravedlivý, skromný a uctivý, pracovitý a hluboce religiózní. Toto bohatství indiánské
duše ale nebylo nikdy pochopeno ani uznáno.“40 (ibid.: 2) Naopak, koloniálnímu státu se
podařilo zasít mezi indigenní populaci dříve neznámé nešvary, sobectví, ekonomickou
a morální korupci, nepotismus atd.
Soustavná marginalizace indigenní populace není spjata pouze s obdobím španělské
koloniální nadvlády. Po získání nezávislosti bolivijská republika „není pro indiána ničím
jiným, než novou formou útlaku ze strany vládnoucí politiky“41 (ibid.: 3). Revoluce z roku
1952 sice přinesla některá dílčí zlepšení, nicméně proces vnitřní kolonizace indigenního
obyvatelstva nezastavila. Nadále je cíleně dekulturováno a indoktrinováno prostřednictvím
vzdělávacích programů, vytvořených v cizím jazyce a v cizím kulturním prostředí, s cílem
vytvořit z Kečujců a Aymarů „druh nedefinovaných mesticů bez (vlastní kulturní)
identity“42 (ibid.: 2).
Jedinou cestou, jak se vymanit z této kulturní a socioekonomické oprese, je podle kataristů
vytvoření vlastního politického subjektu, který bude postaven na demokratických
a participativních principech a bude skutečně reprezentovat sociální, kulturní
a ekonomické zájmy indigenního obyvatelstva. Dosavadní politické strany podle kataristů
selhaly: využívaly indigenní populace pouze jako nástroje k dosažení svých cílů. Proto je
třeba od jejich vlivu osvobodit rolnické odborové organizace a zajistit jejich plnou
autonomii. „Revoluce na venkově ještě nezačala. Je třeba ji provést ve jménu velkých
myšlenek Tupaka Katariho, Bartoliny Sisy a Willky Zarateho…“43 (ibid.: 7).

siempre un intento sistemático de destrucción. Los políticos de las minorías dominantes han querido
crear un desarrollo basado únicamente en la la imitación servil del desarrollo de otros países, cuando
nuestro acervo cultural es totalmente distinto“
40

„Todo movimiento político que realmente quiera ser libertador para el campesinado deberá
organizarse y programarse teniendo siempre en cuenta nuestros valores culturales. El indio es noble y
justo, es sobrio y respetuoso, es trabajador y profundamente religioso. Pero toda esta riqueza que
asesora el alma india nunca ha sido comprendida ni respetada“
41

„no es para el indio más que una nueva presión de la política de los dominadores“

42

„una especie de mestizo sin definición ni personalidad

43

„La revolución en el campo no está hecha: hay quo hacerla. Pero hay quo hacerla enarbolando de
nuevo los estandartes y los grandes ideales de Tupaj Katari, de Bartolina Sisa, de Willca Zarate…“
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V duchu kataristické ideologie, která chápe etnickou a třídní problematiku jako úzce
propojenou, se manifest neomezuje pouze na venkovské obyvatelstvo. Obrací se i na
městské pracující, které chápe jako „bratry, oběti jiných forem téže exploatace, potomky
téže rasy“44 (ibid.).
Tíwanacký manifest je jedním z klíčových dokumentů indigenní revitalizace v Bolívii.
Přesto, že je postaven v první řadě na kritice neutěšené socioekonomické a politické
exkluze obyvatel venkova, problém významně etnicizuje. Hovoří o campesinos – rolnících
jako o dědicích velkých předkolumbovských civilizací, Kečuech a Aymarech, jejichž
komunity jsou vystavěny na kulturním a socioekonomickém systému zcela odlišném
a mnohém neslučitelném se soudobým pojetím a fungováním bolivijského státu. Manifest
volá po politické autonomii indigenního obyvatelstva, které by mělo mít právo na
vytvoření vlastní formy socioekonomické a politické organizace, odpovídající jeho
kulturním zvyklostem. Zcela zásadní je návrh vytvoření vlastního indigenního politického
subjektu a požadavek (byť ještě ne explicitně vyjádřený) multikulturního pojetí
bolivijského státu: „Chceme žít v souladu s vlastními hodnotami, aniž bychom jakkoli
znevažovali kulturní bohatství ostatních národů“45 (ibid.: 7). Tíwanacký manifest se stal
myšlenkovou platformou, na jejímž základě se formovala nová generace kataristických
aktivistů.
Politická perzekuce oponentů Banzerova režimu se ovšem v druhé polovině 70. let začala
stupňovat. V lednu 1974 došlo k masakru venkovského obyvatelstva v oblasti
cochabambských údolí. Banzerův režim tvrdě potlačoval jakékoli projevy rezistence
a zejména u indigenní populace nerespektoval základní lidská práva46. Přesto se i v situaci
vzrůstající represe některým kataristickým aktivistům podařilo nadále v utajení operovat
i v rámci státem ovládaných odborových organizací a šířit své myšlenky prostřednictvím
aymarského rozhlasového vysílání (Gianotten 2006: 71).

Kataristická hegemonie v CSUTCB
Tranzitorní politické období v letech 1978-82 sice nepřineslo významnou stabilizaci
poměrů (během těchto čtyř let se u moci vystřídalo sedm vojenských a dvě civilní vlády),
znovuotevřelo ale prostor pro politickou aktivizaci dříve násilně potlačených hnutí.
Kataristé, kteří představovali jeden z činitelů, jenž přispěl k procesu politického uvolnění,
začali nabývat dřívější politické síly a získávat zpět ztracené strategické pozice. Se
vzkříšením občanské společnosti v roce 1977 se začali aktivně angažovat v protestech
44

„hermanos nuestros, víctimas bajo otras formas de la misma explotación, descendientes de la misma
raza“

45

„Queremos vivir íntegramente nuestros valores sin despreciar en lo más mínimo la riqueza cultural
de otros pueblos.“

46

Don Nelson, 22. 9. 2012
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a mobilizacích proti stávajícímu režimu. V srpnu 1977 formulovali aktualizovanou
programovou platformu hnutí v tzv. druhém Tíwanackém manifestu. O rok později bylo
oficiálně založeno MRTK , Revoluční hnutí Tupaka Katariho (Movimiento Revolucionario
Tupac Katari), politická strana, jejímž prostřednictvím se kataristé pokusili vstoupit na
oficiální politickou scénu země. V tomže roce kataristé nabyli dominantního postavení
v rámci rolnické odborové federace, jejíž nezávislost na státu symbolicky vyjádřili jejím
přejmenováním na CNTCB - Tupak Katari. V březnu 1978 získal Jenaro Flores svůj
bývalý post výkonného tajemníka, který zastával až roku 1987 (Yashar 2005: 178).
V souladu s kataristickou ideologií se měla CNTCB pod Floresovým vedením stát
skutečně politicky autonomní rolnickou organizací. Jednotlivé komunity měly důsledně
samy volit své zástupce a zásadně nepřijímat osoby dosazené zvnějšku státem nebo
politickými stranami. Jak na úrovni komunit, tak v rámci federace mělo být rozhodování
postaveno na principech participativní demokracie. Pro zdůraznění nového pojetí
organizace byla CNTCB znovu přejmenována, tentokrát na CSUTCB - Jednotnou
odborovou konfederaci bolivijských rolníků (Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia) a stala se rovnoprávným partnerem dominantní
odborové centrály COB (Albó 2008: 38).
Politická emancipace CSUTCB se projevila hned v roce 1979. Na doporučení
Mezinárodního měnového fondu vydala bolivijská vláda ekonomický balíček, spočívající
ve zmrazení cen zemědělských produktů a současném zvýšení cen za pohonné hmoty,
dopravu a základní spotřební zboží. Ekonomický dopad těchto opatření byl nejcitelnější
právě pro venkovskou populaci. CSUTCB proto zorganizovala sérii silničních blokád,
které více jak týden paralyzovaly dopravu v celé zemi a které byly považovány za největší
rolnický protest od roku 1952 (Van Cott 2005: 55). Jako u pozdějších indigenních
mobilizací, nebyly požadavky CSUTCB explicitně vedeny v etnické rovině, týkaly se spíše
přístupu k základním službám a materiálnímu zabezpečení. Nicméně právě etnický podtext
zde hrál nezastupitelnou úlohu: ekonomický balíček MMF ohrožoval přístup k základním
existenčním nezbytnostem především pro chudé a venkovské, tzn. indigenní obyvatelstvo.
Ve svém výsledku blokáda způsobila definitivní rozbití vojensko-rolnického paktu
a uvolnila kataristům pole pro další politické aktivity (Albó 2008: 40).
Kataristickému vedení CSUTCB se podařilo bezprecedentním způsobem zpolitizovat
etnickou problematiku. V roce 1983 vydala federace politickou tezi, která vycházela
z obou předchozích Tíwanackých manifestů a která svůj diskurs postavila primárně na
problematice identity. Poprvé zde zazněl otevřený požadavek vytvoření
mnohonárodnostního státu: „Nepřijímáme a nebudeme přijímat jakékoli třídní
zjednodušování, které nás považuje pouze za rolníky. Rovněž odmítáme a budeme odmítat
pojetí, které náš boj zjednodušuje na etnický střet mezi indiány a bělochy. Jsme dědici
velkých civilizací. Jsme rovněž dědici permanentního boje proti jakýmkoli podobám
vykořisťování a útlaku. Chceme svobodně žít ve společnosti bez vykořisťování
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a organizovaného útlaku, v mnohonárodnostním státě, který umožní rozvíjet naše kultury
a autentické formy samosprávy“47 (CSUTCB 1983: 2).
CSUTCB zde zároveň jasně formulovala své pojetí identitární politiky a představila
propracovanou verzi etnicko revitalizační ideologie, vycházející primárně z prvního
Tíwanackého manifestu. Definitivně odmítá etnicky inertní pojem rolnictvo, na jeho místo
staví konkrétní indigenní „národy“: Kečuy, Aymary a další domorodé skupiny. Indigenní
obyvatele chápe jako legitimní vlastníky země. Přes kulturní a jazykové odlišnosti jsou
všechny indigenní skupiny Bolívie „sbratřeny ve společném a permanentním boji“48 (ibid.:
3). Společně trpěly pod španělskou koloniální nadvládou a společně rovněž snášely útlak
kreolských republikánských elit, které je odsunuly do pozice občanů druhé kategorie.
Tento bolivijský indigenní kosmopolitanismus překonává tradiční historickou bariéru mezi
indigennímu skupinami And a východních tropických nížin a považuje všechny domorodé
obyvatele za sílu, která může být i přes svou kulturní rozmanitost politicky jednotná.
Kataristický mýtus zlatého věku je položen do předkolumbovského období, jehož
idealizovaná forma se má stát inspirací pro obnovení ztracených společenských
a kulturních hodnot: „Před příchodem Španělů jsme byli komunitním národem. Tato země
nepoznala hlad, krádeže nebo lež… Tento autonomní rozvoj byl násilně přerušen
španělskou invazí roku 1492. Od té doby jsme byli degradováni na úroveň kolonizovaných
pojmenovaných jako indiáni… Rozšíření španělského zbožního kapitalismu… rozbilo naši
společnost tím, že jí vnutilo systémy, zcela cizí našim hodnotám, jako je soukromé
vlastnictví a vykořisťování většiny menšinou“49 (ibid.: 4). Přes několik staletí systematické
politické, ekonomické a kulturní exkluze a přes pokusy přeměnit indigenní obyvatelstvo na
pouhé „venkovany, bez osobnosti, historie a identity“50 (ibid.: 10) ovšem indigenní
obyvatelstvo neztratilo svou etnickou identitu. „Udrželi jsme si povědomí o tom, že jsme
Aymaři, Kečuové, Cambové, Chapacové, Tupiguaraníové atd. a poučili jsme se, že
můžeme dosáhnout vlastního osvobození, aniž bychom ztratili naší kulturní a národní
identitu, a že můžeme získat zpět svou důstojnost, aniž bychom se museli stydět za to, kým
47

„no aceptamos ni aceptaremos cualquier reduccionismo clasista convirtiéndonos sólo en
„campesinos“. Tampoco aceptamos ni aceptaremos reduccionismo etnicista que convierta nuestra
lucha a un confrontamiento de „indios“ contra „blancos“. Somos herederos de grandes civilizaciones.
También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y opresión.
Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada en un estado plurinacional
que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio.“
48

„hermanados en una lucha conjunta y permanente“

49

„Antes de la llegada de los españoles éramos pueblos comunitarios. En esta tierra no se conocía el
hambre, el robo, la mentira…Todo este desarollo autónomo fue violentamente interrumpido con la
invasión española de 1492. A partir de entonces hemos sido degradados a la condición de colonizados,
bajo el nombre genérico de indio… la expansión del capitalismo mercantilista de los españoles …han
fracturado nuestra sociedad imponiéndonos sistemas ajenos a nuestra realidad, como es la propriedad
privada y explotación de la mayoría por una minoría.“
50

„Campesinos, sin personalidad, sin historia y sin identidad“
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jsme… musíme říci dost falešné integraci a kulturní homogenizaci, která se poukouší
zbavit nás identity prostřednictvím násilného pošpanělštění, akulturace a odcizení“51 (ibid.)
„…Chceme definitivní osvobození a vytvoření multikulturní společnosti, která by
zachovala jednotu státu a přitom umožnila rozvoj aymarského, kečujského,
tupiguaraníského, ayoreodského a dalších národů. Skutečného osvobození nedosáhneme,
pokud nebudeme respektovat mnohonárodnostní diverzitu naší země a rozličné formy
samosprávy našich národů“52 (ibid.: 12). Je pozoruhodné, že ve svých snahách o indigenní
politickou emancipaci kataristé nijak nezpochybňují samotný koncept bolivijského státu,
paradoxně tak operují v mezích státního nacionalismu, vytvořeného tolik kritizovanými
mesticko-kreolskými elitami.
Kromě etnické roviny se Tesis Política vymezuje vůči stávajícímu systému
i v marxistických termínech třídního boje. Zatímco koloniální systém utiskoval indigenní
populaci na základě rasových a kulturních hledisek, tváří v tvář kapitalistickému
vykořisťování „jsme sbratřeni s dělníky v jejich boji za společnost bez vykořisťovaných
a vykořisťovatelů“53 (ibid.: 11). Etnické vymezení vůči dominantní hispanofonní kreolské
společnosti je úzce spjato s vymezením třídním: „…existují tedy viditelní nepřátelé,
kapitalističtí vykořisťovatelé a zbohatlíci žijící z naší práce… jsou zde ale i nepřátelé
neviditelní, což je stát, který prosazuje neokoloniální a imperialistické zájmy
prostřednictvím mnohonásobných mechanismů nadvlády“54 (ibid.: 12). Kataristické pojetí
indigenní historie je dialekticky chápáno jako permanentní boj proti tomuto neviditelnému
nepříteli, který již od dob španělské koloniální nadvlády sloužil primárně k prosazení
zájmů úzké oligarchické skupiny, kulturně a etnicky cizí původnímu obyvatelstvu. Útlak
státu nedopadá pouze na explicitně indigenní obyvatelstvo, týká se i „mnoha pracujících
z venkova a měst, kteří v procesu mestizace, pošpanělštění a akulturace ztratili své vlastní
kulturní kořeny, ale kteří jsou rovněž oběťmi dominantní koloniální mentality. Protože
jsme všichni utiskovaní, je osvobození naším společným zájmem“55 (ibid.: 3). Ideologie
51

„ hemos mantenido nuestra personalidad de aymaras, qhechwas, cambas, chapacos, tupiguaraníes,
etc., y hemos aprendido que podemos alcanzar nuestra liberación sin perder nuestra idntidad cultural y
nacional, sin avengonzarnos de lo que somos, levantando en alto la restitución de nuestra dignidad…
debemos decir basta a una falsa integración y homogenización cultural que pretende
despersonalizarnos a través de la castellanización forzosa, la aculturación y alienación.“
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„…Queremos una liberación definitiva y la construcción de una sociedad pluricultural que,
manteniendo la unidad de un Estado, combine y desarolle la diversidad de las naciones aymaras,
qhechwas, tupiguaraní, ayoreode y todas las que la integran. No puede haber una verdadera liberación
si no se respeta la diversidad plurinacional de nuestro país y las diversas formas de autogobierno de
nuestros pueblos.“
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„estamos hemanados con los obreros en la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores“

54

„Hay, pues enemigos que se ven, y que son explotadores capitalistas y nuevos ricos que viven de
nuestro trabajo… hay también enemigos que no vemos con los ojos, es el Estado que canaliza los
intereses neocoloniales e imperialistas a través de sus múltiples mecanismos de dominación“.
55

„muchos trabajadores del campo y las ciudades que han perdido, a través del mestizaje, la
castellanización y la aculturación, sus raíces culturales propias, pero que también son víctimas de la
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katarismu se tak neomezuje pouze na explicitně indigenní problematiku. Tím, že fakticky
přejala rétoriku třídního boje, otevřela svůj politický program i hispanizovanému
a urbanizovanému obyvatelstvu.
Politická teze CSUTCB znovu odmítla agrární reformu z roku 1953. Reforma byla
postavena na individualistickém pojetí pozemkového vlastnictví a její implementace tak
ještě prohloubila fragmentaci komunitních forem organizace. Odborové organizace, které
byly na základě této reformy vytvořeny, nerespektovaly tradiční komunitní principy
a představovaly cizí formy organizace, prosazené shora ze strany státu. Reforma navíc
upevnila pozice velkých pozemkových vlastníků a podnikatelů v agrobyznysu.
Na základě této kritiky CSUTCB podnikla svůj první pokus o kreativní dialog
s představiteli vlády. V roce 1984 předložila svůj vlastní návrh agrární reformy, který byl
společným dílem kataristického aktivisty Víctora Huga Cárdenase, antropologa Xaviera
Albó, jednoho ze zakladatelů spřátelené nevládní organizace CIPCA, a socioložky Silvie
Riverové. Dokument byl ovšem rovněž intenzivně konzultován a spoluvytvářen
indigenními komunitami sdruženými ve federaci (Yashar 2005: 180). Jeho cílem byla
radikální úprava pozemkové reformy, spočívající v uznání komunitní půdy, komunitních
prací a celkového kulturního pluralismu indigenních komunit (Balderama 2011e).
Požadoval po státu, aby uznal a respektoval existenci lokálních indigenních forem
společenské organizace, politického vedení, zvykového práva a ekonomické produkce
a aby provedl příslušné reformy, které by dále rozvíjely koncept komunitních vlastnických
práv a indigenních forem organizace. Dokument navíc vyzýval k vylepšení služeb státu,
zejména v oblasti vzdělávání (CSUTCB 1984).
Návrh agrární reformy CSUTCB odmítl náhled státu na obyvatele venkova jako na
kulturně homogenní masu rolnictva a přinesl do politické debaty zcela konkrétní etnické
požadavky. Přestože byl dokument předložen kongresu a tehdejšímu prezidentu Hernánu
Silesovi Zuazo, nebyl nikdy předložen k hlasování (Yashar 2005: 180).

Úpadek katarismu
Požadavek politické autonomie a vytvoření indigenního národního shromáždění se staly
v průběhu 80. a 90. let jedním z hlavních bodů kataristické politické agendy. Během
prvního prezidentského období Gonzala Sáncheze de Lozada (1993-1997), kdy funkci
viceprezidenta zastával kataristický aktivista Víctor Hugo Cárdenas, Bolívie skutečně
přijala statut mnohonárodnostního státu. Jak uvidíme dále, rozhodně to ovšem
neznamenalo definitivní vítězství katarismu.

mentalidad colonial dominante. Porque todos somos oprimidos, tenemos una causa común de
liberación.“
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V druhé polovině 80. let začal naopak vliv kataristického hnutí na Altiplanu upadat.
Jedním z důvodů byla jeho politizace. CSUTCB se stalo předmětem zájmu především
doleva orientovaných politických stran, které rozpoznaly její potenciál a pokoušely se jí
ovládnout. Problematická byla i samotná politická participace kataristů: v rámci hnutí totiž
zdaleka nepanovala shoda o tom, jak se politicky angažovat a zda vůbec vstupovat na
politickou scénu prostřednictvím volebního procesu (Van Cott 2005: 56). Vzhledem
k právní neprůchodnosti kandidatury „nezávislých“ se mohli katarističtí aktivisté zúčastnit
volebního klání pouze pod hlavičkou některé ze zavedených politických stran, naskýtala se
tedy otázka, s kým vstoupit do koalice a jakou politickou stranu zvolit za „nosiče“
kataristických kandidátů. Na konci 80. let se proto hnutí rozštěpilo do několika
znesvářených frakcí. Klíčové postavy kataristického hnutí vstoupily do aliance s odlišnými
politickými subjekty: Jenaro Flores kandidoval za MRTKL, Revoluční hnutí Tupaka
Katariho za národní osvobození, a Víctor Hugo Cárdenas založil zcela novou stranu
FULKA, Spojenou frontu kataristického osvobození (Yashar 2005: 257). V témže období
navíc začalo získávat dominantní postavení v CSUTCB odborové hnutí kečujských
pěstitelů koky z Chaparé, které následně definitivně převzalo kontrolu nad touto dosavadní
baštou aymarských kataristů (Van Cott 2005: 57).
Osamoceným propagátorem myšlenek radikálního katarismu zůstal Felipe Quispe, jeden
ze zakladatelů skupiny Ayllus Rojos (Rudá ayllu) a jejího militantního křídla EGTK,
Partyzánské armády Tupaka Katariho. Quispeho strana MIP, Domorodé hnutí Pachakuti,
se na počátku nového milénia stala prakticky jediným politickým pokračovatelem
ideologie katarismu. Nekteré myšlenky katarismu a indianismu ovšem nadále rezonovaly
v diskursu konsolidující se „druhé generace“ sociálních a indigenních hnutí a staly se
inspirací pro vznik autonomistických indigenních organizací, jejichž nejvýznamnějším
představitelem je na bolivijském západě CONAMAQ – Národní rada aymarských
komunit56, založená v roce 1997 (Albro 2006: 424).

56

Název organizace zní Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, překlad do češtiny je
tedy pouze volný: ayllu představuje základní sociální a politickou jednotku, obvykle tvořenou
rozšířenou rodinou. Aymarský výraz marka označuje lidské sídlo. Qullasuyu nebo Collasuyo je
označení historického území, obývaného převážně Aymary (jedná se v především o bolivijské
Altiplano).
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III. Neoliberální ekonomická politika a její sociální důsledky
Na počátku 80. let se Bolívie, stejně jako mnoho dalších zemí v Latinské Americe,
potýkala s výraznou dluhovou krizí. HDP mezi léty 1981 a 1986 vytrvale klesalo, roční
přírůstek inflace se pohyboval kolem 300 %. Bolívie přestávala být schopna splácet své
dluhové závazky, zároveň výrazně klesala schopnost státu vybírat daně. V roce 1985
zkolabovala měna, hyperinflace se vyšplhala na neuvěřitelných více než 20 000 % (Sachs
1987: 279). Ekonomika státu začala kolabovat. COB jen v tomto roce vyhlásila na 450
stávek. Zároveň na mezinárodním trhu výrazně klesla cena cínu, komodity, na níž byl
prakticky postaven bolivijský export (Sachs - Morales 1989). Jediný sektor ekonomiky,
který dosud prospíval a zabraňoval definitivnímu kolapsu, byla produkce a export koky
a kokainu (Farthing - Kohl 2006).
Středolevá vláda prezidenta Hernanda Silese Zuazo neúnosnou situaci vyřešila vypsáním
předčasných voleb, v nichž zvítězilo MNR. Victor Paz Estenssoro, vůdce revoluce z roku
1952, nastoupil do prezidentské funkce ve velmi problematické situaci. Zcela insolventní
Bolívie byla prakticky vydána na milost a nemilost mezinárodním finančním institucím.
Krize byla vyřešena šokovou terapií: tři týdny po volbách zavedla Estenssorova vláda
koncept tzv. Nové ekonomické politiky (NPE – Nueva Política Económica), postavené na
programu kompletní restrukturalizace hospodářství země. Nová ekonomická politika
fakticky vešla v platnost dekretem 21060, vydaným ministrem plánování Gonzalo
Sánchezem de Lozada. Skutečným autorem nové ekonomické koncepce byl ale Jeffrey
Sachs, harvardský ekonom, který působil v pozici poradce Mezinárodního měnového
fondu a Estenssorovy vlády.
Dekret 21060 v Bolívii na další dvě desetiletí nastolil neoliberální politický a ekonomický
model. Nejednalo se „o nic menšího, než o zavedení nového ideologického a filozofického
rámce, který zcela redefinoval budoucí ekonomické, sociální a politické směřování
Bolívie“ (Spronk 2007: 10). Požadoval uzavření státních dolů, privatizaci státem
vlastněných podniků, posílení přímých zahraničních investic a ukončení protekcionistické
politiky, preferující domácí výrobu před dovozem. Kurz měny začal být vztahován
k americkému dolaru.
V jistém směru NEP skutečně výborně zafungovala: po jejím zavedení se míra inflace
stabilizovala v pouhých několika týdnech. Vláda získala silnou podporu podnikatelské
sféry, bolivijská veřejnost, vyčerpaná předchozími lety ekonomického chaosu a politické
nestability, s nadějí očekávala slibovaný restart ekonomiky země. Pro Sachse se Bolívie
stala užitečným experimentálním polem, na němž otestoval platnost hned několika
ekonomických teorií (Sachs 1977: 282). Bolívie nadále začala sloužit jako modelový
příklad funkční neoliberální ekonomické restrukturalizace, kterou MMF aplikovala na
další země Latinské Ameriky, východní Evropy nebo Afriky. Přes uspokojivé
makroekonomické ukazatele měla ovšem NEP pro většinu Bolivijců zcela katastrofální
následky.
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V důsledku uzavření dolů ztratilo během jednoho roku práci na 20 000 horníků. V letech
1985 a 1987 byla pracovní místa v důlním průmyslu zredukována z původních zhruba
30 000 na 7 000. Vláda tak vyřešila problém chronicky prodělečného COMIBOLu, jehož
mzdové náklady odčerpávaly podstatnou část státního rozpočtu, a zároveň se zbavila
nepříjemného oponenta, kterého představovaly tradičně silné a militantní hornické odbory.
31 000 lidí ztratilo práci v zeštíhlovaném sektoru veřejných služeb (Spronk 2007: 10).
Dovážené zboží začalo decimovat domácí výrobu a zároveň se snižovala koupěschopnost
obyvatelstva. V průběhu následujících pěti let tak zmizelo dalších přibližně 35 000
pracovních míst (Kohl 2006: 311). Stejně tak byl oslaben bolivijský průmysl. Slibovaný
příliv soukromých investic se nekonal, prostředky k překonání recese byly opět čerpány ze
slábnoucích veřejných zdrojů. Jediné oblasti, které skutečně expandovaly, byla neformální
ekonomika a produkce kokainu. V roce 1988 pracovalo v neformálním sektoru již téměř
70 % městské pracovní síly a tisíce nezaměstnaných se snažily uživit v pěstitelské oblasti
cochabambského Chaparé. Zde se produkce koky stala klíčovou subsistenční strategií
minimálně pro 50 000 rodin (Farthing - Kohl 2006: 70–73).
Neoliberální restrukturalizace fatálně oslabila odbory. Masivní zeštíhlení státem
vlastněného důlního průmyslu prakticky zlikvidovalo páteř COB, kterou tvořily právě
hornické odborové organizace. Nárůst neformálního sektoru ekonomiky vedl k prostorové
a socioprofesní disperzi pracujících, kteří ztratili možnost vybudovat si silný pocit
kolektivní identity vázané na konkrétní pracoviště (Spronk 2007: 13). S destrukcí odborů
přišli lidé o jedinou instituci, jejímž prostřednictvím mohli vyžadovat pracovněprávní
ochranu. Na jejich místě sice pomalu začala vznikat sociální hnutí a profesní sdružení,
prakticky kopírující strukturu odborových organizací, jejich politický vliv byl ovšem ve
srovnání s dřívější silou COB zcela mizivý. Neoliberální restrukturalizace v Bolívii ve
svých důsledcích připravila půdu pro prekarizaci pracovních podmínek a pauperizaci
většiny obyvatelstva.
V období 1989 – 1993 zastával prezidentskou funkci Jaime Paz Zamora za „středolevou“
stranu MIR (Hnutí revoluční levice)57. Politika vlády ovšem nebyla ani levicová, o to méně
revoluční. Prakticky pouze pokračovala v kurzu, nastoleném Estenssorovým MNR. Paz
Zamora nastartoval proces systematického převodu státního vlastnictví do soukromých
rukou. V roce 1992 schválila vláda Zákon o privatizacích. Stát prodal 30 menších podniků,
s privatizací strategických sektorů hospodářství ale zatím váhal. Země dosáhla relativní
ekonomické stability: roční přírůstek HDP se pohyboval kolem 4 % a míra inflace
nepřesahovala přijatelný standard (INE 2013). Systémové problémy ovšem přetrvávaly.
Bolívie zůstávala závislá na vývozu přírodních surovin, mezi nimiž stále větší důležitost
získávala ropa a zemní plyn. Nezanedbatelná část příjmů státu pocházela z produkce koky
a kokainu. Sílící význam nabývaly remitence rozrůstající se komunity bolivijských
57

Přídomek „revoluční“ je v Latinské Americe poměrně častou součástí názvů politických subjektů,
jedná se ale daleko více o lokální „politický folklór“ než o nositele konkrétního politického obsahu.
MIR objektivně inklinovala k pravé části politického spektra.
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emigrantů v Argentině. Téměř tři čtvrtiny pracovních míst náležely do neformální
ekonomiky. V důsledku neefektivní daňové politky státu chronicky scházely prostředky
pro plnění jeho základních funkcí. Bolívie upadala do stále hloubější závislosti na
mezinárodní finanční pomoci (Kohl 2006: 312).
Tím vzrůstal vliv mezinárodních finančních institucí. Pokud chtěla získat půjčky na
zajištění alespoň minimálního chodu státu, musela bolivijská vláda chtě nechtě plnit
pokyny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, jejichž představy o efektivním
fungování státu byly zcela v rozporu s očekáváním většiny obyvatelstva. Stát sice nadále
garantoval základní sociální práva na vzdělání, zdravotní péči nebo veřejné služby, v praxi
ale byly tyto elementární sociální funkce okleštěny na minimum. Protesty proti pokračující
destrukci základních funkcí státu se zejména v hlavním městě staly součástí každodenní
reality. Požadavky protestujících studentů, bývalých horníků, učitelů, řidičů a dalších
socioprofesních skupin pod záštitou skomírající COB vláda zcela ignorovala. Své pozice
naopak posílila standardizací mírné represe vůči protestujícím. Policie začala zcela běžně
užívat slzný plyn nebo gumové projektily58. Neoliberální restrukturalizace byla definitivně
prosazena cestou permanentní represe obyvatelstva, jehož faktická účast na politickém
rozhodování se omezila na symbolický akt vhození hlasovacího lístku do urny. K morální
legitimizaci statu quo sloužily odkazy na nedávnou historickou zkušenost vojenské
diktatury a následného ekonomického a politického chaosu. Relativní ekonomická
a politická stabilita, jíž neoliberální restrukturalizace dosáhla, byla vydávána za důkaz
efektivnosti stávajícího politického kurzu.

Plán všech (El Plan de Todos)
V roce 1993 pokročila neoliberální restrukturalizace do další fáze. Do čela země se
postavil Gonzalo Sánchez de Lozada59. Přestože jeho strana MNR získala pouhých 34 %
58

Don Oscar, 3. 8. 2013
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Gonzalo Sánchez de Lozada, v Bolívii všeobecně přezdívaný jako Goni, se v následujících letech
stal nejen symbolem odmítané bolivijské společenské elity, ale zejména ekonomické neokolonializace
a politické závislosti Bolívie na Spojených státech amerických. Lozada se narodil v departmentu
Cochabamba, ale jako syn diplomata strávil většinu svého mládí v USA, kde studoval (neúspěšně) na
Chicagské univerzitě. Dlouhý pobyt na severu způsobil, že Lozada hovořil španělsky se silným
anglickým akcentem, čímž si v bolivijském kontetxu vysloužil další nelichotivou přezdívku El
Gringo. Po návratu ze Spojených států se Goni živil jako filmový producent ve společnosti Telecine,
později založil jednu z nejvýznamnějších důlních společností COMSUR (Compañía minera del Sur).
Do politiky otevřeně vstoupil již jako movitý důlní magnát v roce 1979, kdy se stal poslancem za
department Cochabamba. Později byl zvolen senátorem za MNR, v letech 1985-86 vykonával funkci
předsedy senátu, v téže době byl jmenován ministrem hospodářství a pověřen aplikací šokové
ekonomické terapie (CIDOB 2011).
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hlasů, podařilo se mu sestavit širokou politickou koalici, jejímž prostřednictvím
pokračoval v plnění požadavků NEP a souvisejících politických reforem (Kohl 2003: 340).
Pod názvem Plán všech (El Plan de Todos) redefinovala nová politická strategie role
bolivijského státu a položila základy zcela nového pojetí vztahu mezi vládou a obyvateli
země. Byla založena na několika krocích: privatizaci státem vlastněných podniků,
administrativní a daňové decentralizaci a pozemkové a školské reformě. Fakticky se
jednalo o definitivní a nevratné převedení státu na neoliberální ekonomický model.
Goni provedl velice šikovný politický tah: za svého viceprezidenta si zvolil aymarského
kataristického aktivistu Víctora Huga Cárdenase, dlouholetého oponenta vlády, který nebyl
dokonce ani členem MNR (Albó 1992). Navzdory výrazným kulturním, sociálním
a ideologickým odlišnostem mezi oběma politiky se jim podařilo vcelku úspěšně
spolupracovat a v první řadě alespoň zpočátku budit dojem, že skutečně chtějí vytvořit
pokrokové pojetí státu, nový politický a sociální systém, který by respektoval práva
a požadavky domorodých skupin a humanizoval by tak neoliberální ekonomický model.
Vytvořen tak byl například Národní sub-sekretariát pro etnické otázky, jehož cílem bylo
zajišťovat pozitivní interkulturní a interetnický přístup v rámci veškeré nově zavedené
legislativy (Albó 2002: 80). Těmito multikulturními ústupky však nebyly nijak
zpochybněny základních principy neoliberálního modelu, ani zmírněny jeho faktické
dopady na indigenní obyvatelstvo (ibid.: 78).
Definitivní přechod na neoliberální ekonomický model byl završen důslednou privatizací
zbývajícího státního sektoru. Prostřednictvím Zákona o kapitalizaci bylo zprivatizováno 5
největších státních podniků v klíčových sektorech bolivijského hospodářství: energetice,
dopravě a telekomunikacích. Jednalo se o ropnou a plynařskou společnost YPFB,
bolivijské železnice, aerolinie a energetickou a telekomunikační společnost. Tzv.
kapitalizace, kterou její tvůrci označovali za „privatizaci se sociálním obsahem“ (Kohl
2004: 894), spočívala v tom, že stát rozprodal 50 % státních podniků nadnárodním
společnostem. Zbylých 50 % si ponechal a přesměroval je do krachujícího důchodového
systému (Spronk, 2007: 11). Bolívie tak přišla o strategické podniky, které dosud
zajištovaly 60 % jejích celkových příjmů (Kohl 2006: 314).
Přesto Goni a jeho tým věřili v blahodárné účinky kapitalizace. Na základě teoretických
postulátů Washingtonského konsensu (Williamson 1993) předpokládali, že kapitalizace
přiláká nové zahraniční investory, kteří do země přinesou kapitál, technologie
a manažerské know-how. Nárůst zahraničních investic posílí ostatní sektory ekonomiky
a urychlí celkový ekonomický růst země. Bolivijští podnikatelé využijí nově získaný
kapitál pro tvorbu pracovních míst. Akcie zprivatizovaných firem, jejichž hodnota měla
v důsledku přílivu soukromých investic a celkového zefektivnění jejich činnosti výrazně
stoupnout, měly být obchodovány ve prospěch nově založeného penzijního fondu Bonosol.
Takto generovaný ekonomický růst měl přinést zvýšený objem vybraných daní, které
vykompenzují ztrátu příjmů z privatizované produkce ropy a zemního plynu (Kohl 2004:
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899). Očekával se 11% ekonomický růst země, vytvoření stovky tisíc nových pracovních
míst a celkově blahodárné účinky na bolivijské hospodářství, které s sebou ve svém
důsledku přinesou i likvidaci korupce a posílení demokracie (Kohl 2004: 894;
Kohl 2006: 314).
Přes optimistické předpovědi se projekt kapitalizace již na svém počátku setkal s tvrdou
kritikou jak zleva, tak zprava. Převod státních podniků do soukromých rukou byl levicí
označen za protiústavní, tradiční pravice protestovala proti privatizaci těch sektorů, které
považovala za strategické pro hospodářství země. Většina Bolivijců kapitalizaci chápala
jako prodej národního dědictví. Problematický byl zejména prodej bolivijských železnic
chilské společnosti: ve světle historického traumatu z prohry v pacifické válce v roce 1883
označila armáda chilskou privatizaci železnic nejen za urážku národní hrdosti, ale také za
přímé ohrožení národní bezpečnosti (Spronk 2007: 11).
Kapitalizace nepřinesla zdaleka tak uspokojivé výsledky, jak Goniho vláda předpokládala.
Podíl nadnárodních společností v kapitalizovaných podnicích ve skutečnosti přesáhl 50 %,
bolivijské hospodářství se tak dostalo zcela pod kontrolu nadnárodního kapitálu. Objem
zahraničních investic skutečně výrazně narostl a dokonce přesáhl předpokládaných 1,67
miliard dolarů (Kohl 2003: 346). Očekávaný blahodárný efekt na celkové hospodářství
země se ale nedostavil. Noví vlastníci podniků sice investovali do technického zázemí
svých firem, potřebné vybavení ovšem dováželi ze zahraničí a neposílili tak ani domácí
průmysl, ani nevytvořili nová pracovní místa. Kapitalizovaná ropná a plynařská společnost
YPFB masivně investovala do těžby a přepravy suroviny, ovšem například ocel, kterou
použila na výstavbu plynovodu do Brazíle, pocházela z Argenity, Brazíle a Korey.
V důsledku přímé investice 435 milionů dolarů zde YPFB vytvořila necelých 600
pracovních míst (Kohl 2004: 900). Naopak, v rámci efektivizace práce snížila počet svých
zaměstnanců na méně než čtvrtinu. Nejvýznamnějším zdrojem pracovních míst tak
zůstávala neformální ekonomika, která naopak posilovala o ty pracovníky, kteří přišli
o práci v důsledku efektivizace nově kapitalizovaných podniků.
Velké problémy přineslo zprivatizování služeb. Autoři koncepce kapitalizace tragicky
opomněli zcela specifickou logiku fungování trhu. Zatímco stát jakožto dřívější
poskytovatel služeb měl možnost regulovat jejich ceny a subvencoval např. dodávky
elektřiny a vody nebo zajišťoval železniční obslužnost menších sídel, soukromé firmy
sledovaly pouze logiku maximalizace zisku a neměly sebemenší povinnost poskytovat
nevýdělečné služby.
Dobrým příkladem může být kapitalizace bolivijských železnic. Tento podnik byl v době
privatizace extrémně prodělečný. Chilská společnost Cruz Blanca, která se stala jeho
novým majitelem, začala poměrně záhy vykazovat profit, čehož ovšem dosáhla
propuštěním 80 % zaměstnanců. Zpočátku se sice kvalita služeb zlepšila, chilský majitel
ale záhy zjistil, že dráhy ve východní části země jsou mnohem výnosnější, a tak na konci
90. let nechal zcela zpustnout železniční síť v západních departmentech. Jenom mezi
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Cochabambou a Orurem zůstalo na 50 sídel, závislých na železniční dopravě, zcela
odříznuto od okolního světa (Spronk 2007: 11; Kohl 2004: 902). Podobně dopadly
bolivijské aerolinie v majetku brazilského dopravce, který neměl minimální zájem na
udržení alespoň průměrného standardu služeb a který společnost postupně rozprodával, až
ji v roce 2001 přivedl ke krachu (Kohl 2004: 903). Bolivijská vláda neměla k dispozici
žádný mechanismus, jak ovlivnit chování těchto firem a jak nadále zaručit svým občanům
přístup k mizejícím službám.
Penzijní systém BONOSOL, jehož vytvoření propůjčilo kapitalizaci sociální rozměr, měl
zajistit pravidelné roční příjmy v objemu 250 USD pro všechny občany starší 65 let.
Částečně privatizovaný Bonosol nahradil drívější důchodový fond, který byl znehodnocen
jednak v důsledku hyperinflace v 80. letech, tak tím, že do něj přestalo přispívat několik
desítek tisíc zaměstnanců kapitalizovaných podniků, kteří přišli o práci v důsledku
masivního propouštění (Kohl 2003: 346).
Fondy Bonosolu měly být postaveny na
příjmech z dividend a ziscích z obchodování s akciemi kapitalizovaných firem na nově
vytvořeném akciovém trhu. Kapitalizované firmy ale neměly povinnost dividendy
přerozdělovat a v praxi raději zisky reinvestovaly nebo je „přesměrovávaly kamkoli jinam,
jen ne do penzijního systému“ (Spronk 2007: 11). Slabá možnost kontroly ze strany státu
a zavedená kultura podnikání vedly k tomu, že firmy ve snaze vyhnout se zdanění své
skutečné zisky tajily. S velkými problémy se navíc potýkalo vytvoření akciového trhu.
V roce 1997 nová administrativa Hugo Banzera výplaty Bonosolu raději pozastavila
(Müller 2009: 166).
Socioekonomické náklady kapitalizace se postupně přesouvaly na občana. Bolívie začala
pociťovat výpadek státních příjmů v důsledku kapitalizace YPFB a telekomunikací
a vzhledem k tomu, že státní kasu nenaplnily ani příjmy generované zahraničními
investicemi, ani zisky ze zvýšené produktivity kapitalizovaných firem, nezbylo vládě než
začít zvyšovat daně. V roce 1997 se o 25 % zvedlo zdanění energií a následovalo zvýšení
cen pohonných hmot, v důsledku čehož stouply ceny základních služeb: veřejné dopravy
a dodávek plynu. Nárůst cen tak pocítily nejchudší a nejzranitelnější vrstvy společnosti
(Kohl 2003: 346). Ekonomická politika státu čelila prakticky permanentním protestům
veřejnosti (Kohl 2004: 901). Citelné výpadky příjmů státu vedly k jeho stále hloubějšímu
zadlužování (Kohl 2006: 314).
Privatizace bolivijské ekonomiky tak ve výsledku uspěla pouze v přilákání investorů do
země, které nemělo prakticky žádný vliv na celkový hospodářský růst. HDP naopak začalo
strmě klesat, ze 4% růstu před kapitalizací kleslo na 2,5 % v roce 1997 a 0, 85 % v roce
1999. O dva roky později země utrpěla nejhorší ekonomický propad od roku 1985 (Kohl
2003: 346). Vzrůstající schodek rozpočtu vyvolával nelibost Mezinárodního měnového
fondu a Světové banky, které neúspěch přičítaly nedostatečné ekonomické
restrukturalizaci a trvaly na ještě větších škrtech v mandatorních výdajích státu,
razantnějším okleštění jeho funkcí a důslednější privatizaci (IMF 2000). Předpokládaly

48

paradoxně, že zemi z krize vyvede posílení té samé ekonomické politiky, která ji do krize
zavedla.
Kapitalizace v první řadě zcela redefinovala pojetí státu. Výrazně byla oslabena role vlády
jakožto ekonomického činitele a poskytovatele veřejných služeb. Její dřívější úlohu
z velké části převzaly soukromé firmy. Politické rozhodování se přesunulo z politické
sféry do sféry ekonomické a z veřejného do privátního prostoru. Stát „předal ještě více
moci globálním elitám a začal posilovat instituce, které chrání jejich majetek“ (Kohl 2003:
905). Chybějící příjmy státního rozpočtu omezily i plnění jeho zbývajících funkcí, což
mělo katastrofální dopady na kvalitu školství, zdravotnictví a další veřejné služby.
Socioekonomické náklady privatizace dopadly na nejzranitelnější skupinu obyvatelstva,
bolivijské chudé a pracující, kteří v důsledku rozbití odborů přišli o pracovněprávní
ochranu, upadli do permanentní nejistoty prekérní práce v neformálním sektoru a formou
vyššího zdanění hradili ztráty, které státu působily nekontrolovatelné a defraudující
soukromé firmy. Stát již negarantoval prakticky nic a jedinou funkcí, kterou spolehlivě
plnil, byla funkce represivní. Stále neúnosnější socioekonomická situace vedla veřejnost
ke stupňování protestů a k vytváření rozšiřující se koalice odmítající stávající
ekonomickou politiku země. Plán progresivního zdanění v roce 2003 spustil kaskádu
protestů, které nakonec vedly k definitivnímu odmítnutí neoliberalismu a opětovné
kompletní redefinici role státu.

Multikulturní transformace země: Zákon o lidovém zastoupení
Neoliberální ekonomická restrukturalizace byla doprovázena politickými a sociálními
reformami, které měly otupit nejhorší dopady Nové ekonomické politiky tím, že zemi
dodaly „moderní, liberální a rovnostářský image“ (Postero 2005: 82). V roce 1994 byla
přijata nová ústava, která definovala Bolívii jako multikulturní a plurietnický stát
a zaručila široké spektrum kulturních a občanských práv indigenním skupinám. Uznala
právo na komunitní území prostřednictvím instituce TCO, Původního komunitního území
(Tierras Comunitarias de Orígen), na užívání vlastního jazyka a na zachování původního
vůdcovského systému a zvykového práva. Přes snahu o demokratizaci politiky bylo
velkým nedostatkem ústavy ovšem to, že nepovolovala kandidaturu „nezávislých“ a tak
nijak nenarušila dosavadní monopol politických stran na určování kandidátů jak na obecní,
tak národní úrovni (Albó 2002: 79).
Ve stejném roce jako ústava vešel v platnost Zákon o lidovém zastoupení (Ley de
Participación popular – LPP), který redefinoval koncept správy země podobným
způsobem, jako kapitalizace restrukturovala ekonomiku (Kohl 2006). Záměrem LPP bylo
decentralizovat státní správu a tak demokratizovat rozhodovací proces. Výrazně posílil
pravomoci obcí, které získaly 20 % státního rozpočtu a převzaly odpovědnost za údržbu

49

základní infrastruktury60: silnic druhé třídy, zavlažovacích systémů, školních
a nemocničních budov nebo místních sportovišť. Obce získaly možnost vylepšovat svůj
rozpočet i výběrem daní z nemovitostí nebo dopravy (Ley 1551).
Zákon o lidovém zastoupení se pokusil vytvořit nový prostor pro politickou participaci
dříve politicky zcela exludované většiny bolivijské populace: sousedské rady a indigenní
formy organizace jako ayllu nebo odborové jednotky nabyly legální status jakožto
Základní územní organizace (Organizaciones Territoriales de Base), které získaly
možnost podílet se na lokálním plánování. OTB měly oprávnění jmenovat vždy na období
jednoho roku dozorčí výbory, které disponovaly právem veta při rozhodování o způsobech
využití obecního rozpočtu a mohly tak účinně kontrolovat nakládání se státem přidělenými
finančními prostředky (Kohl 2003: 343).
Prostřednictvím LPP se konsolidovalo 311 převážně venkovských obcí, které nabyly
novou zodpovědnost a získaly zdroje ze státního rozpočtu úměrně velikosti své populace.
Pro 183 obcí to bylo vůbec poprvé, kdy jim centrální vláda poskytla finanční subvence, do
té doby existovaly prakticky pouze formálně (Albó 2002: 79).
Státní správa sice byla decentralizována a do jisté míry demokratizována, na druhou stranu
se ale stát zbavil posledních zbytků odpovědnosti za poskytování většiny veřejných služeb
tím, že tuto povinnost přesunul na bedra obcí. Obce ovšem ve skutečnosti neměly nijak
zaručeno, že budou jejich příjmy pro poskytování základních služeb skutečně dostačovat
(Kohl 2003: 347).
Reálné dopady Zákona o lidovém zastoupení tak byly různé (Slater 2003). V některých
obcích posloužil k upevnění pozic lokálních společenských elit, jinde dominantním
způsobem nadále ovlivňovaly rozhodovací proces tradiční politické strany. Co je ale
podstatné, ve více než 250 obcích, které vznikly především ve venkovských oblastech,
vstoupili do veřejného života dříve apolitičtí indigenní aktivisté a sociální hnutí. V roce
1997 bylo do obecních zastupitelstev zvoleno více než 450 indigenních zastupitelů, což
představovalo 29 % všech zastupitelů v zemi, v departmentu Oruro pak indigenní
zastupitelé představovali plných 62 %. Více než čtvrtina z nich zastávala alespoň na část
60

Jak dokazuje Albó (2002: 81), mechanismus přidělování státních dotací vytvořil zajímavý paradox,
který měl zcela konkrétní politické dopady v následujících letech: jediný oficiální nástroj pro odhad
velikosti populace jednotlivých obcí byl census z roku 1992. Ten ovšem mnohé indigenní organizace
cíleně bojkotovaly, vzhledem k hluboce zakořeněné nedůvěře ve státní orgány se totiž domnívaly, že
zjištění nárůstu populace automaticky povede ke zvýšení daní. Zákon o lidovém zastoupení pracoval
ale na zcela opačném principu a tak byly obce, které záměrně udaly nižší počet svých obyvatel,
výrazně znevýhodněny oproti těm sídlům, které uvedly skutečnou velikost populace. Tento fakt se stal
jedním z faktorů, které přispěly ke zvýšení volební účasti při volbách do obecních zastupitelstev u
venkovské populace a k celkovému zvýšení zájmu o lokální politické dění ze strany venkovských
indigenních komunit.

50

svého funkčního období post starosty (Albó 2002: 82). Vzhledem k tomu, že ústava
nedovolovala indigenním aktivistům kandidovat jako politicky nezávislým, vyvinula se
pestrá škála strategií spolupráce se zavedenými politickými stranami, pod jejichž
hlavičkou indigenní politici kandidovali. Největší politické strany, jejichž působnost
zasahovala celé území Bolívie, zpravidla nejevily přílišný zájem s indigenními hnutími
spolupracovat, neboť své kandidáty vybíraly přednostně z prostředí městských elit. Menší
strany, působící spíše lokálně, se chovaly jinak. V oblastech, kde měly dostatek stoupenců,
zpravidla přidělovaly místa na kandidátce jim, tam, kde podpora nebyla dostatečná, ale
nabízely kandidaturu místním osobnostem, které se podle zákona mohly o post zastupitele
ucházet pouze pod křídly některé z registrovaných politických stran. V mnoha případech
ale docházelo k tomu, že své kandidáty zvolila samotná indigenní hnutí, která následně
oslovila vybrané politické subjekty, s nimiž vyjednávala o co nejvýhodnějším umístění
svých zástupců na kandidátce. Jako „nosiči“ indigenních politiků se tak osvědčily zejména
malé a středně velké strany (ibid.: 82-83).
Specifickým příkladem takovéto indigenizace politické strany se stala spolupráce ASP –
IU v oblasti cochabambského Chaparé. Je zajímavé, že ještě v roce 1994 se zdejší pěstitelé
koky stavěli k nově připravované legislativě velmi skepticky, nicméně dokázali se velice
rychle na nové podmínky adaptovat a uvědomili si, že nejlepším způsobem, jak získat
v novém politickém kontextu moc, je aktivní účast ve volbách V roce 1995 proto vytvořili
vlastní politický subjekt, ASP – Shromáždění pro svrchovanost lidu (Asamblea para la
Soberanía del Pueblo). Pro formální nedostatky odmítl ale národní volební dvůr (Corte
Nacional Electoral) novou stranu zaregistrovat61. Pěstitelé se proto spojili s IU, Spojenou
levicí (Izquierda Unida), skomírající levicovou stranou s minimálními preferencemi, která
poskytla ASP formální zaštítění (Harten 2011). V následujících volbách ASP - IU
triumfovala zejména ve venkovských oblastech. Příčina tohoto úspěchu nespočívala pouze
ve schopnosti vyjednat strategické spojenectví se zavedenou politickou entitou, ale
především ve schopnosti pěstitelského hnutí rychle a efektivně se adaptovat na nové
politické prostředí a využít potenciál nové legislativy ve svůj prospěch. Zástupci
pěstitelského hnutí, kteří ovládli obecní zastupitelstva v tropickém Chaparé, začali
efektivně využívat přidělený finanční rozpočet pro rozvoj nejpotřebnějších částí regionu
a pro vylepšení zoufalé materiální situace jeho obyvatel (Kohl 2003: 344; Van Cott 2005:
85).
Vztah indigenních hnutí a tradičních politických stran byl ale spíše problematický.
Úspěšná indigenní hnutí přitahovala pozornost jednotlivých politických stran, které se je
pokoušely inkorporovat do svých struktur. Indigenní organizace tak byly často vnitřně
rozštěpeny, neboť jejich představitelé vstoupili do aliance s odlišnými politickými
subjekty. To byl případ CSUTCB a kataristického hnutí, které se po intervenci politických
subjektů rozštěpilo na několik znepřátelených frakcí, ale i organizace domorodých skupin
61

Přestože předložila požadovaný počet podpisů k registraci, u značné části z nich chyběla identifikace
podle občanského průkazu, jak vyžadoval zákon (Albó 2002: 85).
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východu CIDOB (Indigenní konfederace bolivijského východu). Vůdce CIDOB Marcial
Fabricano přes svou deklarovanou apolitičnost v roce 1997 neúspěšně kandidoval na post
viceprezidenta za stranu MBL, Hnutí svobodné Bolívie (Movimiento Bolivia Libre). Ve
volbách paradoxně neuspěli ale ani lokální kandidáti, aktivisté CIDOB, jejichž filiace
k tradičním politickým stranám vedla k tomu, že pro ně nehlasovaly ani jejich vlastní
komunity (Yashar 2005: 221; Van Cott 2005: 76).
Dopad LPP na indigenní hnutí tak rozhodně nebyl jednoznačně pozitivní. Pokud měly
přímou oporu ze strany místní samosprávy nebo nezkorumpovaných nevládních
organizací, jako tomu bylo v případě některých obcí v cochabambském Chaparé, potom
výrazně posílily. V jiných oblastech ale naopak došlo k jejich narušení: vzhledem k nově
nabyté ekonomické moci místních samospráv ztrácely tradiční lokální autority svůj vliv,
indigenní hnutí zároveň přicházela o schopné lidi v důsledku toho, že relativně lukrativní
funkce obecních zastupitelů je lákaly mnohem více, než ve své podstatě nevděčné pozice
indigenních autorit (Albó 2005: 90).
Zákon o lidovém zastoupení sice dal lokálním indigenním jednotkám do ruky regulativní
mechanismus, jak přímo ovlivňovat obecní politiku prostřednictvím tzv. dozorčích rad
(Comités de Vigilancia), jež měly kontrolovat adekvátní nakládání s finančními prostředky
ze strany zastupitelstev, opomněl těmto radám ale přidělit vlastní zdroje, v praxi tak bylo
mnoho dozorčích rad fakticky závislých na financích, přidělených od obcí, což logicky
znemožňovalo vykonávání jejich nezávislé kontrolní funkce. Dalším problémem bylo
zcela nedostatečné zaškolení jejich členů do komplexní problematiky obecní politiky.
Pokud se chtěli členové dozorčích rad účastnit zasedání obecního zastupitelstva, pak se na
ně museli dopravit s využitím vlastních prostředků, což byl velký problém zejména pro
zástupce odlehlých nebo jinak geograficky izolovaných komunit (ibid.: 90-91).
Přesto, že LPP definitivně otevřel brány obecní politiky indigenním hnutím, ne všude tuto
možnost dokázali původní obyvatelé efektivně využít. Zejména na Altiplanu se aplikace
LPP jevila spíše jako kontroverzní, což bylo dáno jednak výše popsanými strukturálními
problémy, jednak historicky hluboce zakořeněnou nedůvěrou místních indigenních
obyvatel ke státním institucím. Naproti tomu v dynamické oblasti cochabambských tropů
se místní pěstitelé dokázali v nastalé situaci rychle zorientovat a využít nové legislativy ve
svůj prospěch, stejně jako některé domorodé skupiny z východní části země. V těchto
oblastech LPP výrazně posílil politickou emancipaci indigenních hnutí a jejich ambice
participovat na politickém rozhodování na celostátní, parlamentní úrovni, což mělo zcela
klíčové důsledky v dalším politickém vývoji země. V roce 2002 se indigenní politické
strany dostaly poprvé v historii Bolívie do čela národní opozice a v roce 2004 slavily spolu
s občanskými sdruženími triumfální vítězství ve volbách do obecních zastupitelstev.
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Reforma školství
Zatímco školská reforma z roku 1955 chápala vzdělávání jako proces, jehož cílem je
zformovat plnoprávné občany země, a požadovala dostupné jednotné vzdělání pro všechny
sociální a etnické skupiny proto, aby je mohla zapojit do projektu budování moderního
bolivijského národa, reforma školství v rámci Plánu všech přejala neoliberální rétoriku
a vzdělání definovala v první řadě jako prostředek výcviku lidských zdrojů, které mají
nabýt základní dovednosti a technické znalosti, jež jim umožní co nejadekvátněji se
uplatnit na trhu práce. Školská reforma se snažila nahradit tradiční vzdělávací systém
novým „participativním pojetím založeným na západní, progresivní a multikulturně pojaté
filosofii vzdělávání“ (Kohl 2003: 345), která by dřívější statický a centrálně unifikovaný
vzdělávací systém nahradila dynamickým modelem, schopným flexibilně reflektovat
měnící se potřeby pracovního trhu a zároveň respektovat kulturní specifika studujících.
Stejně jako v případě LPP sloužil důraz na multikulturalitu jako prostředek, který měl čistě
utilitárnímu pojetí decentralizovaného školství propůjčit zdání kulturní otevřenosti
a respektu k etnické odlišnosti. Reforma vzdělávání požadovala vytvoření tzv. školských
rad, které měly poskytnout prostor pro aktivní participaci lokálních organizací na vytváření
modelu bilingvního a interkulturního vzdělávání. Přes přesvědčení zákonodárců
o prospěšnosti nové koncepce vzdělávání byla školská reforma paradoxně bojkotována
právě těmi orgány, které měly za úkol ji implementovat (Albó 2002: 91). Odpor k novému
modelu vyjadřovaly nejen místní školské úřady, ale zejména učitelé: tradičně militantní
školské odbory totiž viděly hlavní cíl reformy školství v cíleném rozbití své organizace
(Kohl 2006: 315). Učitelé rovněž poukazovali na to, že vzhledem k predominanci
španělštiny jak na trhu práce, tak v úředním styku, budou osoby, vzdělávané v původních
jazycích, potenciálně znevýhodněny a reforma školství tak paradoxně dále prohloubí
sociální exkluzi indigenního obyvatelstva (Kohl 2003: 347). Z praktického hlediska
opomněli autoři školské reformy zajistit její materiální vybavení, na lokální úrovni tak
např. zoufale chyběly učební materiály. Přestože většina lokálních organizací měla zájem
se zapojit do vytváření školských rad, pomalé úspěchy se dostavily v první řadě díky
pomoci mezinárodních institucí (Contreras - Talavera Simoni 2003). Všechny tyto faktory
vedly k tomu, že školská reforma proběhla pouze částečně a její snaha vytvořit prostor pro
aktivní tvorbu interkulturně citlivého vzdělávání na lokální úrovni se do značné míry
minula účinkem.

Pozemková reforma
V říjnu 1996 vešel v platnost zákon o Národním institutu pozemkové reformy (Instituto
Nacional de Reforma Agraria), obecně známý jako zákon INRA, který nastartoval proces
pozemkové reformy. Stejně jako předchozí fáze neoliberální restrukturalizace, i zákon
INRA zcela pozměnil základní chápání vlastnictví půdy. Dosud byla zdůrazněna sociální
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funkce půdy: měla náležet tomu, kdo ji obhospodařoval. Pozemková reforma naproti tomu
vycházela z komerčního využití půdy a zajišťovala její vlastnictví daňovému poplatníku.
Oficiálně měl zákon INRA ochránit venkovské a indigenní vlastnictví půdy a zároveň
vytvořit efektivní trhy, které by půdu redistribuovaly (INRA 1996).
Zákon poprvé explicitně zajistil právo na indigenní komunitní půdu prostřednictvím
institutu TCO, zároveň tuto půdu legálně označil jako teritorium a tím pádem do správy
indigenních komunit zahrnul i obnovitelné přírodní zdroje, jež se nacházely na jejich
území (Albó 2002: 80). Neobnovitelné zdroje naproti tomu zůstávaly ve správě státu, který
tak měl zajištěnu exkluzivitu na správu nerostného bohatství země. Zákon osvobodil
drobné farmáře a indigenní komunity od platby vlastnických daní, garantoval právo na
nedělitelnost a nezcizitelnost komunitní půdy (ovšem s výjimkou prací ve veřejném zájmu)
a zajistil ženám bez ohledu na jejich rodinný stav stejná dědická a vlastnická práva.
Budoucími příjemci půdy přerozdělované státem se mohly stát pouze rolnické (campesino)
a indigenní komunity a lidé, kteří kolonizovali území tropického pralesa. Parcely, které
byly prokazatelně opuštěné, se měly navrátit do správy státu (ibid.).
Zákon sice na jednu stranu reagoval na požadavky indigenních skupin a přinesl legální
ukotvení práva na vlastnictví komunitní půdy, na druhou stranu ale paradoxně prohloubil
negativní jevy, proti nimž měl být směřován. Tím, že vlastnictví půdy odvodil od platby
daně, zákon INRA poskytl právní ukotvení latifundismu a spekulativnímu vlastnictví
půdy. Změnila se totiž definice opuštěné půdy. Dříve byly za opuštěné považované
všechny pozemky, které prokazatelně nebyly obdělávané a neplnily tak svoji sociální
funkci. Po pozemkové reformě byly jako opuštěné chápané ty pozemky, jejichž majitel
z nich neplatil daně. Tento fakt nahrával velkým pozemkovým vlastníkům, kteří si mohli
zajistit kontrolu nad ohromnými plochami tím, že zaplatili 1% daň z jejich hodnoty, kterou
navíc stanovili sami (Kohl 2003: 342). Přestože byl zákon INRA původně koncipován jako
nástroj, který měl umožnit přístup k půdě širokým skupinám obyvatel, ve skutečnosti
přispěl k sílící koncentraci pozemkového vlastnictví.
Problémy přinesl zákon i venkovským a domorodým komunitám, které si musely zajistit
potvrzení svého vlastnictví půdy. Některé z nich nebyly schopny podstoupit související
procedury buď z důvodu nedostatku zdrojů nebo kvůli absenci schopného vedení. Získání
oficiálních vlastnických práv zároveň přeměnilo dříve nezpeněžitelnou komunitní půdu na
zboží. Někdy tak byly komunitní pozemky rozprodány bez vědomí většiny členů komunity
(Kohl 2003: 342).
Pozemková reforma vyvolala protesty téměř u všech segmentů bolivijské společnosti,
kterých se týkala. Přestože znění zákona bylo alespoň v počáteční fázi intenzivně
konzultováno se samotnými indigenními hnutími, vláda pod tlakem lobbystů z řad
podnikatelských kruhů několikrát pozměnila jeho finální verzi a tak proti sobě popudila
většinu indigenní populace, která ovšem nebyla ve svých požadavcích zdaleka jednotná:
skupiny blízké ASP se pokoušely nový zákon zcela bojkotovat, hnutí pěstitelů koky
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naproti tomu protestovala zejména proti klauzulím týkajícím se chráněných území
a zachování biodiverzity, které (oprávněně) chápala jako nepřímý prostředek eliminace
pěstování koky v oblasti. Pro domorodé skupiny východu představovala naproti tomu
naprostou prioritu ochrana vlastních teritorií a naplnění závazků, které stát přislíbil na
základě protestního pochodu z roku 1990 (Albó 2002: 94). Novou legislativu tak využily
k prosazení svých požadavků zejména indigenní skupiny východní části země.

Dopady neoliberální restrukturalizace
Paradoxně, neoliberální restrukturalizace státu, jejímž původním cílem měl být restart
bolivijské ekonomiky, zavedla zemi na konci 90. let do další hluboké krize, nejen
hospodářské, ale v první řadě sociální. Jak trefně poznamenává Kohl (2003: 347), „každý
krok vlády, který měl rozšířit práva jedné skupiny, zároveň limitoval práva někoho
jiného“. Reforma vzdělání se sice pokusila vyjít vstříc potřebám indigenních studentů, ve
svých důsledcích ale zároveň ohrozila zájmy odborových sdružení učitelů. Pozemková
reforma měla usnadnit přístup k půdě a garantovat její vlastnictví indigenním
a venkovským komunitám, ve skutečnosti ale posloužila především velkým pozemkovým
vlastníkům. Kapitalizace zajistila soukromým firmám neomezená vlastnická práva,
současně ale vedla k masivnímu propouštění zaměstnanců, kteří přišli o dřívější
pracovněprávní ochranu, odborové zázemí a socioekonomické jistoty. Vytvoření
penzijního fondu Bonosol bylo sice pokusem o sociální podporu populace nad 65 let,
důsledky oslabení rozpočtu, přímo související s kapitalizací strategických podniků, ovšem
dopadly prakticky na všechny obyvatele Bolívie, kteří nesli náklady kapitalizace jednak
prostřednictvím vyššího zdanění, jednak zkrácením státních sociálních výdajů a nakonec
ironicky i pozastavením výplat samotného Bonosolu. Decentralizace a Zákon o lidovém
zastoupení na jednu stranu posílily participaci občanů na politickém rozhodování na úrovni
obcí, na úrovni departmentů ovšem přetrvávalo řízení „shora“ (vláda si ponechala právo
jmenovat prefekty). Rozpočty obcí byly sice mírně zvýšeny, stát na ně ale zároveň
přesunul zodpovědnost za služby, jež dříve garantoval sám, což často vedlo k problémům
s jejich financováním.
Plán všech tak sice formálně rozšířil koncept občanských a politických práv, zcela
radikálně ale postihl sociální a ekonomickou situaci většiny populace. Státu, který byl
v důsledku neoliberálních reforem maximálně okleštěný ve svých pravomocích, chronicky
chyběly prostředky k tomu, aby formální výdobytky uvedl do praxe. Kapitalizace, hlavní
pilíř neoliberální restrukturalizace, fatálně selhala a stala se příčinou další ekonomické
krize. Jediný, kdo z neoliberální ekonomické politiky Bolívie skutečně profitoval, byl
nadnárodní kapitál.
V roce 1997 nastoupil do prezidentské funkce bývalý diktátor Hugo Banzer Suárez. Přes
to, že ve volbách zvítězil s minimem hlasů, podařilo se mu sestavit širokou koalici
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nesourodých politických sil, s níž nastoupil zcela nový politický kurz. Reformy, zavedené
Sánchezem de Lozadou, byly odsunuty na vedlejší kolej. Ministerstva a státní instituce,
které Goni reorganizoval, Banzer znovu sloučil nebo jim navrátil původní podobu
a funkci. Značná část pracovníků těchto institucí dostala výpověď. Namísto posílení
lokální participace se stal Zákon o lidovém zastoupení nástrojem zmírňování chudoby,
jeho důraz na obecní samosprávu se proměnil v nutnost dohledu ze strany departmentu.
Požadavky indigenních hnutí, přestože legalizované předchozí administrativou např.
prostřednictvím zákona INRA, byly Banzerovou vládou zcela ignorovány (Yashar 2005:
220).
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IV. Vzestup hnutí pěstitelů koky
V Bolívii existují dvě hlavní geografická ohniska pěstování koky62. První z nich se nachází
v departmentu La Paz, na východním úbočí And, v provincii Yungas. Produkce koky zde
má tisíciletou historickou tradici, sahající hluboko do předkolumbovských dob (Grisaffi
2010: 431). Skutečně vzkvétat ale začalo pěstování koky v Yungas paradoxně až po
španělské invazi, výrazně totiž vzrostla poptávka po kokových lístcích pro domorodé
dělníky, nasazené na nucené práce v expandujících stříbrných dolech v Potosí. Prakticky
až do první poloviny 20. století byla koka v Yungas pěstována převážně na pozemcích
haciend, vlastněných ekonomickou elitou země. V souvislosti s agrární reformou v roce
1953 byla zemědělská půda v Yungas přerozdělena mezi aymarské a afro-bolivijské
rodiny, které začaly koku pěstovat pro potřeby domácího trhu. Tito drobní zemědělci zde
vytvořili síť odborových organizací, které hrály roli místní samosprávy a v oblasti fakticky
suplovaly základní funkce státu (Farthing – Kohl 2010: 198-199).
Druhou oblastí produkce koky je Chaparé63, tropické pralesní podhůří na severovýchodě
departmentu Cochabamba. Přestože se zde pěstování koky rozšířilo mnohem později než
v Yungas, bylo to právě hnutí pěstitelů z Chaparé, díky němuž se problematika produkce
koky stala nedílnou součástí politického diskurzu současné Bolívie.
Až do agrární reformy v roce 1953 čítala populace rozsáhlé oblasti zhruba 6000 km2
Cochabambských tropů pouhých několik tisíc osob (Grisaffi 2010: 429). Většinu místního
obyvatelstva tvořily skupiny lovců-sběračů etnik Yuki a Yuracaré (Farting - Kohl 2010:
199). V 60. letech začaly do oblasti směřovat první skupiny kolonistů: bolivijská vláda
čelila problému přelidnění horských údolí a stimulovala andské zemědělce k přesídlení do
rozlehlých oblastí zdánlivě zcela neosídleného východu. Migrace tak probíhala částečně
řízeně prostřednictvím státem vydávaných dekretů na půdu, ale i zcela spontánně –
příchozí jednoduše zabírali volné pozemky. Chaparé bylo považováno za fakticky prázdné,
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Koka, list keře s botanickým označením Erythroxylon Coca, je pro své pozitivní zdravotní účinky
v andském kontextu užíván již několik tisíc let (Indriati - Buikstra 2001). Žvýkání kokových lístků
potlačuje únavu a bolest, zmírňuje hlad a žízeň a ulevuje od nepříjemných projevů horské nemoci.
Pravidelná konzumace koky působí jako prevence proti avitaminóze a podvýživě. Kromě alkaloidu
kokainu koka obsahuje celé spektrum vitamínů, minerálů a dalších nutričních látek (Penny 2009).
Nebylo prokázáno, že by tradiční způsoby konzumace koky způsobovaly jakoukoli závislost, naopak,
některé terapie léčí závislost na kokainu právě pomocí žvýkání kokových lístků (Hurtado Gumucio
2000). V andských kulturách hraje koka navíc důležitou sociální roli. Kokové lístky jsou užívány
během nejrůznějších rituálů: k diagnostikování nemoci, k předpovídání budoucnosti nebo ke
komunikaci s mrtvými. Prostřednictvím oběti kokových lístků žádají obyvatelé And Matku Zemi
o zdraví a příznivou budoucnost. Koka má důležitou funkci jako prostředek k upevnění sociálních
vazeb v komunitě a jako důležitý symbol v procesu konstrukce kolektivní identity (Allen 1981).
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Zóna bývá označována rovněž jako Cochabambské tropy (Trópico de Cochabamba)
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teritoriální práva místních domorodých skupin byla zcela ignorována a příchozí kolonisté
je jednoduše vytlačovali dále do džungle (Harten 2011: 239).
Do Chaparé migrovali zejména kečujsky hovořící vysokohorští zemědělci (Grisaffi 2010:
429), kteří neměli ve své domovině možnost získat dostatek půdy pro zajištění obživy.
V Chaparé vytvořili systém zemědělské produkce, který byl založen na převážně ručním
obdělávání malých pozemků ve vlastnictví jednotlivých rodin (většina z nich intenzivně
obhospodařovala zhruba 3 ha půdy). Pěstované plodiny sloužily v první řadě k zajištění
základní subsistence. Zemědělská produkce obvykle kombinovala pěstování rýže, banánů,
citrusových plodů a chov drůbeže a skotu. Kolonisté v Chaparé samozřejmě pěstovali
i koku, jednalo se ale o produkci určenou téměř výhradně pro vlastní spotřebu
(Farthing - Kohl 2010: 199).
V 60. letech se začaly v Chaparé formovat odborové skupiny sindicatos. První sindicatos
vznikaly nejčastěji jako sdružení osob, které žily v relativní vzájemné blízkosti, a byly tak
v první řadě nástrojem sousedské solidarity. Po vzoru vysokohorských ayllu kladli členové
sindicatos důraz v první řadě na vzájemnou reciproční výpomoc (označovanou jako ayni).
Později sindicatos distribuovali půdu novým imigrantům a lokálně tak regulovaly proces
kolonizace. Pro nově příchozí hrály sindicatos zcela klíčovou roli. Vysokohorští kolonisté
obvykle přicházeli do Chaparé zcela bez potřebných znalostí tropického zemědělství.
Členové sindicatos jim pomáhali aklimatizovat se v novém prostředí, radili, jak pěstovat
neznámé plodiny nebo pomohli s vlastními zemědělskými pracemi. Později sindicatos
suplovaly i některé absentující funkce státu. V rozsáhlé, téměř nepřístupné oblasti, kde
„byly státní instituce buď zcela nedostupné, nebo byly přítomné pouze ve své represivní
formě“ (Harten 2011: 50), se sindicatos staraly o tvorbu a udržování místní infrastruktury,
o řešení problematiky bydlení, zdravotní péče a vzdělávání, zajišťovaly svým členům
legální vlastnictví obdělávané půdy, organizovaly zemědělské práce, šířily technologické
inovace atd. Jednalo se tak o velice efektivní sebeorganizaci kolonistů, jejímž vzorem byla
jak tradiční organizace vysokohorských kečujských a aymarských komunit, tak fungování
hornických nebo zemědělských odborových organizací.
Rozmach pěstování koky v Chaparé byl způsoben několika faktory. V 70. letech začala
růst konzumace kokainu v Evropě a ve Spojených Státech. Zvýšená poptávka po droze
stimulovala produkci kokových lístků: již v roce 1978 byla rozloha kokových plantáží
v Chaparé odhadována na 13 000 ha (Grisaffi 2010: 429). V roce 1983 začalo na
bolivijském Altiplanu katastrofální sedmileté období sucha (Lupu 2004: 412), které
zlikvidovalo většinu úrody a mělo fatální existenční dopady na zdejší zemědělské
komunity. Mnoho z postižených rodin se rozhodlo pro migraci do Cochabambských tropů,
protože, vzhledem k prohlubující se ekonomické krizi, v té době představovala produkce
koky prakticky „jedinou rentabilní ekonomickou aktivitu v zemi“ (Good 2006: 177).
V roce 1985 došlo ke kolapsu bolivijské ekonomiky. Následná šoková terapie spočívající
v implementaci neoliberální ekonomické politiky zanechala bez práce desetitisíce lidí, od
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horníků a pracovníků v plynárenství po propuštěné státní zaměstnance. Pěstování koky se
i pro tyto lidi stalo jednou z mála alternativ, jak spolehlivě zajistit alespoň základní
materiální potřeby svých rodin, do Chaparé tak začaly přicházet tisíce dalších zoufalých
kolonistů z řad nezaměstnaných. Na konci 80. let expandovala odhadovaná rozloha
kokových plantáží v Chaparé na 61 000 ha (Lupu 2004: 412) a populace se rozrostla
z necelých 25 000 v roce 1967 na více než 130 000 v roce 1991 (INE 1992). Zdejší
pěstitelé se stali jedněmi z nejvýznamnějších dodavatelů koky na ilegální trh (Mejía 2007 :
284).
V průběhu 80. letech tak udržovala v chodu neustále se otřásající bolivijskou ekonomiku
prakticky pouze produkce kokainu. V letech 1984-85 bylo v Bolívii v oběhu zhruba 670
milionů dolarů z narkobyznysu. Ekonomicky bylo na produkci kokainu přímo nebo
nepřímo závislých zhruba půl miliónu osob (Good 2006: 185). Narkobyznys a s ním
spojená korupce prorůstaly do nejvyšších vládních kruhů. Velká část volební kamapně
v roce 1985 byla financována drogovými kartely (ibid.) Politické špičky si velmi dobře
uvědomovaly, že bez produkce kokainu by hospodářství země pravděpodobně zcela
zkolabovalo.

Válka proti produkci kokainu: 1. fáze - substituce
Zahraničně politické následky rostoucí produkce a exportu kokainu na sebe ale nenechaly
dlouho čekat. Většina bolivijského kokainu putovala různými cestami na sever, za
konzumenty v USA (Gootenberg 2012). Spojené státy začaly považovat produkci
a pašování drog za rostoucí hrozbu pro národní bezpečnost. Dosáhly světového prvenství v
konzumaci omamných látek a počty závislých se hrozivě zvyšovaly. Jednoznačně
nejpopulárnější tvrdou drogou se stal kokain: v polovině 80. let jej užívalo kolem 22
milionů Američanů (ibid.: 166). Spojené státy proto vyhlásily „válku proti drogám“ (War
on drugs), spočívající jednak ve snaze omezit jejich import na americké území, zejména
ale v aktivních zásazích na území producentských států s cílem zlikvidovat zde samotnou
produkci základní suroviny pro jejich výrobu. Andské země, největší producenti koky, se
proměnily v hlavní bojiště této nové americké války (Rous - Arce 2006: 540).
Umírněnou formu strategie Spojených států představovala finanční podpora programů
alternativního rozvoje, které měly v producentských zemích postupně nahradit pěstování
koky jinými alternativními plodinami, jejichž prodej by drobným pěstitelů zajistil příjem,
nezbytný pro přežití. V roce 1985 tak UNFDAC (Fond Spojených národů pro kontrolu
drogové závislosti) vytvořil pětiletý projekt pro provincii Yungas s názvem Agroyungas,
jenž byl chápán v první řadě jako pilotní projekt, který, pokud bude úspěšný, může být
aplikován i v problematické oblasti Chaparé (Lupu 2004: 408). Projekt spočíval
v nahrazení produkce koky alternativním kávovníkem. Jednotlivé komunity v provincii
Yungas se zavázaly zredukovat plochu kokových plantáží výměnou za vylepšení místní
59

infrastruktury a poskytnutí výhodných půjček a technického zázemí pro pěstování nových
odrůd kávovníku. Výsledky projektu ale byly poměrně tristní. Vzhledem k systémovým
vadám z něj většina zúčastněných pěstitelů vyšla vysoce zadlužená (ibid.: 411): zaváděné
odrůdy kávovníku byly pro klimatické podmínky Yungas zcela nevhodné a velká část
výsadby zahynula, projekt navíc nepočítal s poklesem ceny kávy na mezinárodním trhu
a zcela naivně předpokládal, že zde budou drobní pěstitelé schopní konkurovat dlouhodobě
zavedeným producentům. Mnoho z obyvatel Yungas, angažovaných v projektu, proto po
jeho ukončení začalo znovu pěstovat koku, která byla ve srovnání s kávovníkem a dalšími
variantami alternativní produkce mnohem lukrativnější a jistější plodinou. Pěstování
kokových lístků rolníkům z Yungas umožňovalo nejen poměrně spolehlivé zajištění
základních subsistenčních potřeb rodin, ale také jim – zcela paradoxně – pomáhalo splácet
dluhy, vzniklé neúspěšnou produkcí alternativních plodin v rámci projektu Agroyungas.
Podobně jako v oblasti Yungas, vytvořila bolivijská vláda spolu s USAID (Agenturou
Spojených států pro mezinárodní rozvoj) v roce 1983 rozvojový program pro region
Chaparé. V prvních letech se program zaměřoval především na rozvoj místní
infrastruktury, od roku 1986 se jeho cílem stalo zavádění alternativních plodin. Postupoval
podobnou strategií jako projekt Agroyungas: pěstitelům, kteří se zaváží, že zlikvidují své
kokové plantáže, bude poskytnuta půjčka na vysazení a produkci alternativní plodiny.
Program měl zároveň zajistit technologické poradenství a postarat se o potřebné
infrastrukturní zázemí. Bohužel, stejně jako Agroyungas, i rozvojový program pro
Chaparé trpěl vážnými systémovými nedostatky. Příkladem může být projekt, v rámci nějž
někteří pěstitelé nahradili své kokové plantáže pomerančovníky. V rámci programu už
ovšem nebyl vybudován slíbený zpracovatelský závod, který by umožnil produkci
pomerančového džusu. Jediným výsledkem projektu tak byly pro zúčastněné pěstitele
hromady hnijících pomerančů. V oblasti Chaparé zvané Mizque zcela zkrachoval plán na
pěstování hroznového vína, neboť náklady na jeho vypěstování a přepravu byly tak
vysoké, že je nakonec učinily zcela neprodejným. Později byli zemědělci z Chaparé
přesvědčováni, aby se namísto koky pokusili pěstovat zázvor nebo ananas. Pro žádnou
z těchto plodin ovšem neměli zajištěna odbytiště a pěstitelé sami nebyli, vzhledem
k nedostatečné infrastruktuře oblasti, schopni sehnat kupce. Část úrody tak byla prodána
pod cenou, část podlehla zkáze. Osoby, zapojené do projektu, tak nejen, že přišly
o relativně stabilní zdroj příjmu, jímž byla produkce kokových lístků, ale navíc jim přibyl
dluh vzniklý nutností splatit počáteční půjčku programu (ibid.: 415).
Dlouhodobé výsledky rozvojového program pro Chaparé ukazují, že působil spíše
kontraproduktivně. Neúspěšné zavádění alternativních plodin způsobilo, že pěstitelé,
spolupracující na programu, skončili většinou zatížení dluhem. Komunity, které při vstupu
do programu zlikvidovaly své kokové plantáže, byly nuceny je záhy znovu obnovit, jednak
pro zajištění relativně stabilního příjmu pro pokrytí základních životních potřeb, jednak
kvůli nutnosti splatit půjčky související s projektem. Rozvojovému programu pro region
Chaparé se mezi lety 1984-1991 podařilo v oblasti nahradit necelých 2,5 % plochy osázené
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kokou alternativními plodinami, utratit při tom 38 milionů USD a způsobit drobným
pěstitelům ztrátu odhadovanou na 17 milionů USD (ibid.: 416).
Programy, založené na nahrazení pěstování koky alternativními plodinami, se tak většinou
ukázaly jako neúspěšné. Jejich chybné nastavení bylo způsobeno evidentně nedostatečnou
znalostí specifických aspektů produkce kokových lístků. Nalézt alternativní plodinu, která
by byla schopna zcela nahradit koku, je velmi těžké. Koka poskytuje několik sklizní ročně.
V případě, že by byla první nebo druhá sklizeň zlikvidována v důsledku nepředvídatelných
událostí, jako jsou poškození v důsledku nemocí nebo náhlých ekologických výkyvů, je
pravděpodobné, že další sklizeň již bude úspěšná a zajistí pěstiteli příjem nezbytný pro
přežití. Kokové lístky mají navíc vždy zajištěná odbytiště, ať jsou určeny pro tradiční
způsob užití nebo pro nelegální trh, a jejich výkupní cena zůstává relativně stabilní. Pro
lidi, kteří ztratili jinou možnost obživy, se pěstování koky stalo prakticky jediným
způsobem relativně spolehlivého zajištění základních životních potřeb. Bylo by chybou se
domnívat, že drobní pěstitelé z oblasti Chaparé z produkce koky výrazně profitovali.
Naopak, jednalo se jedny z nejchudších a nejmarginalizovanějších lidí v Latinské Americe,
živořících často v otřesných podmínkách. Podle údajů z roku 1992 byla očekávaná délka
života v oblasti Chaparé pouhých 40 let a dětská úmrtnost dosahovala nejméně 17 % (ve
skutečnosti byly obě cifry ale pravděpodobně mnohem horší, neboť mnohé rodiny dětská
úmrtí nehlásily). Pouhých 6 % obyvatel Chaparé měl v té době přístup k pitné vodě
(Lupu 2004: 414).
Většina rodin v Chaparé vlastnila méně než 5 ha půdy, navíc často v podobě několika
oddělených parcel. Prakticky jedinou plodinou, která může i na takto malé ploše zajistit
pěstitelům základní příjem, je právě koka. Rodiny vlastnící pozemek o výměře vyšší než
5 ha zpravidla již koku nepěstovaly. Nicméně drobní zemědělci byli na produkci kokových
lístků existenčně zcela závislí. Nemohli si dovolit pěstovat méně výnosné a méně jisté
plodiny, které by, vzhledem k malé rozloze svých parcel, nemohli produkovat v množství,
s nímž by byli schopní konkurovat zavedeným dodavatelům jak na domácím, tím méně
zahraničním trhu (Lupu 2004; Mansfeld 1999).
Autoři alternativních rozvojových programů si neuvědomili, že pěstování koky v Chaparé
má v první řadě socioekonomické pozadí. Klimatické podmínky Chaparé paradoxně
nepatří k těm nejlepším pro produkci kvalitních kokových lístků. Koka z Chaparé se
výrazně liší od koky, pocházející z tradiční pěstitelské oblasti v Yungas. Lístky z Yungas
jsou drobnější a světlejší, mají lepší chuť a jsou určeny v první řadě pro tradiční způsob
konzumace. Lístky koky z Chaparé jsou naproti tomu delší, tmavší a tvrdší, „není možné je
pořádně žvýkat, jsou tvrdé jako kartón“ 64. Většina koky, vyprodukované v Chaparé, putuje
do ilegálních laboratoří skrytých hluboko v džungli, kde se stává surovinou pro výrobu
kokainu. Pro drobné pěstitele, rekrutující se z řad nezaměstnaných, zruinovaných
zemědělců z Altiplana, lidí beznadějně chudých, ovšem představuje jedinou existenční
64
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jistotu. Při vytváření programů alternativního rozvoje bolivijská vláda a USAID vytrvale
opomíjely právě tento zcela klíčový sociální aspekt pěstitelství koky. Snažila se pouze
nahradit koku. Ovšem jediný možný postup, jak eliminovat produkci koky, spočíval
v poskytnutí srovnatelného zdroje existenční jistoty, jakou představovala produkce
kokových lístků.

2. fáze – represe
Vzhledem k selhání substitučních programů přešly v druhé polovině 80. let Spojené státy
ve válce proti drogám do ofenzívy a definitivně přenesly bojiště do producentských zemí
(Rous - Arce 2006: 544). V roce 1989 administrativa prezidenta Bushe seniora vytvořila
tzv. Andskou iniciativu, která představovala nový trend v americké protidrogové politice.
Nadále byla totiž téměř veškerá pomoc, adresovaná andským zemím za účelem potírání
produkce kokainu, poskytována v podobě vojenské podpory. Rozpočet Andské iniciativy,
pětiletého programu pro Bolívii, Peru a Kolumbii, dosahoval 2,2 miliardy dolarů. Na
mezinárodním summitu věnovaném drogové problematice v Cartageně v roce 1990
přistoupil bolivijský prezident Jaime Paz Zamora na americký požadavek militarizace
„války proti drogám“ a souhlasil se zapojením bolivijské armády do akcí, namířených proti
producentům kokainu (ibid.: 545).
Od druhé poloviny 80. let tak byla strategie boje proti drogám v Bolívii přímo podřízena
politice Spojených států, které financovaly, vyzbrojovaly a cvičily zvláštní policejní
oddíly, specializované na potírání produkce kokainu. Již v roce 1983 byla založena
zvláštní policejní jednotka UMOPAR, Mobilní policejní oddíl pro venkovské oblasti,
působící jako součást Zvláštního oddílu pro potírání pašování drog (FELCN) a podřízená
bolivijskému Ministerstvu vnitra. Fakticky byla ale UMOPAR kontrolována v první řadě
ze strany americké DEA (Agentury pro potírání drog) a díky tučné podpoře Spojených
států se záhy stala jedním z nejlépe vyzbrojených oddílů v Bolívii. Od roku 1987 získávali
příslušníci UMOPAR speciální výcvik na základně v Chimoré (v oblasti Chaparé) pod
vedením amerických „zelených baretů“, zvláštní jednotky armády spojených států. Více
než 400 policistů bylo dokonce vysláno do Spojených států, kde podstoupili dodatečný
výcvik na School of the Americas ve Fort Benning (Good 2006: 187). Hlavním úkolem
UMOPAR bylo likvidovat laboratoře na výrobu kokainu, zajišťovat kokain a suroviny
potřebné k jeho výrobě a zadržet výrobce a překupníky drogy. Přestože agenti DEA měli
podle mezivládní dohody působit především v roli poradců a pomocného personálu, který
bude technicky podporovat akce UMPOAR řízené bolivijskou stranou, ve skutečnosti byli
sami iniciátory jednotlivých zásahů, při nichž velmi často přebírali velení
(Painter 1994: 81-82).
V roce 1986 proběhla první přímá americká vojenská intervence. Na nátlak Spojených
států povolil prezident Victor Paz operaci Blast Furnance. Jednalo se o čtyřměsíční
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kampaň proti překupnictví a pašování kokainu v departmentu Beni, které se zúčastnilo 160
amerických jednotek za podpory 6 helikopér typu černý jestřáb. Operace měla pouze
dočasný pozitivní efekt a většinou Bolivijců byla chápána jako významné narušení národní
suverenity (Good 2006:191; Painter 1994: 91).
Přestože bolivijská administrativa nebyla z vojenského vměšování se do vnitřních
záležitostí země příliš nadšena, USA disponovaly mocným argumentem: pokud by byla
americká vojenská intervence odmítnuta, USA jednoduše utnou tolik potřebnou finanční
pomoc zemi (Good 2006: 187). Bolívie se tak dostala do stavu naprosté podřízenosti vůči
mocnému severnímu sousedu, spojeného s faktickou ztrátou politické suverenity (Farthing
- Kohl 2010: 201). Je nutné dodat, že, stejně jako v dalších andských zemích, byl oficiálně
deklarovaný boj proti drogám jedním z důvodů, jak ospravedlnit a posílit americkou
vojenskou přítomnost v oblasti.
Pod politickým tlakem Spojených států vydala vláda prezidenta Estenssora v roce 1988
kontroverzní protidrogový zákon č. 1008 (Ley del régimen de la coca y sustancias
controladas). Hlavním cílem zákona bylo poskytnout legální rámec pro významnou
redukci pěstování koky určené pro výrobu drogy. Zákon ale zároveň legalizoval tradiční
způsoby užívání kokových lístků. Samotné kokové lístky v přirozeném stavu tak nebyly
považovány za ilegální, zákon dovoloval žvýkání koky, zcela legální bylo její užívání
v tradiční medicíně nebo během rituálů. Koku bylo možné legálně pěstovat pouze za
účelem pokrytí těchto způsobů tradiční konzumace a to na ploše, která nesměla přesáhnout
maximální výměru 12 000 ha (§ 29). Pěstování koky za jiným účelem bylo považováno za
nelegální.
Zákon 1008 dále rozlišil oblasti, produkující koku, na tři zóny. Legální zónou, kde bylo
pěstování koky povoleno (a kde ho zákon 1008 de facto ještě stimuloval), byly provincie
Yungas v subtropickém pásmu departamentu La Paz a malá část provincií Tiraque
a Carrasco v departmentu Cochabamba. Jednalo se oblasti, kde měla produkce koky
dlouhou, archeologickými doklady podloženou tradici, sahající hluboko do
předkolumbovských dob.
Druhou zónu, označovanou jako “přechodná zóna nadbytečné produkce“, představovalo
zejména Cochabambaské Chaparé, kde začala být koka pěstována novými kolonisty, kteří
produkovali kokové lístky téměř výhradně pro nelegální trh. Kromě Cochabambských
tropů byla do druhé zóny zařazena i nově osídlená část provincie Yungas. Plocha, osázená
kokou, zde měla být každoročně zredukována o 5 - 8 000 ha až do konečné definitivní
likvidace této „nadbytečné“ produkce. Výsadba nových rostlin, stejně jako přechovávání
semenáčků, byly zakázány. Likvidace kokových plantáží měla být prováděna dobrovolně,
za každý hektar měl pěstitel obdržet 2000 USD jako finanční kompenzaci. Rostliny měly
být likvidovány výhradně mechanicky, užívání herbicidů nebo defoliantů bylo zakázáno.
Stát se zavázal vytvořit rozvojový program, v rámci nějž by se podílel na celkovém
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ekonomickém rozvoji oblasti a na postupném nahrazení koky alternativními plodinami
(Ley 1008).
Na zbytku bolivijského území, které bylo označeno jako zóna nelegální produkce, bylo
pěstování koky zcela zakázáno. Jakákoli nelegální výsadba měla být podle zákona
okamžitě zlikvidována bez nároku na jakoukoli kompenzaci (§ 9-11).
Nelegální pěstování koky, stejně jako přechovávání semen nebo semenáčků, zákon
postihoval odnětím svobody na jeden až dva roky (§ 47). Minimálním trestem za výrobu
kokainu nebo kokainové pasty bylo 5 let odnětí svobody. Překupnictví a pašování drogy
bylo sankcionováno odnětím svobody na 10 – 25 let (§ 48).
Zákon byl zacílen na potírání nelegální produkce a překupnictví kokainu. Sám o sobě
nekriminalizoval drobné pěstitele v „přechodných zónách“, kteří naopak získali jisté
manévrovací pole a možnost postupně přejít na alternativní plodiny. Nicméně litera zákona
nemusí být vždy v souladu s jejím uváděním do praxe. Poměrně záhy se ukázalo, že Zákon
1008 byl represivním nástrojem zejména proti těm sociálním skupinám, které z obchodu
s kokainem profitovaly nejméně. Špičky drogových kartelů, zpravidla s přímým napojením
do vysokých vládních kruhů, byly postihovány minimálně nebo vůbec buď díky svým
vlivným konexím, nebo díky možnosti svou beztrestnost uplatit. Soustavnému nátlaku
byly naopak vystaveny rodiny drobných pěstitelů (Farthing - Kohl 2010: 201).
Vyhledáváním a likvidací přebytečných kokových polí byli pověřeni příslušníci zvláštního
oddílu UMOPAR. Velení této policejní jednotky ovšem nerozlišovalo mezi výrobci
a překupníky kokainu a drobnými pěstiteli koky. Zemědělci, produkující kokové lístky,
byli jednoduše považováni za kriminální živly a označovaní jako „narkoteroristé“, kteří
přímo ohrožují národní bezpečnost Spojených států. Nejmarkantněji se tento přístup
projevoval v oblasti Chaparé. V průběhu 80. a 90. zde byla proti pěstitelům vedena tzv.
„válka s nízkou intenzitou“ (Good 2006: 188). Byli vystaveni soustavné šikaně ze strany
pověřených oddílů UMOPAR, spojené s nejhrubším porušováním lidských práv. Přestože
zákon 1008 garantoval redukci kokových plantáží na dobrovolné bázi a s poskytnutím
odpovídající finanční kompenzace, v praxi často docházelo k jejich násilné likvidaci bez
souhlasu pěstitelů. Svévolně byla ničena i ostatní zemědělská úroda, což mnohdy vedlo
k přímému existenčnímu ohrožení postižených rodin. Pěstitelům byl bezdůvodně
konfiskován majetek a zabavována vyšší finanční hotovost jakožto údajný důkaz zapojení
do obchodu s drogami. Při konfrontaci s příslušníky UMOPAR byli vesničané verbálně
a fyzicky napadáni, docházelo k jejich svévolnému zadržování a bezdůvodnému věznění,
incidenty byly často provázeny ztrátami na životech.
Vesničané se pochopitelně snažili svou úrodu jakožto prakticky jediný zdroj obživy před
zásahy UMOPAR chránit. Nejčastěji využívali své početní převahy a útočili na policisty
kameny a mačetami. Příslušníci UMOPAR byli naproti tomu vybaveni brokovnicemi,
útočnými puškami typu M16 a celým spektrem prostředků určených pro pacifikaci davu.
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Přestože během konfrontací s pěstiteli měly být užívány pouze gumové projektily, ve
skutečnosti došlo k usmrcení mnoha desítek osob. K obětem řádění UMOPAR patřily
i děti. Například během konfliktu v Shinahotě v listopadu 1995 byla zastřelena třináctiletá
dívka. Její rodiče byli přinuceni podepsat prohlášení, že se jednalo o nešťastnou náhodu.
V průběhu silniční blokády v Entre Ríos zemřel šestiměsíční kojenec na následky
dlouhodobého vystavení slznému plynu, který byl užíván jako útočná zbraň: příslušníci
UMOPAR vhazovali kanystry se slzným plynem do obydlí vesničanů, aby je přinutili
domy opustit, bez ohledu na to, zda se uvnitř nacházejí děti, těhotné ženy nebo staří lidé.
Kanystr se slzným plynem byl dokonce vhozen do prostor nemocnice v Shinahotě v době,
kdy zde bylo hospitalizováno několik osob v kritickém stavu (Human Rights Watch 1996).
V roce 1997 došlo k dalšímu vyhrocení permanentního konfliktu mezi státem a pěstiteli
v Chaparé. Pod nátlakem americké ambasády přijal nově nastoupivší prezident Hugo
Banzer tzv. Plán důstojnosti (Plan Dignidad), spočívající v násilné likvidaci všech
kokových plantáží s výjimkou legálních 12 000 ha v provincii Yungas. Plán paradoxně
nevěnoval příliš velkou pozornost klíčové problematice překupnictví a pašování. Namířen
byl opět proti těm nejbezmocnějším: drobným pěstitelům koky jakožto producentům
primární suroviny pro výrobu drogy, jejichž příjmy dosahovaly necelé 1 % celkových
výnosů kokainového byznysu (Good 2006: 190).
Do operací v Chaparé byly tentokrát kromě jednotek UMOPAR zapojeny i zvláštní složky
bolivijské armády. Násilné střety s pěstiteli vedly ke smutné bilanci 570 zraněných a 33
mrtvých vesničanů a 27 zabitých vojáků a policistů (Farthing - Kohl 2010: 201).
V následujících pěti letech byli pěstitelé vystaveni brutální šikaně. Násilnou cestou se
podařilo zlikvidovat značnou část kokových plantáží až k metě 7900 ha v roce 2002
(Toledo 2007: 64).
V roce 2001 se pozornost vlády obrátila z Chaparé k pěstitelské oblasti Yungas a pokusila
se i zde uskutečnit program násilné likvidace kokových plantáží. Jednalo se o první
rozsáhlejší vojenský zásah v dosud poměrně málo intervenované provincii. Vládní
jednotky zde narazily na tvrdý odpor tisíců pěstitelů, jejichž vytrvalé protesty nakonec
dotlačily bolivijskou administrativu k opuštění politiky kompletní likvidace koky,
označované jako Cero Coca (Farthing - Kohl 2010: 201).
Plan Dignidad sice zlikvidoval většinu nelegální produkce koky, selhaly ale rozvojové
programy, které ji měly nahradit alternativními zdroji obživy. Masivní redukce koky
v Chaparé způsobila drastický propad životní úrovně většiny z 50 000 rodin místních
pěstitelů a paralyzovala regionální ekonomiku v departmentu Cochabamba. To následně
vedlo k otřesům v hospodářství celé země (Farthing - Kohl 2006: 151). V roce 1997 byly
příjmy Bolívie z produkce koky a kokainu odhadovány na 500 milionů dolarů (6,25 %
HDP), v roce 2002 poklesly na 183 miliony dolarů (2, 29 % HDP), aniž by byl vzniklý
výpadek adekvátně pokryt alternativními příjmy. Vládnímu programu s názvem Plán
důstojnosti se podařilo dokonale zruinovat ekonomiku země (Toledo 2007: 64). Bez
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možnosti zvolit jinou alternativu obživy navíc začali již v roce 2001 zdecimovaní
obyvatelé Chaparé opět vysazovat koku65.
Přes významnou redukci kokových plantáží v Bolívii nebyly výsledky Plánu důstojnosti
zdaleka tak optimistické, jak by se mohlo na první pohled zdát. Objem celkového exportu
kokainu z andských zemí se výrazně nezměnil. Došlo totiž k tzv. balónovému efektu –
situaci, kdy se produkce koky, zlikvidovaná na jednom místě, objevila v odpovídajícím
rozsahu jinde (Rous - Arce 2006: 554). Produkce kokainu se tak na přelomu milénia pouze
přelila z Bolívie a Peru do Kolumbie, aniž by se její celkový objem výrazně snížil
(Gootenberg 2012: 169).

Vzestup pěstitelských odborů
Nejvýznamnějším, ovšem zcela nezamýšleným výsledkem politiky násilné likvidace koky
v Bolívii bylo zformování vysoce organizovaného hnutí pěstitelů, sdružených v odborech
sindicatos. V Chaparé, kde byli pěstitelé po téměř dvě desetiletí pod neustálým tlakem ze
strany státu, se vytvořily obzvláště silné a schopné organizace. V roce 1991 zde již
existovalo 6 rozsáhlých odborových federací, v jejichž čele stanul budoucí prezident země
Evo Morales. Po neoliberální demontáži státu, která výrazně oslabila význam odborových
hnutí sdružených pod COB, to byly právě odborové organizace pěstitelů koky, které
převzaly jejich fuknci a staly se hlavním ohniskem odporu proti státní politice: od
vytváření místních oddílů „domobrany“, chránících kokové plantáže před násilnou
likvidací, po organizaci silničních blokád a protestních pochodů na národní úrovni.
V současné době existuje v Chaparé kolem 700 základních odborových jednotek. Po roce
1994 zde začaly vznikat dokonce odborové organizace žen - pěstitelek
(Farthing - Kohl 2010).
Vzhledem k tomu, že od 80. let projevoval stát v Chaparé svou existenci téměř výhradně
formou represe, suplovaly pěstitelské sindicatos většinu jeho dalších sociálních funkcí.
Sindicatos rozdělovaly půdu mezi nově příchozí, kteří tak byli automaticky inkorporováni
do jejich struktury: každý majitel zemědělského pozemku (chaco) se automaticky stal
členem určitého sindicato (Harten 2011: 48). Pokud se členská základna jednotlivých
sindicatos stala příliš početnou, mohli pěstitelé založit vlastní organizaci s minimálním
počtem 20 členů. Nárůst populace a související zvýšení počtu sindicatos vedlo k dalšímu
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Načasování Plánu Dignidad bylo nešťastné i z dalších důvodů. V roce 1999 se zhroutila argentinská
ekonomika. V Argentině žilo v té době kolem milionu a půl bolivijských imigrantů, kteří finančně
podporovali své příbuzné a kteří nemohli nadále posílat do Bolívie své remitence. Státu zároveň
začaly zoufale chybět finanční zdroje, o které přišel zprivatizováním státní ropné korporace YPFB.
Snížení státních příjmů vedlo k výraznému krácení rozpočtů oblastních samospráv, což jen
probloubilo již existující frustraci z centrální vlády (Farhing - Kohl 2006: 151).
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organizačnímu kroku: Obvykle deset sindicatos vytvořilo vlastní centrálu (central), která
koordinovala jejich činnost, řešila vzájemné konflikty a prosazovala zájmy jejich členů.
Právě centrála byla obvykle pověřena jednáním s místními úřady a nevládními
organizacemi. Alespoň tři centrály pak vytvořily tzv. federaci (federación). Federace,
jakožto nejvyšší organizační jednotky sindicatos, vyjednávaly na státní úrovni,
organizovaly protestní akce (pochody, silniční blokády nebo demonstrace) a od roku 1995
se začaly aktivně angažovat i na politické půdě.
Sindicatos vytvořily jedinečnou, decentralizovanou a mnohovrstvou organizační strukturu,
která vznikala zcela spontánně jakožto reakce na potřeby nových příchozích do oblasti.
Rozhodovací proces sindicatos je řízen zdola a obsahuje prvky přímé participativní
demokracie: na všech úrovních je kladen důraz na dosažení konsenzu i za cenu
mnohahodinových či několikadenních diskusí. Každý člen sindicato má příležitost
zasahovat do jeho rozhodování a má zpravidla možnost aktivně zastávat některou
z vedoucích funkcí. I sindicato s poměrně malou členskou základnou totiž disponuje
poměrně početným výkonným výborem (comité ejecutivo), který může čítat až 13 funkcí
(od finančního tajemníka přes tiskového mluvčího až po osobu pověřenou organizováním
sportovních akcí). Může se tak stát, že téměř polovina členů sindicato je zapojena do jeho
širšího vedení. Nejprestižnější, ale také nejzodpovědnější je funkce vedoucího (dirigente).
Nicméně vedení sindicato se pravidelně obměňuje: každý člen sindicato se tak může stát
vedoucím, nebo se vystřídat v četných funkcích výkonného výboru66. Pozice vedoucího
přes svou sociální prestiž nemusí být příliš vyhledávaná, jedná se totiž o časově poměrně
náročnou činnost spojenou se značnou zodpovědností. Osoba, zastávající funkci
vedoucího, jí může být natolik zaneprázdněna, že může ztratit možnost dostatečně se
věnovat svému pozemku, důsledkem čehož může pocítit i citelné ekonomické ztráty.
Rotace členů ve struktuře vedení tak do jisté míry přispívá i k udržení sociální rovnováhy
v rámci sindicato (ibid.: 55 - 64).
Nejdůležitějším orgánem sindicatos jsou tzv. shromáždění (asambleas). Jsou popřádána
jednou do měsíce a mohou trvat několik hodin, ale i několik dnů. Každý člen sindicato má
totiž právo vyslovit bez jakéhokoli časového limitu svůj názor na probírané záležitosti.
Důraz je kladen na nezastupitelnost přímé komunikace a na důsledné dosažení konsensu
i za cenu mnohahodinových debat nad probíraným tématem. Asambleas představují
důležitou platformu pro setkávání jednotlivých členů sindicatos, v jejímž rámci je
posilována kolektivní identita producentů koky v Chaparé (ibid.: 57).
Nejvyšším rozhodovacím orgánem pěstitelů koky v Cochabambských tropech, sdružených
v sindicatos, je každoroční kongres. Zde je prostřednictvím konsensu voleno vedení celého
hnutí, obvykle na dvouletou periodu. Jedná se opět o princip rotačního vedení:
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Vzhledem k tomu, že naprostá většina pěstitelů pochází z horských domorodých komunit, je rotační
systém vedení inspirován tradičním andským pojetím veřejné funkce jakožto služby komunitě, v níž
by se měli vystřídat všichni její dospělí členové.
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nepředpokládá se, že osoba, která prokázala ve funkci výjimečné kvality, musí být
automaticky znovuzvolena na další období (asi nejvýraznější výjimku ovšem představuje
Evo Morales, který byl několikrát znovuzvolen a setrvává ve funkci odborového lídra
i jako prezident republiky). Sindicatos totiž své vedení nijak výrazně finančně nemotivují.
Participace v něm tak byla alespoň donedávna chápána v první řadě jako závazek vůči
komunitě a nikoli jako nástroj k vybudování individuální politické kariéry (až do vzniku
ASP se sindicatos výrazně distancovaly od tradičně chápané politické struktury země).
Každého čtvrt roku se pěstitelé koky scházejí na tzv. rozšířeném zasedání (ampliado), kde
probírají aktuální problémy a sezónní záležitosti. Na všech úrovních hnutí jsou
samozřejmě organizována pravidelná měsíční shromáždění. Shromáždění vyšších
organizačních úrovní jsou pořádána v jistém časovém předstihu před shromážděními
místních sindicatos. Důvodem tohoto specifického načasování je možnost informovat
lokální skupiny o rozhodnutích, vykonaných na vyšším organizačním stupni
(ibid.: 57- 58).
Demokratický a participativní étos sindicatos je pozoruhodný. V rámci sindicatos jsou za
hlavní aktéry v rozhodovacím procesu považovány právě lokální organizace. Rozhodnutí,
učiněná touto základnou, jsou považována za závazná pro vyšší úrovně organizační
struktury, které je musí respektovat, případně modifikovat prostřednictvím dosažení
konsensu. Vedení je chápáno v první řadě jako závazek a služba komunitě (výstižně tento
princip charakterizuje fráze mandar obedeciendo – rozhodovat a přitom být poslušen).
Struktura sindicatos fakticky kombinuje odborářskou nomenklaturu s tradičními způsoby
organizace andských komunit a jejich specifickým chápáním významu vůdcovství. Tento
pozoruhodný synkretismus má zcela logické vysvětlení: mezi pěstiteli jsou zastoupení jak
lidé, pocházející z andských rolnických komunit, tak ve velké míře i bývalí horníci, kteří si
do tropické oblasti přinesli zkušenosti z tradičně militantních hornických odborových
organizací.
Silná rezistence pěstitelů koky vůči represivním zásahům ze strany státu a jejich úspěch při
vybudování nového politického hnutí v 90. letech dokazují, že toto participativní pojetí
demokracie a preference horizontálních způsobů organizace představovaly rozhodující
prostředek pro nastartování skutečně transformativního společenského procesu v zemi.

Rezistence
Od 80. let organizovaly pěstitelské sindicatos téměř nepřetržité protesty proti nucené
likvidaci kokových plantáží. Díky geografické poloze Chaparé mohli pěstitelé koky
(cocaleros) vyvíjet relativně efektivní nátlak na státní administrativu: skrz Cochabambské
tropy vede páteřní dálnice, která spojuje východ a západ země. Právě tudy putuje
k chilským přístavům na pacifickém pobřeží téměř polovina zboží určeného na vývoz.
Blokády této strategické dopravní tepny se staly hlavním prostředkem rezistence, který
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měl potenciál zasáhnout hospodářství celé země a přenést tak diskusi o politice likvidace
koky z lokální na celostátní úroveň (Toledo 2007: 64).
K prvnímu masovému protestu došlo v Chaparé krátce po příchodu specializovaných
amerických protidrogových jednotek. V květnu 1987 zablokovalo přibližně 10 000
pěstitelů Cochabambskou dálnici s požadavkem konzultace návrhu zákona 1008. Zásah
jednotek UMOPAR v Parotani skončil smutnou bilancí 8 mrtvých a 500 zadržených osob
a vyvolal masový protestní pochod téměř 20 000 osob v červnu téhož roku. Na jaře 1988
předložili cocaleros svou vlastní verzi Obecného zákona o koce (Ley General de la Coca),
který podpořila i odborová centrála COB. Návrh byl vládními představiteli zamítnut, jako
výraz nesouhlasu pěstitelé v červnu opět obsadili Cochabambskou dálnici. Protest násilně
ukončil zásah jednotek UMOPAR a DEA, které ve Villa Tunari zahájily střelbu do davu.
16 protestujících bylo zabito a kolem stovky zraněno (Painter 1994: 25). V atmosféře
napětí a konfrontace vešel v červenci 1988 zákon 1008 v platnost.
V 90. letech nabyly protesty pěstitelů nové politické dimenze. Na veřejnost se totiž dostala
dosud utajovaná smlouva mezi bolivijskou vládou a USA o militarizaci boje proti kokainu.
Pěstitelé se začali oprávněně obávat militarizace oblasti a násilné likvidace kokových
plantáží (přestože zákon 1008 garantoval to, že redukce nebude na pěstitelích vynucována
a bude probíhat dobrovolně). Na stranu cocaleros se postavily téměř všechny segmenty
bolivijské veřejnosti, které měly dosud v živé paměti období vojenské diktatury a následné
chronické nestability spojené s opakovanými vládami vojenských junt. Tajná dohoda se
Spojenými státy byla navíc chápána jako faktický zásah do národní suverenity a důkaz
toho, že bolivijská administrativa natolik podléhá vlivu severního souseda, že je ochotná
k jednání, které poškozuje samotné zájmy země (Leons - Sanabria 1997: 31).
Výrazná odpověď na vojenské operace v oblasti přišla v roce 1994, kdy pěstitelé
z Chaparé a Yungas zahájili protestní pochod „za život, koku a důstojnost“ do La Pazu.
Ozbrojené síly se pokusily protest potlačit hned v zárodku. Několikasethlavý dav,
shromážděný na Cochabambské dálnici, byl rozháněn z helikoptér za použití slzného
plynu a dalších chemikálií. Cocaleros proto vyrazili do hlavního města po skrytých
stezkách. Ostrá konfrontace proběhla mezi policií a prvními příchozími protestujícími do
La Pazu. Brutalita zásahu byla odsouzena veřejností a vyvolala vlnu sympatií k pěstitelům:
další účastníci pochodu byli obyvateli La Pazu nadšeně přivítáni. Na nátlak veřejnosti
přistoupila vláda na jednání s pěstiteli, kde se zaručila za nenásilnou formu redukce koky
a přislíbila věnovat pozornost rozvojovým programům pro Chaparé (Sanabria 1997:
169–195). Přesto již v listopadu téhož roku prezident Lozada přijal plán zintenzivnění
redukce pěstování koky.
V prosinci 1995 proto vyrazil do La Pazu protestní pochod žen-pěstitelek. I přes to, že
během cesty musely cocaleras čelit útokům ze strany policie, dorazily v lednu
následujícího roku do hlavního města, kde se setkaly s oběma prvními dámami. Jednání
ovšem nepřinesla hmatatelné výsledky. Pěstitelky se proto rozhodly zahájit protestní
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hladovku. Teprve na nátlak veřejnosti se v únoru podařilo přimět vládní představitele
k dialogu, díky němuž získali pěstitelé příslib respektování lidských práv v Chaparé,
propuštění osob, zadržených během silničních blokád a poskytnutí finanční pomoci
sirotkům, vdovám a osobám, které utrpěly újmy na zdraví během policejních zásahů.
Vláda přislíbila i poskytnutí kompenzace za zlikvidovanou úrodu koky (Balderama
2011d). Slibný kurz však neměl dlouhého trvání – v roce 1997 vyhlásil prezident Banzer
Plan Dignidad, postavený na nekompromisní likvidaci produkce koky v oblasti.

Indigenizace pěstitelského hnutí
Tváří v tvář permanentní represi osmdesátých a devadesátých let vybudovali pěstitelé
v Chaparé silný pocit kolektivní identity, jehož středobodem se stala obrana koky. Většina
místních cocaleros pocházela z řad kečujských imigrantů, kteří nemohli své politické
požadavky opírat o status své původnosti v oblasti (jako domorodé východní skupiny)
nebo o dlouhou historickou tradici pěstitelství (jako obyvatelé provincie Yungas). To, co
kolonisty Chaparé spojovalo, byla jejich socioekonomická marginalizace, indigenní původ
a v první řadě samozřejmě produkce koky. Pěstitelé vytvořili politický diskurs, který stavěl
na těchto třech aspektech a legitimizoval obranu koky jakožto součást boje indigenního
obyvatelstva za právo na sebeurčení a zachování vlastní kulturní identity.
Koka vždy hrála v andské kosmologii významnou roli, teprve pěstitelské hnutí ale
vytvořilo politický diskurs, v němž se stala jedním z explicitních symbolů indigenity.
Koka začala být ztotožňována s odkazem předků, s dávnou andskou tradicí, byla označena
jako dar Matky Země a skutečné zosobnění andské indigenní identity (Grisaffi 2010: 432).
Boj na obranu kokového lístku nabyl širších dimenzí a stal se zosobněním boje za práva
indigenního obyvatelstva. Výstižně tento postoj vyjádřil Evo Morales během svého
prvního projevu na půdě OSN: „Lístek koky… představuje andskou kulturu, lístek koky
představuje životní prostředí a naději lidí… likvidace koky je to samé jako likvidace
Kečuů, Aymarů, Mojeñů, Chiquitanů v mé zemi“67 (Morales 2006). Pěstitelům se tak
podařilo své politické požadavky efektivně indigenizovat. Inspirováno politickými
úspěchy federací domorodých skupin východu a ovlivněno kataristickou ideologií, přijalo
hnutí pěstitelů indigenní rétoriku a začalo užívat symboly andské indigenní identity
(zejména duhovou vlajku wiphalu). V indigenním diskurzu pěstitelů rezonují myšlenky
katarismu, spojující třídní a etnickou problematiku: „Jsme pěstitelé koky… ale navíc jsme
Aymaři, Kečuové, Guaraníové a tato země je naše!“68 (Morales in Landes 2007). Přes

67

„hoja de coca… representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la
esperanza de los pueblos… cero de coca es como hablar de cero de Quechuas, Aymaras, Mojeños,
Chiquitanos en mi país...“
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„Somos cocaleros... pero por encima de cocaleros somos Aymaras,Quechuas, Guaranís, dueños de
esta noble tierra, dueños del territorio“ (Evo Morales, projev na shromáždění 6 pěstitelských federací
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nesporný politický potenciál je ovšem tato radikální rétorika fakticky inkonzistentní: drtivá
většina pěstitelů zdaleka nepatřila k původním obyvatelům Chaparé (kteří byli pod
náporem kolonistů naopak zatlačeni dále do džungle). Koncept indigenity se zde stal
v první řadě nástrojem v politickém boji a namísto lokální sebeidentifikace hrál roli široce
inkluzivní kategorie, jež umožnila vytvoření silné kolektivní identity u jinak relativně
heterogenní skupiny pěstitelů.
Koka v Chaparé se proměnila v perfektní „plovoucí signifiant“ (Laclau 2007: 36-46), který
byl naplněn množstvím dalších sociálních významů. Koka se stala symbolem rezistence
pěstitelského hnutí a andské idnigenity. Zároveň ale zosobňovala samotný bolivijský národ
a jeho suverenitu (Grisaffi 2010: 427; Harten 2011: 159). V tomto smyslu byla obrana
koky chápána jako odmítnutí imperiální politiky Spojených států amerických: v době
nejsilnějších represí byla shromáždění pěstitelských sindicatos zakončována zvoláním
Kawsachun coca, Wañuchun yanquis! Ať žije koka, smrt Američanům! Koka se stala
symbolem přírodního bohatství Bolívie, drancovaného nadnárodními společnostmi: právo
na produkci koky bylo zároveň právem bolivijského národa na využívání přírodních
surovin své země. Tím, že zahrnulo do svého diskurzu i tato širší témata, získalo
pěstitelské hnutí potenciál dalece přesáhnout své lokální působiště a oslovit dokonce i ty
skupiny, které neměly s pěstováním koky nic společného a které se nemusely ani
explicitně identifikovat jako indigenní. Tento potenciál se plně realizoval prostřednictvím
politické strany MAS.

Vstup na politickou půdu: zrození MAS
Myšlenky na založení vlastního politického subjektu se mezi pěstiteli koky se objevovaly
již v průběhu 80. let. Nicméně všeobecná nedůvěra v tradiční politické strany a znechucení
politikou jako takovou ze strany většiny obyvatel Chaparé poměrně dlouho udržovaly
organizace pěstitelů pouze v rovině sociálního hnutí. Pěstitelé odmítali zapojení do tradiční
politické struktury, která byla chápána jako vysoce korupční a nedůvěryhodná, nevěřili, že
je možné jejím prostřednictvím dosáhnout jakékoli významnější změny. „Největším
překvapením tedy není to, že se strana MAS natolik rozrostla, ale to, že vůbec vznikla“
(Harten 2011: 83).
Teprve v roce 1993 dosáhli pěstitelé potřebného konsensu. Na sedmém kongresu
CSUTCB v březnu 1995 bylo na nátlak pěstitelských sindicatos vytvořeno ASP,
Shromáždění pro svrchovanost lidu (Asamblea para la Soberanía de los Pueblos),
symbolizované zelenou a hnědou barvou, znázorňujícími koku a teritorium. Pěstitelé
zároveň vytvořili koncept tzv. politického nástroje (instrumento político), který měl sloužit
ASP jakožto legální prostředek vstupu na politickou scénu. V čele ASP stanul
Cochabambských tropů)
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cochabambský indigenní aktivista Alejo Véliz, jemuž sekundoval Evo Morales
(Harnecken - Fuentes 2008).
Tradiční politické struktury země se ovšem zachovaly zcela podle očekávání a obav
pěstitelů. Oficiální registrace ASP jakožto politického subjektu byla u Národního
volebního dvora (CNE) zamítnuta. Jako oficiální důvod byly uvedeny drobné
administrativní nedostatky, ve skutečnosti CNE jednal pod vlivem tradičních politických
stran, jejichž cílem bylo znemožnit ASP účast ve volbách do obecních zastupitelstev.
Pěstitelé tuto komplikaci vyřešili tím, že kandidovali v barvách nepříliš úspěšné Spojené
levice IU. Výsledkem této strategie bylo drtivé vítězství IU v oblasti a vstup vůdčích
osobností sindicatos do komunální politiky. V jedenácti obcích byli pěstitelé zvoleni na
post starostů, 49 se stalo obecními zastupiteli a 6 bylo zvoleno zastupiteli na krajské
úrovni. Úspěch ve volbách zopakovali pěstitelé v roce 1997, kdy získali 4 křesla
v parlamentu (Harten 2011: 84-85).
Pro volby v roce 1997 vstoupila v platnost úprava volebního systému. Volební lístek byl
rozdělen na dvě části: v první z nich volič určil svého kandidáta na prezidentskou funkci
a automaticky zároveň svého zástupce do senátu (a případně do parlamentu). V druhé části
měl možnost vybrat jednoho poslance, přičemž každá politická strana mohla nominovat
jednu osobu pro každý z 65 volebních obvodů země. Voliči tak mohli hlasovat buď pro
poslance ze stejné politické strany, ke které náležel jejich prezidentský kandidát, nebo
mohli dát svůj hlas prezidentskému kandidátovi z jedné strany a poslanci náležejícímu ke
straně jiné. „Jednomandátový“ kandidát, který ve svém volebním obvodě získal nejvíce
hlasů, se automaticky dostal do parlamentu (Albó 2002: 95).
Změna volebního systému, přinášející některé prvky přímé demokracie, byla jedním
z faktorů, které umožnily vstup zástupců indigenních hnutí do nejvyšší politiky. V roce
1997 bylo do parlamentu zvoleno 9 zástupců indigenních hnutí nebo politických stran. Jak
je výše zmíněno, 4 z nich náleželi k ASP a byli zvoleni v departmentu Cochabamba (mezi
nimi Evo Morales a Román Loayza, vůdce CSUTCB), další čtyři vzešli z urbánního
aymarského prostředí a byli zvoleni za stranu CONDEPA, svědomí vlasti (Conciencia de
Patria), posledním z nich byl indigenní aktivista ze severního Potosí, zvolený za stranu
MBL. Kupodivu nebyl zvolen žádný ze zástupců domorodých skupin východních
nížin (ibid.)
Po vstupu na parlamentní půdu se indigenní poslanci rozhodli vytvořit Indigenní
parlamentní brigádu a bojovat za zájmy domorodého obyvatelstva bez ohledu na svou
odlišnou stranickou příslušnost. Přestože se do čela skupiny postavil schopný organizátor
Evo Morales, brzy se vnitřně rozštěpila právě v důsledku odlišných stranických i osobních
postojů, nedostatečného strukturálního zázemí a v neposlední řadě kvůli nedostatku
zkušeností domorodých poslanců, které nový volební systém „katapultoval z relativně
odlehlých rurálních oblastí přímo do bolivijského parlamentu“ (ibid.: 96).
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Na samotnou ASP měl volební úspěch kontroverzní dopad. Došlo k vnitřnímu sporu mezi
dosavadním vůdcem a prezidentským kandidátem hnutí, Alejem Vélizem, a skupinou
stojící za Evem Moralesem. Moralesovské křídlo se nakonec odtrhlo a rozhodlo se vytvořit
vlastní politický subjekt, IPSP (Politický nástroj pro svrchovanost lidu - Instrumento
Político para la Soberanía de los Pueblos), pod jehož hlavičkou vstoupili pěstitelé do
voleb v roce 199969. Jak se zdá, představa úspěšného politického sbjektu, zastupujícího
zájmy indigenní populace, byla pro tradiční politické strany natolik nepříjemná, že opět
vyvinuly tlak na CNE, který nejen, že odmítl IPSP zaregistrovat, ale také pro jistotu zrušil
licenci IU. Stejně jako v předchozím případě si ale pěstitelé dokázali poradit a ukryli se
pod hlavičku MAS (Hnutí za socialismus - Movimiento al Socialismo).
Je paradoxní, že strana MAS vznikla v roce 1985 jako národně socialistický projekt,
odštěpený od fašistické Socialistické Falangy Bolívie (Falange Socialista Boliviana).
Vzhledem k tomu, že její program totálně propadl, se MAS stala bezvýznamnou stranou,
jejíž stálá členská základna v první polovině devadesátých let nepřesahovala 20 členů.
Añez Pedraza, bývalý prezidentský kandidát za MAS, toho času navíc vážně nemocný,
přistoupil na jednání s pěstiteli a předal značku MAS Evu Moralesovi a odborovým
federacím pěstitelů koky (Harten 2011: 86).
V oblastních volbách v roce 1999 získala MAS v Oblasti Cochabambských tropů zhruba
70 % hlasů, na celonárodní úrovni se jednalo o 3,3 % (Atlas Electoral, Tomo III: 197).
Obrovský úspěch ovšem nastal v prezidentských a parlamentních volbách v roce 2002.
Jako prezidentského kandidáta jmenovala MAS Evo Moralese. MAS, která na rozdíl od
ostatních tradičních politických stran nedisponovala dostatkem finančních prostředků na
předvolební kampaň, aktivovala prostřednictvím sítě sociálních hnutí dobrovolníky, kteří jí
propagovali v ostatních departamentech a vyjednávali podporu u lokálních organizací.
V departmentu Santa Cruz se MAS spojila prostřednictvím Koordinátora etnik Santa
Cruzu (Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz) s místními indigenními
skupinami, jejichž zástupci šli pod její hlavičkou do voleb. Kombinace indigenního
a levicového diskurzu spolu s intenzivním využitím sítě sociálních a indigenních hnutí
vedla k téměř neuvěřitelnému výsledku: MAS získala 20,94 % hlasů na celonárodní
úrovni, pouhé 1,5 % za vedoucí MNR. Evo Morales byl jen těsně poražen Gonzalo
Sánchezem de Lozada. MAS zvítězila v departmentech Cochabamba, La Paz, Oruro
a Potosí, získala 8 křesel v senátu a 27 křesel v parlamentu (Atlas Electoral, Tomo I: 240).
Volebnímu úspěchu MAS mohl nechtěně napomoci i tehdejší americký velvyslanec
v Bolívii Manuel Rocha. Dva dny před volbami totiž prohlásil, že pokud budou Bolivijci
volit někoho, kdo chce, aby se jejich země opět stala vývozcem kokainu, ohrozí pomoc ze
69

IPSP záhy získalo podporu většiny pěstitelských organizací, dříve sdružených pod ASP. ASP se
postupně rozpadla a Alejo Véliz zůstal osamocen s hrstkou svých věrných. Nakonec vstoupil do
koalice se středopravou stranou NFR (Nueva Fuerza Republicana), za což si u Moralese vysloužil
označení zrádce.
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strany Spojených států. Jeho výrok měl zcela nezamýšlený efekt. Ve všeobecně
antiamerické atmosféře pravděpodobně přesvědčil část ne zcela rozhodnutých voličů právě
ve prospěch MAS. Evo Morales prokázal smysl pro škodolibý humor a americkému
velvyslanci veřejně poděkoval za podporu ve volební kampani (Sivak 2010: 87).
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V. Domorodé organizace bolivijského východu
V bolivijských východních nížinách začala být indigenní hnutí aktivní o něco později než
v západní andské oblasti, teprve na přelomu 80. – 90. let dvacátého století. Faktory, které
vedly k jejich formování, byly ale velmi podobné – jednalo se v první řadě o narušení
dosavadní relativní autonomie na lokální úrovni v důsledku politických a ekonomických
opatření ze strany bolivijského státu. Na rozdíl od kataristů na Altiplanu začala východní
indigenní hnutí vytvářet sítě, jež zcela překračovaly státní organizační struktury a byly
postaveny výhradně na etnických principech. Brzy získaly silný mobilizační potenciál,
který od 90. let začaly aktivně využívat pro prosazení politických požadavků: garance
lokální autonomie, uznání legitimity vlastních politických autorit a právních norem,
respektování kulturní odlišnosti a skutečného zapojení do demokratického rozhodovacího
procesu (Yashar 2005).
Rozsáhlé prostory východních nížin představují téměř dvě třetiny celkové plochy Bolívie.
Zdaleka se nejedná pouze o pralesní oblasti: v departmentu Santa Cruz nalezneme rozsáhlé
plochy pastvin, stejně jako polopouštní savany v oblasti Chaca (department Tarija).
Historicky prošel východ Bolívie poněkud odlišným vývojem, než západ země:
administrativně byl sice inkorporován do bolivijského státu, obrovské vzdálenosti,
nedostupnost oblasti a rozptýlená populace ale činily velmi obtížnou její faktickou
kontrolu. Až do 50. let dvacátého století nebyly bolivijské východní nížiny „jakkoli
smysluplně politicky spravovány“ (Yashar 2005: 192). Následkem toho byla místní
indigenní populaci nezáměrně ponechána poměrně vysoká míra politické, sociální
a kulturní autonomie. Na rozdíl od andského Altiplana, nebyli zdejší domorodí obyvatelé
fakticky začleněni do struktury bolivijského státu, který jim tak nevnucoval cizí formy
politické a sociální organizace, ani je nezatěžoval platbou daní nebo desátků. Až do
poloviny 20. století tak žily indigenní skupiny lovců, sběračů a subsistenčních zemědělců
poměrně nezávisle na strukturách bolivijského státu, což se týkalo obzvláště malých
nomádských skupin hluboko v Amazonském pralese.
Přes faktickou absenci státní správy nezůstaly ale východní nížiny zcela mimo zájem
pozornosti kolonistů. Přírodní bohatství Amazonie přitahovalo zejména dravé podnikatele,
kteří do oblasti přicházeli s vidinou rychlého zbohatnutí prostřednictvím dobývání drahých
kovů, těžby dřeva nebo chovu dobytka. V oblasti severní Amazonské pánve většinu těchto
dobrodruhů ale záhy odradily obtížné geoklimatické podmínky, nebezpečí smrtelných
chorob a neexistence infrastruktury. Poněkud odlišná situace nastala v departmentu Santa
Cruz, kde se právě tímto způsobem etablovala vrstva vlivných podnikatelů převážně
evropského původu.
Do oblasti zároveň pronikaly církve, které využívaly „historicky slabé pozice státu…
a vytvářely zde enklávy politické, sociální, ekonomické a náboženské kontroly“ (Yashar
2005: 195). Církve přinášely nové způsoby sociální organizace: budovaly misie, nutily
domorodé obyvatele k trvalému usazení v tzv. redukcích (reducción) a měnily tradiční
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sociální strukturu domorodých skupin tím, že vytvářely nový systém politických autorit.
Křesťanské, zejména jezuitské misie, tak měly u některých indigenních skupin zcela
fundamentální dopad na jejich kulturní identitu a sociální organizaci (Hermosa Virreira
1986).
Na druhou stranu ale církve často zcela nezáměrně legitimizovaly a paradoxně upevnily
původní formy organizace domorodých skupin. Nové politické struktury, vytvářené
v rámci misií, totiž velmi často kopírovaly původní indigenní systémy, které pouze získaly
španělské označení, ve své podstatě ale zůstaly zcela nezměněny. Církve sice aspirovaly
na vytvoření zcela nových institucí, ve skutečnosti ale často pouze legitimizovaly původní
systémy. Stejně jako v případě andských zemědělských odborů, i ve východních nížinách
si v rámci nových institucí (cabildos, cacicazgos nebo capitanías) domorodé skupiny
udržely vlastní formy sociální a politické organizace. Tyto instituce, stejně jako církvemi
vytvářené mezikomunitní sítě, začaly domorodé skupiny později využívat pro politickou
aktivizaci a uzavírání „mezikmenových“ spojenectví pro obranu svých politických práv
a místní autonomie.
Podobnou roli jako církve hrály v druhé polovině 20. století i nejrůznější nevládní
organizace, které zejména v oblasti vzdělávání a komunikace fakticky suplovaly roli státu.
Nevládní organizace, zejména antropologická APCOB (Podpora domorodým
skupinám bolivijského východu), poskytovaly domorodým komunitám možnost
vzdělávání a aktivně je podporovaly na právní rovině (Van Cott 2005: 60). Zároveň
přispívaly k vytváření nových mezikomunitních sítí a vazeb mezi jinak izolovanými
skupinami, zvaly do Bolívie indigenní aktivisty z okolních zemí, zprostředkovávaly
pozvání na mezinárodní setkání zástupců indigenních skupin a v neposlední řadě pomáhaly
při získávání finanční podpory rodícím se indigenním hnutím. APCOB například založil
v roce 1982 Program pro interetnické vztahy, v rámci nějž se snažil poskytovat
domorodým skupinám možnost interetnického kontaktu (Yashar 2005: 202). Nevládní
organizace vytvořily potřebnou organizační infrastrukturu, která umožnila indigenním
skupinám východních nížin uzavírat aliance a začít se aktivně angažovat za prosazení
svých práv na státní úrovni.
Je nutné dodat, že činnost církví a nevládních organizací byla lokálně limitována. Zdaleka
ne všechny domorodé skupiny východních nížin tak disponovaly shodným potenciálem
pro politickou mobilizaci. V oblasti se proto konstituovalo několik ohnisek, v nichž se
indigenní hnutí začala konsolidovat.
Přejděme ale k otázce, proč vlastně indigenní skupiny východních nížin začaly pociťovat
potřebu politické mobilizace. Stejně jako na Altiplanu, i zde představovalo hlavní důvod
ohrožení dosavadní relativní autonomie v důsledku politických kroků bolivijského státu.
Až do padesátých let dvacátého století byly přímé zásahy státu v oblasti minimální. Změna
nastala po roce 1952, kdy na domorodé obyvatele východních nížin začaly dopadat
důsledky nového „korporativistického“ režimu.
Estenssorova vláda se snažila
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o inkorporaci a podporu indigenních komunit Altiplana, fakticky se ale tato politika
uskutečňovala na úkor domorodých skupin východních nížin, které byly nadále chápány
jako pasivní objekt státní péče a ochrany, nikoli jako plnoprávní občané. V rámci agrární
reformy stát motivoval obyvatele hustě zalidněných andských oblastí k migraci na východ,
kde jim přiděloval zdánlivě neosídlené plochy půdy, které ale ve skutečnosti tvořily
součást území, tradičně využívaných místními domorodými skupinami. Kolonizace
východních nížin zintenzivnila zejména po vydání tzv. Zákona o kolonizaci (Ley de
Colonización) v roce 1966. Zákon sice formálně garantoval teritoriální práva místních
domorodých skupin (Zákon 7765 – §2), ve skutečnosti ale umožňoval prakticky
neomezenou kolonizaci jejich území. Problém představovalo zejména přidělování velkých
ploch půdy omezenému množství individuálních vlastníků, což vedlo ke vzniku neolatifundií a souvisejícímu vytlačování původního obyvatelstva z jeho tradičně obývaných
teritorií. V tomto smyslu byly nejvíce zasaženy domorodé skupiny departmentu Beni
a Santa Cruz (Yashar 2005: 194).
V průběhu 70. let v důsledku změn státní legislativy nápor nových příchozích do
východních nížin ještě zintenzivnil. Od poloviny 80. let kolonizaci dále katalyzovalo
zavedení strategie nové ekonomické politiky, která definitivně otevřela amazonskou oblast
těžařům dřeva a ropným společnostem. Pro místní domorodé skupiny se stalo čím dál
obtížnějším stahovat se před novými příchozími dále do džungle. Situaci navíc zhoršovaly
nepředpokládané důsledky ekonomických reforem, zejména příliv zruinovaných rodin
andských Kečuů a Aymarů, kteří začali do východních tropických oblastí masivně
migrovat ve snaze uživit se zde pěstováním koky. Indigenní komunity se tak mnohdy
ocitly doslova v obklíčení novými usedlíky, kteří jim odřízli přístup k životně nezbytným
zdrojům jako je voda, lovná zvěř nebo pralesní produkty. Domorodí obyvatelé
bolivijského východu se dostali do situace, kdy byla ohrožena nejen jejich lokální
autonomie a teritoriální práva, ale samotná fyzická integrita. V tento moment se začali
organizovat a mobilizovat pro obranu práva na své teritorium, lokální autonomii
a existenci vůbec.

CIDOB
V současnosti nejvýznamnější indigenní organizace bolivijského východu, CIDOB, byla
založena v roce 1982 v nížinách Santa Cruzu a Chaca jakožto organizace reprezentující
více než 80 000 domorodých obyvatel oblasti (Van Cott 2005: 60). První impulsy k jejímu
vzniku vzešly z guaraníských komunit sídlících v Alto a Bajo Izozogu. Specifikem zdejší
komunitní organizace bylo udržování poměrně silných mezikomunitních vazeb. Pravidelně
byla pořádána shromáždění kapitánů (asamblea de capitanes), během nichž se setkávaly
autority jednotlivých komunit ke společnému řešení naléhavých problémů. Těmto
shromážděním dlouhodobě předsedal Bonifacio Barrientos, „velký kapitán“ (el capitán
grande) Alto a Bajo Izozogu, který si v průběhu několika desetiletí aktivní činnosti ve
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prospěch své komunity vybudoval pověst velmi schopného vůdce a organizátora.
Barrientos využil jednak svých zkušeností z dřívějších politických bojů, jednak renomé
své osobnosti a mezi léty 1978-1982 kontaktoval další indigenní skupiny v oblasti:
Ayorey, Guaraye, Chiquitany a Guaraníe z jihu a vyzval je ke společným setkáním
a spolupráci při obraně teritoriálních a kulturních práv (CIDOB 2007).
Pro dříve izolované domorodé skupiny představovalo vytvoření iteretnických vazeb
a mezikomunitní spolupráce obrovský posun. Mnohé z nich totiž do té doby neměly
povědomí o existenci dalších indigenních skupin ani o tom, že tyto skupiny čelí stejným
problémům. Vytvoření společné indigenní platformy katalyzovalo jejich politickou
aktivizaci jak na lokální, tak na celostátní úrovni. Skupiny, sdružené v CIDOB, záhy
začaly zakládat vlastní místní organizace: Guaraníové vytvořili Shromáždění guaraníského
lidu APG a Kapitánství Horního a Dolního Izozogu CABI, Ayoreové založili Nativní
ayoreoské centrum bolivijského východu CANOB, Guarayus se sdružili pod Středisko
organizací nativního lidu Guarayu COPNAG a Chiquitanové zformovali Domorodé
středisko původních komunit z Lomería CICOL a Domorodé středisko komunit z oblasti
Concepción CICC (Yashar 2005: 199-200). CIDOB tyto organizace inkorporovala na
základě organizačních principů podobných odborové struktuře (Van Cott 2005: 60;
Albó 2002: 77).
CIDOB se brzy rozrostla v národní konfederaci, která na konci 80. let reprezentovala
zájmy více než třiceti domorodých skupin bolivijských východních nížin. Její existence
inspirovala další dosud neaktivní skupiny k politické organizaci. CIDOB začala budovat
vazby na indigenní organizace Altiplana, letech 1986 a 1988 se dokonce pokoušela spojit
s CSUTCB a navrhovala vytvoření celonárodního shromáždění, které by jednalo ve
prospěch indigenního obyvatelstva východních nížin i západní horské části země (Yashar
2005: 203). Tento pokus skončil neúspěchem, nicméně pozice CIDOB na východě zesílila
natolik, že se rozhodla změnit svůj oficiální název na Domorodou konfederaci bolivijského
východu, Chaca a Amazonie. V roce 1990 získala právní statut a stala se koordinační
základnou pro autonomní organizace zbudované jak na úrovni departmentů, tak regionů
(Van Cott 2005: 61). CIDOB se stala nevýznamnějším mluvčím domorodých skupin
východu a v průběhu 90. let (zejména během prvního mandátu Sáncheze de Lozada)
iniciovala řadu jednání s představiteli bolivijské vlády. Centrálním požadavkem CIDOB
nadále zůstávalo uznání a ochrana domorodých území a organizační autonomie, tento
základní požadavek byl ale rozšířen o multikulturní agendu: domorodé skupiny od státu
vyžadovaly možnost samosprávy, uznání svého zvykového práva a právo na udržování
a rozvíjení vlastních kulturních systémů. V neposlední řadě CIDOB požadovala, aby byli
domorodí obyvatelé východu uznáni jako rovnocenní občané, kteří se mohou zapojit do
demokratické diskuse a aktivně tak se podílet na rozhodování o svém osudu (CIDOB
2005a).
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CPIB – domorodé organizace Beni
Department Beni se nachází v oblasti horní Amazonské pánve a je domovem zhruba
patnácti domorodých skupin, mezi nimiž figuruje jako nejpočetnější etnikum Mojos.
Přestože Beni bolivijský stát inkorporoval více než sousední jižní departmenty, přímé
zásahy státních struktur zde byly minimální a slabé. Během koloniálního období v oblasti
sice aktivně působily jezuitské misie, které se pokoušely usadit místní domorodé obyvatele
do nových redukcí a které zaváděly španělský systém správy, tyto nové struktury
a instituce ale byly postupně „indigenizovány“ do té míry, že je v současnosti obyvatelé
některých komunit dokonce považují za původní formy správy (Yashar 2005: 205). Místní
domorodé skupiny si zde tak udržely relativně vysokou míru nezávislosti na vnějším světě.
Stejně jako v případě ostatních východních oblastí, začala být tato relativní autonomie
narušována v padesátých letech 20. století v důsledku aplikace korporativistické politiky
MNR. Do oblasti začali s posvěcením státu pronikat jednak andští kolonisté, jednak
chovatelé dobytka, kteří se snažili proměnit Beni v hlavního producenta hovězího masa
pro západní část země. Stát těmto podnikatelům přednostně přiděloval zdánlivě volnou
půdu bez ohledu na to, že ji ve skutečnosti využívaly domorodé skupiny, které invaze
kolonistů nutila stahovat se do stále menších a vzdálenějších ostrůvků dosud nedotčeného
pralesa. V šedesátých a sedmdesátých letech sice stát formálně vyčlenil některé oblasti
z kolonizace: v roce 1965 založil Národní park Isiboro-Sécure a v roce 1978 přírodní
rezervaci Bosque de Chimanes (Balderama 2011c), fakticky se ale nijak neangažoval ve
skutečné ochraně těchto lokalit. V druhé polovině 80. let v rámci neoliberální ekonomické
strategie dokonce část těchto chráněných oblastí zpřístupnil komerčnímu využití, což
způsobilo agresivní invazi soukromého sektoru zejména do jižních a centrálních částí Beni
(Yashar 2005: 206).
Od 80. let tak místní domorodé skupiny čelily sílícímu náporu kolonistů, těžařů dřeva
a chovatelů dobytka. Současně s touto státem posvěcenou migrací sem přicházeli andští
pěstitelé koky, kteří se usazovali především v jižních částech národního parku IsiboroSécuré, sousedících s cochabambskýcm Chaparé. V národním parku tradičně sídlilo 47
indigenních komunit (přibližně 4500 osob) ze skupin Mojeño-Trinitario, Yuracaré
a Chimané, které byly příchodem andských pěstitelů koky přímo ohrožovány (Yashar
2005: 206; Van Cott 2008: 190). Stát sice formálně garantoval integritu parku, fakticky
byla skutečná ochrana jeho hranic nulová70. Kečujští a aymarští pěstitelé brzy početně
převýšili zdejší původní skupiny. Paradoxně, většina z andských příchozích byla sdruženo
v CSUTCB, indigenní organizaci Altiplana. Zájmy indigenních skupin západní a východní
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Jak se zdá, stát měl ve skutečnosti v 80. letech minimální zájem na potlačování pěstitelské migrace
do Amazonie. Produkce koky totiž paradoxně přispívala k řešení obrovských socioekonomických
problémů lidí, zruinovaných následkem Nové ekonomické politiky, zároveň byla v těchto letech na
příjmech z obchodu s kokainem závislá i samotná bolivijská ekonomika.
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části země se zde dostaly do přímého konfliktu, který, jak uvidíme později, zůstává
aktuálním i v současnosti.
Podobná situace nastala v oblasti přírodní rezervace Bosque de Chimanes, jedinečné
lokalitě, která představuje jeden z největších zdrojů mahagonového dřeva v Latinské
Americe. Vytvořením rezervace se stát snažil toto přírodní bohatství konzervovat, zároveň
tak vytyčil chráněný prostor pro místní domorodé komunity. Nicméně v roce 1986
bolivijská vláda označila 579 000 ha rezervace za les stálé produkce, čímž oblast otevřela
těžařům dřeva. Udělené koncese rozparcelovaly téměř polovinu rezervace a těžba
mahagonu v oblasti se během jednoho roku více než zdvojnásobila (Yashar 2005: 207).
Skupiny, sídlící v rezervaci, se na konci 80. let pokusily jako jedny z prvních
v departmentu Beni prosadit své konkrétní teritoriální požadavky.
Přes tlak, který vytvářeli nově příchozí kolonisté a podnikatelé na domorodé skupiny
oblasti, bylo vytvoření jednotné indigenní organizace v Beni komplikováno několika
faktory. První z nich představovala obrovská rozloha departmentu a poměrně řídké
osídlení. Vzájemná komunikace mezi jednotlivými komunitami byla poměrně obtížná.
K tomuto faktu přispívala i samotná kolonizace území: indigenní skupiny se před
imigranty stahovaly do dosud relativně nedotčených lokalit a tím trhaly to málo
existujících komunikačních sítí, které v oblasti zanechali jezuité (Yashar 2005). Další
problém představovala nejednotnost organizační struktury domorodých skupin: ty, které
měly zkušenost s aktivitami jezuitů, zpravidla přijaly systém tzv. cabildos, zatímco ostatní
disponovaly více méně tradičními systémy lokální organizace. Nalézt společnou
organizační platformu bylo v kontextu pralesní oblasti poměrně obtížné.
Indigenní organizace se proto začaly formovat nejdříve v městském prostředí. V roce 1987
se v Trinidadu poprvé setkali zástupci několika skupin domorodého etnika Mojeño, na
jehož základě bylo vytvořeno CCIM, Středisko domorodých rad Mojeñů. V počátečním
období tato organizace sdružovala převážně městské indigenní obyvatelstvo a domorodé
komunity žijící v blízkém okolí Trinidadu a jejím primárním cílem byla ochrana
domorodých území před náporem kolonistů a těžařů. Brzy se ale zaměřila na mnohem širší
agendu: teritoriální autonomii, možnost udržování a posilování vlastních forem
samosprávy a vytváření mezikomunitních sítí, požadovala právo na vzdělání a možnost
rozvíjet vlastní kulturu. CCIM, původně čistě Mojeñská organizace, začala překračovat
etnické hranice a oslovovat ostatní skupiny, které ohrožovali těžaři, chovatelé dobytka
nebo pěstitelé koky. Zahájila spolupráci zejména s domorodými komunitami Národního
parku Isiboro-Sécuré a rezervace Bosque de Chimanes. V roce 1989 byla činnost CCIM již
tak široká, že se stala supraetnickou organizací aspirující na to reprezentovat zájmy všech
domorodých skupin departmentu Beni. Změnila proto svůj oficiální název na CPIB,
Středisko domorodých národů Beni (CIDOB 2005b).
Je nutné poznamenat, že při vytváření a koordinaci iteretnických sítí sehrála zcela klíčovou
roli nejen pomoc ze strany zkušenější indigenní federace CIDOB a některých státních
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institucí (např. Národní služby pro gramotnost a vzdělávání lidu SENALEP), ale v první
řadě podpora celé řady nevládních organizací (Centra výzkumu a dokumentace pro rozvoj
Beni CIDDEBENI, ILO, Oxfam nebo Ibis), které poskytly nejen pomoc při vyhledávání
potřebných finančních prostředků, ale také zaškolení do problematiky komunitního
rozvoje nebo práv indigenního obyvatelstva (Yashar 2005: 210).
S rozšířením záběru CPIB se postupně měnil charakter jeho požadavků. Původním cílem
CPIB bylo hájit ohrožená území konkrétních indigenních skupin. Postupně ale tyto lokální
a etnicky vázané požadavky začaly přerůstat v „širší indigenní agendu, která překračovala
zvláštnosti jednotlivých etnických skupin a jejich vlastnické nároky“ (ibid.: 211). CPIB
například vyzývala k vytvoření multietnického indigenního teritoria v Národním parku
Isiboro Sécuré, které by náleželo hned několika etnickým skupinám a na jehož posvátná
místa by měli přístup i příslušníci skupin, žijících v jiných oblastech.
Naplnění svých požadavků se CPIB pokusila docílit nejprve na lokální rovině. Teprve po
opakovaných neúspěšných jednáních se rozhodla předložit požadavky před nejvyšší státní
představitele a samotný úřad prezidenta. Podařilo se jí tak sice dosáhnout formálního
uznání oprávněnosti svých teritoriálních nároků, stát nicméně nepodnikl žádné faktické
kroky k tomu, aby byla území indigenních obyvatel Amazonie skutečně respektována.
CPIB se proto rozhodla přejít do ofenzívy a zorganizovat masivní protestní akci.
Definitivním impulsem byl konflikt v oblasti Ibiata (Loma Alta), kde stát udělil
zemědělské dotace více než jedenácti dobytkářským farmám. To způsobilo značnou
nelibost u místních domorodých komunit Sirionó, pro něž chovatelé dobytka představovali
teritoriální (a často i fyzické) ohrožení. V červenci 1989 se situace vystupňovala natolik,
že ozbrojenému konfliktu zabránila teprve intervence komise Mezinárodní organizace
práce (Balderama 2011c).

Pochod za teritorium a důstojnost
Protestní pochod, který se do dějin bolivijského indigenního hnutí zapsal jako Pochod za
teritorium a důstojnost (Marcha por el Territorio y la Dignidad) byl zahájen 15. srpna
roku 1990 (Lima 2006). Protestující vyrazili z Trinidadu, hlavního města departmentu
Beni, na téměř 700 km dlouhou cestu do La Pazu. K původním několika stovkám osob,
pocházejících ze skupin Movima, Yuracaré, Mojeño a Sirionó, se během cesty přidali
představitelé dalších etnik: Guaraníové z Chuquisaky, Matakové z Chaka, Takanové ze
severu departmentu La Paz a dokonce i vysokohorští Uruové Chipaya (Van Cott 2005:
61). Při příchodu do La Pazu v září 1990 čítal pochod již více než 800 protestujících,
kterým zde navíc vyjádřila podporu i většina organizací horských Kečuů a Aymarů
(Albó 2002: 77).
Amazonské skupiny požadovaly především uznání teritoriální autonomie a domorodých
způsobů správy. Účastníci pochodu ovšem volali i po respektování své důstojnosti jakožto
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lidských bytostí. Odmítali stereotyp považující domorodé obyvatele Amazonie za
nesvéprávné občany druhé kategorie a požadovali svou inkluzi jakožto rovnocenných
partnerů v demokratického dialogu vedeném na národní úrovni. Své požadavky
formulovali nejen jako příslušníci domorodých skupin, ale v první řadě jako rovnocenní
bolivijští občané. Nijak nezpochybňovali své začlenění do bolivijského státu, požadovaná
teritoriální autonomie měla zachovat příslušnost k tomuto vyššímu správnímu celku.
Přes počáteční snahy bolivijské vlády a v oblasti zainteresovaných podnikatelských kruhů
protest zdiskreditovat a postavit zástupce nespokojených etnických skupin proti sobě,
dosáhl pochod bezprecedentního úspěchu a stal se jedním z klíčových momentů v procesu
politické emancipace indigenního hnutí v Bolívii. Vyvolal zcela bezprecedentní vlnu
zájmu a solidarity u městského obyvatelstva a měl velmi silný mediální dopad (Van Cott
2005: 61). Ve vzniklé společenské atmosféře byla administrativa prezidenta Jaime Paz
Zamory dotlačena k nutnosti podniknout rychlé a konkrétní kroky ve prospěch
nespokojených domorodých skupin Amazonie. Oficiálně byla prostřednictvím státních
nejvyšších dekretů v roce 1990 uznána čtyři domorodá teritoria: Domorodé teritorium
Národního parku Isibro Sécure (TIPNIS), Multietnické Domorodé teritorium Chimanes
(TIMCH), Domorodé teritorium národa Sirionů v Ibiatu a jako domorodé území bylo
vymezeno dalších 30 000 ha v oblasti Monte San Pablo (Balderama 2011c). Vláda se
rovněž zavázala, že začne pracovat na vytvoření zvláštního zákona, který by zaručil
správní autonomii domorodých skupin bolivijského východu. Tento zákon sám o sobě sice
nikdy nevešel v platnost, některé jeho prvky se ale staly součástí politických reforem
administrativy Gonzala Sáncheze de Lozada během jeho prvního prezidentského mandátu
(Yashar 2005: 213). Jak ovšem upozorňují Petras a Veltmeyer (2005: 188), důvodem
relativně vstřícného postoje Lozady mohl být rovněž záměr politicky neutralizovat silné
hnutí bolivijského východu a zabránit jeho případnému spojení s indigenními hnutími
západních výšin.
Pochod za teritorium a důstojnost definitivně odstartoval proces politické emancipace
indigenní populace východních bolivijských nížin. Zviditelnil problémy, se kterými se
zdejší domorodé skupiny potýkaly, na celonárodní úrovni: městské obyvatelstvo západní
horské části země do té doby nemělo téměř žádné povědomí o tom, jaké situaci původní
obyvatelé Amazonie čelí71. Na společenské klima všeobecné podpory požadavků
amazonských skupin musela chtě nechtě reagovat i vládní administrativa. Jedním
z nejvýznamnějších politických dopadů protestu se stala ratifikace Konvence č. 169
o domorodých národech Mezinárodní organizace práce, kterou Bolívie přijala jako jedna
z prvních zemí vůbec v prosinci 1991 (Albó 2002: 77). V následujícím roce byla uznána
další domorodá teritoria: Domorodé teritorium biosférické rezervace Pilón-Lajas,
Domorodé teritorium Yuqui, Domorodé teritorium Chiquitano a Domorodé území Araona.
Do správy indigenních skupin se tak od roku 1990 dostalo více než 2 a půl milionů hektarů
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půdy (Yashar: 2005: 213). Přestože ratifikace konvence ILO i uznání domorodých teritorií
bylo zatím spíše formálního charakteru, otevřelo nový prostor pro vyjednávání
a prosazování požadavků domorodé populace bolivijského východu.
V neposlední řadě protestní pochod významně posílil pocit sounáležitosti jeho účastníků,
kteří vybudovali silnou kolektivní identitu postavenou v první řadě na společné obraně
teritoriálních práv. Definitivně tak překročil jednotlivá etnická specifika a přispěl
k vytvoření supraetnické indigenní identity, na jejímž základě byly následně prohloubeny
vazby mezi jednotlivými skupinami spolupracujícími jak v rámci CPIB, tak mezi CPIB
a CIDOB. Nově nabytá územní práva a uznání konvence ILO navíc přispěly k dalšímu
prohloubení spolupráce mezi domorodými komunitami.

Druhý protestní pochod: rozchod indigenních organizací východu a západu
Přes oficiální uznání teritoriální autonomie se CPIB a CIDOB nepřestaly angažovat v boji
za skutečná územní práva indigenních skupin. Formální vytvoření domorodých území totiž
zdaleka neznamenalo také jejich automatickou ochranu ze strany státu. Ten projevoval jen
velmi slabou vůli vytvořit odpovídající legislativu, jež by domorodá území ošetřovala,
problém byl i se samotným vytyčením jejich faktických hranic. Omezené zdroje,
limitované možnosti komunikace mezi indigenními organizacemi a státními orgány
a nedostatečná kontrola oblasti ze strany státu vedly k tomu, že na domorodá území nadále
pronikali těžaři dřeva, kolonisté a pěstitelé koky.
Vymezení domorodých území na druhou stranu vytvořilo prostor, v rámci nějž se mohli
představitelé domorodých skupin pokoušet o „udržení dynamické rovnováhy mezi lokální
autonomií a vyšší integrací do národní politiky“ (Yashar 2005: 215). Kromě teritoriální
autonomie totiž domorodé skupiny Amazonie požadovaly větší integraci do existujících
státních institucí, zároveň volaly po jejich reformě, která by umožnila větší diverzitu
demokratické reprezentace. Požadovaly legální pluralismus, spočívající v oficiálním
uznání domorodých právních norem a autorit. Žádaly jednak své právo na život v souladu
s komunitní indigenní tradicí, jednak nárok na rovnoprávné občanství.
Pokus o vstřícný krok vůči požadavkům indigenních skupin východu učinila
administrativa prezidenta Gonzala Sáncheze de Lozada (1993-1997). Během jeho prvního
mandátu došlo v zemi k sérii reforem, prostřednictvím nichž se vláda pokusila (alespoň
formálně) uspokojit požadavky indigenních organizací po autonomii a možnosti větší
politické participace. Ústavní reforma uznala etnickou diverzitu a multikulturní charakter
bolivijského národa, domorodým skupinám zajistila právo na komunitní území
a decentralizovala státní správu prostřednictvím Zákona o lidovém zastoupení. Vytvořena
byla nová verze pozemkové reformy. Tyto kroky, které měly zemi dodat podobu
postmoderního multikulturního státu, ovšem provázely drastické ekonomické škrty spjaté
s neoliberální doktrínou; přes počáteční pozitivní očekávání postup Lozadovy
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administrativy posléze vyvolal nespokojenost jak v Andách, tak u představitelů
domorodých skupin východu.
CIDOB od Lozadovy administrativy očekávala v první řadě vytvoření legislativy, která by
dodala legální status vládním dekretům uznávajícím indigenní teritoria. Pomyslnou
rozbuškou se stal právě zákon o pozemkové reformě, jehož plánované znění vyvolalo
nespokojenost nejen u domorodých obyvatel východu, ale i u skupin Altiplana. CIDOB se
proto rozhodla v roce 1996 uspořádat druhý masivní protestní pochod, k němuž se
připojily i horská CSUTCB a konfederace kolonistů CSCB (Van Cott 2005: 62). Protest se
tak stal zároveň dalším pokusem o vytvoření společné indigenní platformy domorodých
obyvatel východní a západní části země a nabyl skutečně masivních rozměrů: původních
2000 protestujících se při příchodu do La Pazu rozrostlo na téměř 40 000 (Balderama
2011b). Protestující formulovali celou sérii požadavků, v jejichž středu stály opět
teritoriální nároky: požadovali oficiální dekrety na půdu, využívanou nejen domorodými
skupinami, ale také rolníky a kolonisty, a právní vymezení autonomního teritoria, které by
zahrnovalo kontrolu nad využíváním jeho přírodních zdrojů a nad přerozdělováním půdy.
Vyžadovali možnost přímé politické participace i mimo rámec politických stran, rovné
zastoupení v orgánech rozhodujících o ekonomickém a sociálním rozvoji a vytvoření
rozvojového fondu pro indigenní populaci, spravovaného jejími zástupci. Pozoruhodným
požadavkem, ilustrujícím dosavadní nerovné postavení domorodé populace, byla snaha
prosadit vydávání občanských průkazů všem lidem bez ohledu na etnickou příslušnost
(Yashar 2005: 217).
Přes možnost vytvořit silné strategické spojenectví indigenních hnutí východu a západu
ovšem nepostupovali zástupci jednotlivých skupin jednotně. Vzhledem k historicky
hluboko zakořeněné nedůvěře ke státním institucím a principiální opozici vůči režimu
(Albó 2002) nebyly organizace původních obyvatel horského Altiplana (CSUTCB, CSCB)
ochotny přistoupit na podmínky vyjednávání s vládou. Naproti tomu CIDOB bylo ve
srovnání s uvedenými organizacemi hnutím relativně mladým a nezkušeným (a zároveň
nezatíženým dlouholetými frustrujícími zkušenostmi z jednání s předchozími vládami),
což mu paradoxně umožnilo mnohem lépe se zorientovat v nové politické situaci a pro
prosazení svých požadavků vést s vládními představiteli zcela pragmatický dialog. Po
úspěšném jednání s vládou CIDOB protestní pochod přerušilo a na cestě zanechalo pouze
osamocené představitele indigenních hnutí bolivijského západu (Van Cott 2005: 62). Tento
fakt posílil tradiční vzájemnou nedůvěru obou hnutí, příležitost vytvoření silné aliance
domorodých obyvatel bolivijského východu a západu byla definitivně promarněna.
V říjnu 1996 vešel definitivně v platnost diskutovaný Zákon o pozemkové reformě. Přes
mnohé jeho kontroverzní aspekty se z hlediska požadavků domorodých skupin jednalo se
o průlomový legislativní krok: vůbec poprvé v novodobé bolivijské historii stát uznal
právo domorodých skupin na komunitní půdu prostřednictvím instituce TCO: Původního
komunitního území. Nové legislativy využily zejména domorodé skupiny východu: do
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roku 2000 bylo jenom v Beni registrováno 18 TCO v celkové rozloze jedné třetiny plochy
departmentu (Yashar 2005: 218).

85

VI. Odmítnutí neoliberální politiky: Cochabambská válka o vodu
První masivní protest proti neoliberální ekonomické politice Bolívie vešel ve známost jako
cochabambská válka o vodu. Přestože se zdaleka nejednalo o čistě indigenní mobilizaci
(Canessa 2006: 241), vytvořilo cochabambské radikání odmítnutí privatizace vodovodní
sítě důležitý precedens pro vlnu sociálních a indigenních mobilizací, které měly přijít
v následujících letech.
Více než půlmilionová Cochabamba je čtvrtým největším městem Bolívie. Leží
v nadmořské výšce 2800 metrů v rozlehlém horském údolí pod východními hřebeny And.
Zdejší klima je ve srovnání s náhorní plošinou Altiplana poměrně příjemné: průměrné
roční teploty se pohybují kolem 20˚C. Název města je složen ze dvou kečujských slov:
cocha (jezero) a pampa (planina). V předkolumbovských dobách bylo údolí úrodnou zemí,
napájenou vodami jezera Alalay. Dnes je přístup k vodě v Cochabambě jedním z hlavních
problémů a ohnisek potenciální konfrontace.
Následkem neoliberálních reforem 80. let výrazně vzrostl počet obyvatel města, mezi léty
1976 a 2001 se prakticky zdvojnásobil. Zatímco dříve sem migrovali zejména lidé
z blízkého okolí, v 80. letech v důsledku státní privatizační politiky začaly do města
přicházet v masivní míře i rodiny bývalých horníků a dalších osob, zoufale hledajících
jakýkoli způsob obživy (Spronk 2007: 12). S nárůstem počtu obyvatel vzrostly
pochopitelně i nároky na konzumaci vody. Stoupající městská spotřeba začala přímo
ohrožovat zemědělce, žijící v blízkosti města, kteří vodu nezbytně potřebovali
k zavlažování svých polí. V roce 1992 došlo ke konfliktu, označovanému jako „válka
o studně“ (guerra de pozos). SEMAPA, Cochabambská vodárenská společnost, se chystala
rozšířit čerpání podzemní vody pro potřeby města. To ale zemědělské komunity chápaly
jako potenciální ohrožení svých vodních zdrojů. Aktivní odpor venkovanů vedl nejen
k částečné redukci projektu SEMAPy, ale zejména k vytvoření Krajské cochabambské
federace organizací zavlažujících zemědělců (Federación Departamental Cochabambina
de Organizaciones de Regantes FEDECOR), odborové organizace, která od roku 1997
sdružuje rolnické komunity, závislé na zavlažovacích systémech (Birke - Böhm 2006:
310). Zkušenosti, získané při obraně tradičních vodních zdrojů, FEDECOR bohatě zúročila
v nadcházející válce o vodu (Perreault 2006: 160).
Konflikt o vodu v Cochabambě má přímou souvislost s vlnou privatizací, které v Bolívii
proběhly v rámci politiky Světové banky a MMF v průběhu 90. let. Během prvního
prezidentského období Gonzala Sáncheze de Lozada bylo mezi léty 1995-6 převedeno do
soukromých rukou pět největších státních podniků: YPFB, zpracující ropu a zemní plyn,
bolivijské telekomunikace, energetické závody, aerolinie a železnice. V roce 1997 nabídla
Světová banka Bolívii půjčku 20 milionů dolarů, které měly být použity na prosazení
úsporných reforem, souvisejících legislativních opatření a infrastrukturních změn. Část
této sumy byla vyhrazena na projekt modernizace vodovodních a kanalizačních sítí
velkých měst, jehož cílem bylo zajistit přístup k dodávkám vody maximálnímu počtu
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obyvatel La Pazu, Santa Cruzu a Cochabamby. Jednu z podmínek poskytnutí půjčky
ovšem představovala privatizace vodovodní a kanalizační sítě v La Pazu a Cochabambě
(Bonnardeaux 2009). V zákulisí představitelé Světové banky nabídku protlačili jednoduše
tím, že privatizací vodovodů a kanalizací v Cochabambě podmínili odpuštění 600
milionového mezinárodního dluhu Bolívie (Schultz 2003a: 35).
Jediným dodavatelem vody v Cochabambě byly státní vodovody a kanalizace SEMAPA.
Stav vodovodních sítí byl ovšem neradostný. Dlouhodobé zanedbávání údržby vedlo
k tomu, že ztráty ze sítě následkem průsaků dosahovaly 43 %. Dodávky vody byly zcela
běžně přerušovány na více jak 20 hodin denně. Vodovodní přípojkou disponovalo
pouhých 60 % obyvatel, ještě méně z nich mohlo využívat kanalizace. Připojení
k vodovodní síti navíc odráželo existující sociální diferenciaci obyvatel Cochabamby:
přípojkami automaticky disponovaly bohaté rodiny na lukrativních adresách v historickém
centru města a průmyslové podniky, zatímco většina domácností, zejména na jižním
předměstí (tzv. Zona Sur), byla zcela bez přístupu k pitné vodě. Paradoxně, domácnosti,
odebírající vodu přímo od SEMAPA, platily v průměru 0,60 USD za m3, zatímco
nesrovnatelně chudší rodiny byly odkázány na nákup vody u překupníků, která byla
mnohem dražší, překupníci si účtovali mezi 1,75 – 3 USD za m3 (Bonnardeaux 2009),
a navíc poměrně často zdravotně závadná (Perreault 2006: 159). Situace byla někdy řešena
výstavbou komunitních vodovodů a studen, kterou si financovali nezávisle sami obyvatelé
problematických čtvrtí (Spronk 2007: 15). Již tak zoufalý stav navíc komplikovalo
neudržitelné čerpání podzemních vod nezbytné pro zavlažování přilehlých rurálních
oblastí (Bonnardeaux 2009).
Zásobování vodou v Cochabambě se stalo dlouhodobě zcela neudržitelným: několik set
tisíc obyvatel města nemělo přístup k nezávadné vodě, existující vodovodní síť byla
v havarijním stavu. Pod vedením Světové banky byl vytvořen projekt, který měl vedle
privatizace vodovodní sítě zajistit přísun tolik potřebné vody do města pomocí
podzemního tunelu, vedoucího z 20 km vzdálené přehrady Corani. Bolivijská strana ale
vytvořila a preferovala vlastní variantu: zajistit dodávky vody stavbou nové přehrady
Misicuni. Přestože se jednalo o projekt, který byl časově i finančně mnohem náročnější
než využití již existující nádrže v Corani, byl nakonec v roce 1999 prosazen a svěřen
mezinárodnímu konsorciu Aguas de Tunari, které, jakožto jediný zájemce, získalo bez
výběrového řízení kontrakt na správu vodovodní sítě do roku 2039 s příslibem průměrného
16% zisku ročně, aniž by bylo jakkoli zavázáno zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
(Shultz 2003b).
Aguas de Tunari, společnost registrovaná na Kajmanských ostrovech, byla vytvořená na
základě „joint venture“ mezi kolosem International Water, Ltd. (americký Bechtel a italský
Edison), který vlastnil majoritní 55% podíl, španělskou společností Abengoa Servicios
Urbanos, jež disponovala 25 %, a čtyřmi bolivijskými stavebními firmami s pětiprocentní
účastí. Jednalo se o Constructora Petricevic, Sociedad Boliviana de Cemento, Compañía
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Boliviana de Ingeniería a ICE Agua y Energía, S. A. Pro tyto čtyři firmy byla účast na
projektu Misicuni velmi lukrativní. Vzhledem k přímému napojení vrcholného
managementu na vládní strany nebyl pro ně problém využít svého politického vlivu
a stavbu přehrady v Misicuni vylobbovat (Olivera - Lewis 2004: 9- 10).
Kuriózní na kontraktu bylo to, že Aguas de Tunari do něj nevložila prakticky žádný
kapitál. Získala správu vodovodní sítě v hodnotě zhruba 200 milionů dolarů, a jediná její
přímá investice dosáhla necelých 16 000 dolarů. Plánované rozšíření a vylepšení
vodovodní sítě mělo být pokryto výhradně zvýšenými poplatky za vodné a stočné,
účtovanými dosavadním uživatelům, kteří si tak měli „předplatit“ dosud neexistující
služby (Farthing - Kohl 2001).
Problematické bylo i legislativní pozadí privatizace vodních zdrojů. V říjnu 1999 vešel
v platnost Zákon o vodovodní síti a kanalizacích (Ley 2029), podle nějž Aguas de Tunari
získala kontrolu nad všemi zdroji povrchové i podzemní vody v Cochabambě a jejím
okolí. Do správy společnosti tak měly být převedeny mimo jiné i veškeré studny
a zavlažovací systémy, vybudované na náklady místních komunit bez jakéhokoli přispění
státu. Ty dosud vodu chápaly jako sdílenou komunitní hodnotu, kterou je možné využívat
zdarma se stejnou logikou, s jako dýcháme vzduch. Nyní měly za tuto životně nezbytnou
látku, již si vydobyli zcela svépomocně, začít platit cizí společnosti. Zákon zakazoval
dokonce i využívání nádrží na zadržování dešťové vody: zprivatizován tak byl paradoxně
i samotný déšť (Olivera - Lewis 2004: 9). Nová legislativní úprava představovala přímé
existenční ohrožení pro stovky rodin, které by pravděpodobně nebyly schopny platit
zvýšené sazby za vodné a stočné a pro které by bylo navíc zcela nepřijatelné platit za něco
tak přirozeného, jako je voda. Zákon 2029 pochopitelně vyvolal značné rozhořčení
u všech uživatelů samosprávných komunitních vodovodních systémů a zejména
u zemědělců sdružených pod FEDECOR, převážně indigenních rodin, pro něž voda
nabývala mnoha dalších kulturních a sociálních významů.
Arogantní postup státu tak sjednotil jinak zcela antagonistické strany. V oblasti, kde byly
sporé vodní zdroje tradičním jablkem sváru mezi městem a venkovem, se obě strany
spojily v bezprecedentním uskupení na obranu proti nadnárodnímu konsorciu (Shultz
2003b). V listopadu 1999 vznikla Koalice pro koordinaci obrany vody a života
(Coordinadora para la Defensa de Agua y de la Vida). Název uskupení měl symbolický
význam a odrážel přesvědčení většiny protestujících: „Sebrali nám už všechno. Jediné, co
nám ještě zbývá, je voda a vzduch“ (Olivera - Lewis 2004: 29).
Coodinadora nejprve fungovala jako aliance cochabambské odborové federace továrních
dělníků Fabriles a zemědělských komunit sdružených pod FEDECOR. Přestože se
Fabriles stali faktickým jádrem Coordinadory, záhy toto spojenectví přerostlo
v heterogenní sdružení zcela odlišných skupin obyvatelstva: zemědělských komunit,
odborářů, environmentalistických skupin, městské střední třídy, bývalých pěstitelů koky
a mnoha dalších. Coordinadora se stala hlavním organizátorem protestních akcí, nicméně
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ze strany vlády nebyla do poslední chvíle uznána jako legitimní zástupce nespokojeného
obyvatelstva (Shulz 2003b).
V lednu 2000 společnost Aguas de Tunari výrazně zvýšila stočné. Přestože konsorcium
zaručovalo sociálně citlivé, postupné zvyšování ceny za vodu (Bonnardeaux 2009), ve
skutečnosti tarify vylétly o 200 a více procent. Pro člověka, pracujícího za minimální
mzdu, se výdaj za vodné a stočné vyšplhal na plnou čtvrtinu jeho měsíčních příjmů.
Mnoho chudých obyvatel Cochabamby se dostalo do situace, kdy se muselo rozhodovat
mezi přístupem k vodě, a nebo možností nakoupit základní potraviny (Shultz 2003b).
Platby za vodu byly navíc „dolarizovány“: byť uživatelé vodovodní sítě platili složenky
v bolivijské měně, fakticky byla cena za vodu účtována v dolarech. V případě propadu
bolivijské měny vůči americkému dolaru by účty za vodné a stočné stouply ještě více,
neboť by bylo třeba doplatit vzniklý kurzovní rozdíl (Olivera - Lewis 2004: 9).
Cochabamba začala brzy vřít. Privatizace vodních zdrojů byla poslední kapkou, jíž přetekl
pomyslný pohár trpělivosti obyvatelstva, všeobecně znechuceného permanentní
ekonomickou krizí, způsobenou implantováním neoliberálního modelu, a zkorumpovanou
politickou garniturou země. Občané nejrůznějších profesí a sociálních skupin se začali
společně aktivně angažovat s cílem srazit přemrštěné ceny vodného a stočného. V lednu,
krátce po oficiálním zvýšení tarifů za stočné, obyvatelé města vstoupili do generální
stávky. Cochabamba byla po tři dny zcela paralyzována. Protestující zablokovali
přístupové silnice a dálniční tepnu, procházející městem. Nefungovalo letiště. Na
centrálním náměstí demonstrovaly tisíce lidí (Schultz 2003b).
Pod tlakem veřejnosti vláda formálně přislíbila redukci tarifů, nicméně ve skutečnosti se
výše stočného nezměnila. Coordinadora proto na začátek února ohlásila protestní pochod
a poklidné obsazení města. Protestu se zúčastnilo téměř 50 000 osob, Cochabamba byla na
24 hodin zcela paralyzována. Prezident Banzer, bývalý diktátor (nyní v roli demokrata),
ovšem razil politiku tvrdé ruky. Přesto, že Coordinadora sdružovala nespokojené obyvatele
zcela napříč sociálním spektrem, vládní představitelé oprášili osvědčenou, etnicky laděnou
rétoriku a delegitimizovali protestující tím, že je označili za „indiány, kteří se přišli
roztahovat do města“ (Olivera - Lewis 2004: 33). Vláda prohlásila protesty za nelegální
a nasadila na demonstranty několik stovek policejních těžkooděnců a vojáků. Povolán byl
zvláštní motorizovaný oddíl policie z La Pazu, přezdívaný pro barvu uniforem a brutalitu
praktik „dalmatinovi“ (dálmatas). Protestující byli rozháněni obušky, slzným plynem
a gumovými projektily. Téměř dvě stě osob utrpělo zranění (Spronk 2007: 16).
Cochabamba ale neustoupila.
Rezistence protestujících přinutila vládu k jednání. Do dvou měsíců měly tarify za vodné
a stočné klesnout na dřívější úroveň. Vláda měla rovněž provést úpravy v legislativě, aby
bylo zaručeno právo venkovských komunit na bezplatný přístup k jejich tradičně
využívaným vodním zdrojům. Zástupci Coordinadory ovšem pochopili, že jediným
způsobem, jak udržet přístup Cochabamby k vodě, je ve skutečnosti definitivní zrušení
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kontraktu a navrácení vodovodní sítě do veřejné správy. Prostřednictvím sympatizujících
členů kongresu se totiž podařilo získat kopii smlouvy s konsorciem Aguas de Tunari, která
byla do té doby držena v tajnosti. Vyšlo tak najevo, že smlouva je pro stát extrémně
nevýhodná a že představuje praktické vytunelování cochabambských vodních zdrojů,
jehož veškeré náklady by byly přeneseny na obyvatelstvo. Nehoráznost kontraktu byla do
očí bijící. Proti privatizaci se postavily i ty skupiny obyvatel, které náležely k jinak
konzervativní střední střídě (Farthing - Kohl 2001; Spronk 2007: 16).
Na konci března Coordinadora zorganizovala neformální referendum (consulta popular),
v němž měli sami obyvatelé Cochabamby rozhodnout o dalším postupu. Po tři dny byly na
veřejných místech k dispozici hlasovací schránky, prostřednictvím nichž mohli občané
zodpovědět otázku, zda by měl být kontrakt se společností Aguas de Tunari anulován a zda
by mělo dojít ke změně Zákona 2029. Referenda se zúčastnilo na 60 000 osob, více jak 90
% z nich se vyjádřilo kladně (Shulz 2003b).
Hlavním cílem následujících protestů se tak stalo zpětné převedení cochabambské
vodovodní sítě do veřejné správy. Na duben vyhlásila Coordinadora neomezenou
generální stávku a silniční blokády s cílem prosadit vypovězení kontraktu a přinutit
bolivijskou administrativu k provedení legislativních úprav, které by zaručovaly všeobecné
právo na přístup k vodě. Již 4. dubna zablokovaly militantní skupiny zemědělců přístupové
cesty do města. Během dvou dnů zaplnilo ulice Cochabamby více než 100 000 osob
(Spronk 2007: 17). Vláda začala pomalu chápat, že protest není záležitostí několika
extrémistických skupinek, ale naprosté většiny obyvatel města a jeho okolí. Přistoupila na
dialog, zprostředkovaný katolickým arcibiskupstvím v Cochabambě. Jednání ale přerušil
policejní zásah, během nějž byli zástupci Coordinadory zatčeni a následujícího dne
přepraveni do vězení hluboko ve východní bolivijské džungli. Banzer v oblasti vyhlásil
stanné právo a protesty označil za pokus o destabilizaci vlády, financovaný narkomafiemi
(Schultz 2003b).
Pro rozhořčené obyvatele Cochabamby ztratila Banzerova vláda poslední zbytky své
legitimity. Bylo jasné, že je ochotna hájit zájmy nadnárodní korporace i za cenu
masakrování vlastního obyvatelstva. Cochabamba se proměnila v bitevní pole. Protestující
obsadili hlavní náměstí a pokračovali v silničních blokádách i za cenu brutálních fyzických
napadení nasazenými policisty a ostřelování slzným plynem. Situace vykulminovala 8.
dubna, kdy se kameramanovi lokální televizní stanice se podařilo natočit, jak armádní
kapitán Robinson Iriarte, mimo jiné absolvent výcvikového střediska School of the
Americas, v převlečení za civilistu ostřeluje dav protestujících ostrými náboji. Obětí se stal
sedmnáctiletý neozbrojený Victor Hugo Daza (Spronk 2007: 17).
Protest v Cochabambě začal přerůstat svůj lokální kontext. Brutalita, s jakou jej stát
potlačoval, posílila protivládní nálady na celém území Bolívie. Na podporu protestujícím
zorganizovaly zemědělské komunity Altiplana několik menších silničních blokád,
podpůrné akce zorganizovaly i federace pěstitelů koky v nedalekém Chaparé. Problém
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ovšem dalece překročil i hranice země. Díky úsilí nevládních organizací se o situaci
v Cochabambě dozvěděla světová veřejnost. Násilí, kterého se dopouštěl bolivijský stát na
vlastním obyvatelstvu, vzbudilo vlnu pobouření. Představitelé korporace Bechtel obdržely
stovky protestních e-mailů, požadujících její odchod z oblasti (Schultz 2003a: 36). Válka
o vodu v Cochabambě se stala jedním z prvních konfliktů, jenž nabyl globálních dimenzí
a do nějž se zapojila (byť virtuálně) veřejnost v celosvětovém měřítku.
Byl to nicméně v první řadě nezlomný odpor, vytrvalost a odvaha cochabambských
protestujících, které nakonec vedly k anulování kontraktu. 10. dubna vláda konečně
pochopila, že Cochabamba neustoupí. Dohoda s konsorciem Aguas de Tunari byla
zrušena, zadržení představitelé Coordinadory propuštěni. Správa vodních zdrojů se
navrátila městu a společnosti SEMAPA pod přímou kontrolou Coordinarody (Driessen
2008). 11. dubna bylo rozhodnutí definitivně potvrzeno kongresem. Protestující zemědělci
ale pokračovali v silničních blokádách až do následujícího dne, kdy vyšla novela Zákona
2029 (pod číslem 2066), garantující, že venkovské indigenní obyvatelstvo může nadále
hospodařit s vodními zdroji podle tradičních komunitních principů.

Coordinadora: aliance překračující etnické i třídní hranice
Fenomenální vítězství cochabambské Coordinadory72 připomíná víc než cokoli jiného
triumf Davida nad Goliášem. Zcela bezprecedentním způsobem se podařilo obhájit místní
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Existují ovšem i problematické stránky cochabamského protestu. Při bližsí analýze zjistíme, že válka
o vodu pardoxně přispěla k reprodukci sociální nerovnosti. Přestože Coordinadora v boji za vodu
vystupovala jako vysoce inkluzivní subjekt, ve skutečnosti měla do jisté míry i exkluzivní charakter.
Přes to, že představovala interetnickou, město a venkov spojující alianci, ve svém vertikálním
organizačním uspořádání kopírovala „tradiční“ schéma etnické a sociální nerovnosti. Jako mluvčí
Coordinadory vystupovali převážně městští, hispanofonní intelektuálové. Přes symbolický význam
protestů, široce přesahující samotný boj o vodu, bylo jejich primárním cílem opětovné snížení tarifů
za vodné a stočné. Cochabambské vítězství tak bylo prakticky vítězstvím privilegovaných, kteří již
disponovali vodovodní přípojkou nebo měli přístup k vodě na základě svépomocně vybudovaného
vodovodního systému. Zcela stranou byly ponechány požadavky a potřeby příchozích imigrantů, kteří
živořili na jižním předměstí. Ti se sice masivně účastnili protestních akcí jakožto symbolických
vyjádření odporu proti vládní politice, nicméně konečné vítězství pro ně kromě morální satisfakce
nepřineslo jakékoli materiální zlepšení životní úrovně. Stejně tak v případě zemědělských komunit
z výsledku protestu profitovala pouze úzká, privilegovaná skupina zemědělců sdružených pod
FEDECOR. Přístup k zavlažovacím systémům byl na cochabambském venkově výsadní záležitostí,
využívanou zejména zemědělci v nízko položených oblastech cochabambského údolí, kteří mohli
čerpat kvalitní podzemní vodu z místních studní a kteří měli navíc dobrý přístup na městské trhy.
Prostředníctvím války o vodu si sice FEDECOR vydobyl politický a sociální vliv, nicméně - jakkoliv
nezpochybnitelný to byl úspěch – distribuce jeho plodů kopírovala prostorovou a sociální nerovnost,
existující v zemědělské populaci cochabambského údolí (Perreault 2006: 167). Zemědělským
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vodní zdroje před převedením do majetku mamutí korporace Bechtel. Obyvatelé
Cochabamby čelili brutálnímu násilí ze strany policie, mnozí zranění si odnesli celoživotní
následky. Přesto po několik měsíců nepovolili. Mezi protestujícími byly téměř všechny
sociální skupiny, dokonce i jinak konzervativně smýšlející příslušníci socioekonomicky
slušně situované střední třídy. Otázkou je, proč.
Mezinárodní finanční instituce a bolivijská vláda ve svém neoliberálním ideologickém
„rauši“73 velmi výrazně podcenily symbolický význam vody. Vládní diskurs redefinoval
tradiční chápání vodních zdrojů. Namísto společné veřejné hodnoty, na níž mají všichni
občané právo, začala být voda chápána pouze jako určitý druh zboží, který může být
prostřednictvím trhu libovolně obchodován (Perreault, 2006: 153). Voda ale představuje
jednu z esenciálních podmínek života, nezbytných jak pro lidi, tak pro ostatní živé bytosti
a rostliny. Voda je život (el agua es vida), konstatovalo jedno z všudypřítomných hesel
cochabambských protestů. Voda je darem Matky Země, který je společný a jenž nikdo
nemá právo uzurpovat. Vodu není možné zprivatizovat, stejně jako není možné
zprivatizovat vzduch, který dýcháme. Zvolání „Voda patří lidem, sakra!“ (¡El agua es del
pueblo, carajo!) se stalo ústředním mottem cochabambského boje.
Faktická každodenní nezbytnost vody pro samotné fyzické přežití dodala protestu
v Cochabambě bezprecedentní naléhavost. Značná část protestujících obyvatel bojovala
jednoduše za život svůj a svých rodin. Neúměrně vysoké tarify za vodné a stočné přímo
ohrožovaly jejich fyzickou existenci. Privatizace vody představovala univerzální hrozbu
pro většinu obyvatel Cochabamby, pro Coordinadoru tudíž nebylo příliš velkým
problémem zapojit do protestů široké spektrum jinak v mnoha případech antagonistických
sociálních skupin.
Válka o vodu ovšem měla i důležité symbolické pozadí. Stejně jako v případě kokového
lístku, i voda se v průběhu cochabambských protestů stala tím, co Laclau (1997) nazval
plovoucím signifiantem. Voda se stala znakem, jehož obecnost a otevřenost umožňovala
téměř neomezené množství významových interpretací. Různé sociální skupiny, zapojené
do protestu, si vysvětlovaly nutnost bránit společné vodní zdroje různými způsoby. Do
války o vodu se ve velké míře zapojili i ti obyvatelé Cochabamby, kteří nedisponovali
vodovodní přípojkou a tudíž prudký nárůst vodného a stočného přímo nepociťovali
(Perreault 2006: 159). Boj o vodu se zdaleka nelilmitoval na konkrétní požadavek zrušení
kontraktu s konsorciem Aguas de Tunari, ve skutečnosti nabyl mnoha dalších
symbolických významů. Především se stal vyjádřením dlouhodobé frustrace lidí, kteří si
protrpěli dlouhou historii koloniálního a nekoloniálního vykořisťování, marginalizace
a beznadějné chudoby. Privatizace vodních zdrojů představovala završení dlouhé řady
komunitám bez přístupu k zavlažovacím systémům tak válka o vodu nepřinesla prakticky žádné
hmatatelné zlepšení.
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Jak Jim Schultz vtipně poznamenává, představitelé těchto institucí „věřili v privatizaci stejným
způsobem, jakým jiné lidé věří v Ježíše, Mohameda, Mojžíše nebo Buddhu“ (2003a: 35).
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předchozích privatizací, které zruinovaly hospodářský potenciál země a měly fatální
ekonomický dopad na obyvatelstvo. Privatizace vody, základní životní potřeby živých
bytostí, symbolizovala veškeré negativní aspekty Nové ekonomické politiky vedené
v duchu neoliberální ideologie. Boj o vodu se stal zároveň vyjádřením odporu proti
neoliberalismu a rozvojové politice Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.
Protestující současně požadovali demokratizaci, v rámci níž by dostali možnost aktivně se
podílet na politickém rozhodování. Zcela zásadní význam měl v tomto smyslu termín
pueblo: lid (Birke – Böhm 2006). Rozhodovací proces by měl vycházet zdola, nikoli být
direktivně prosazován shora, bez konzultace s těmi, které jeho výsledky zasáhnou nejvíce.
Obyvatelé Cochabamby se jednotně postavili proti centrální státní moci, která ztratila
veškerou legitimitu. Bylo jasné, že stát nehájí zájem lidu, ale finanční profit korporace.
Stejně jako v pěstitelské oblasti Chaparé, i v Cochabambě zcela selhal při plnění svých
základních funkcí a projevoval se prakticky pouze prostřednictvím represe vůči vlastnímu
obyvatelstvu. Boj o vodu se stal bojem občanů proti státu. Jeden z centrálních pilířů
protestu spočíval v důrazu na jednotu a resistenci lidu a jeho legitimitu v opozici vůči
státní moci. Její představitelé přestali být chápáni jako demokraticky zvolení zástupci lidu,
začali symbolizovat nepřátele vlasti (vendepatrias), zkorumpovanou oligarchickou vrstvu,
podléhající vlivu cizích mocností.
Hnacím motorem téměř půl roku trvajících protestů v Cochabambě byla tzv.
Coordinadora. Jednalo se o širokou alianci, vedoucí napříč téměř všemi společenskými
třídami města i venkova. V rámci Coordinadory se spojili kečujští zemědělci, sdružení pod
FEDECOR, s městskými uživateli vody, svými tradičními konkurenty. Spolupracovali zde
městští hispanofonní intelektuálové, bývalí pěstitelé koky, odboráři, lidé zaměstnaní
v neformálním sektoru, environmentalisté, učitelé atd. Jádro Coordinadory tvořila
odborová federace továrních dělníků Fabriles, která měla letité zkušenosti na poli
občanské mobilizace a zajistila technické zázemí protestů. Její lídr, Oscar Olivera, převzal
funkci mluvčího aliance.
Coordinadora vytvořila nové, vysoce efektivní formy organizace protestu. Aliance
představovala neformální, horizontální a neinstitucionální formu sociální organizace.
Umožňovala maximální participaci: prakticky každý, kdo se pravidelně účastnil protestů,
byl součástí aliance a mohl se podílet na jejím rozhodování. Tento fakt výrazně posiloval
identifikaci protestujících s aliancí.
Rozhodovací proces Coordinadory kombinoval horizontální a vertikální formy organizace.
Probíhal na několika úrovních. Lidé se nejprve radili na úrovni základních organizací,
např. sousedských výborů, skupin starajících se o svépomocně vybudované vodovody
nebo zemědělských komunit. Tyto zájmové skupiny tlumočily své postoje prostřednictvím
vybraných zástupců na schůzích Coordinadory, které tvořily druhou fázi procesu. Zde se
na základě těchto podnětů vytvářely návrhy řešení. Nejdůležitější ovšem byla otevřená
shromáždění cabildos. Konala se na veřejných prostranstvích za účasti mnoha desítek tisíc
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osob. Mluvčí Coordinadory zde předběžné návrhy tlumočil shromážděným lidem a byla to
jejich reakce, která vedla ke konečným definitivním rozhodnutím. Cabildos umožňoval
všem přítomným přímo participovat na rozhodovacím procesu, stát se přímými účastníky
dění, kteří nejsou závislí na „rozhodování, k němuž dochází v kancelářích neprodyšně
uzavřených před veřejností“ (Birke - Böhm 2006: 313). Cabildos byl pro Coordinadoru
mocným nástrojem, potvrzujícím její legitimitu a posilujícím pocit jednoty v rámci jinak
zcela heterogenní skupiny protestujícího obyvatelstva.
Coordinadora představovala zcela novou formu organizace sociálních hnutí. V Bolívii
byla až do aplikace Nové ekonomické politiky velmi silná tradice odborových organizací.
COB, Bolivijská dělnická centrála, zastřešující odborová organizace, hrála důležitou
politickou úlohu a měla poměrně silnou pozici při obhajobě zájmů pracujících. Následkem
neoliberálních reforem ale byla COB fatálně oslabena. Nové právní úpravy velmi
ztěžovaly samotné formování odborových organizací: na pracovištích s méně než 20
zaměstnanci nebylo možné odbory vůbec vytvořit. Specifický status mnoha neformálních
pracovních míst a související prostorové rozptýlení pracujících prakticky znemožňovalo
jejich organizaci na odborové bázi (Spronk 2007: 13). Coordinadora se stala jednou
z možných alternativ organizace sociálního protestu, která byla navíc mnohem
inkluzivnější než třídně omezené odbory. Během protestů v Cochabambě převzala některé
nástroje, kterých tradičně užívala COB, například silniční blokády nebo časově neomezené
stávky. Navíc ale vytvořila další formy protestu, jako byla otevřená shromáždění, protestní
petice, neformální referenda, soudní stížnosti na protiústavnost Zákona 2029 atd. Boj
o vodu tak probíhal paralelně na několika frontách. Protestující udržovali přímý kontakt
s médii. Každý týden Coordinadora zajišťovala informační stánky na hlavním náměstí.
Protest byl navíc doprovázen mnoha symbolickými akty, jako bylo poklidné obsazení
města, veřejné pálení složenek za vodné a stočné, vytváření pouličních graffiti nebo
sejmutí loga Aguas de Tunari z cochabambského sídla konsorcia (Birke - Böhm 2006:
313). Mnohoúrovňová strategie Coordinadory tak odrážela její složení, vedoucí napříč
všemi sociálními skupinami a v boji o základní životní potřebu, vodu, stírající mezitřídní
a interetnické rozdíly.
Je třeba dodat, že nezanedbatelnou roli v cochabambských protestech hráli bývalí pěstitelé
koky, kteří byli v druhé polovině 90. let soustavně decimováni v rámci Banzerova Plánu
důstojnosti. Mnozí z nich se po nucené likvidaci svých kokových plantáží uchýlili do
blízké Cochabamby v naději na nalezení alternativního způsobu obživy. Stali se tak
dalšími aktéry na poli místní neformální ekonomiky, kteří přiživili již existující protivládní
nálady v oblasti (Bonnardeaux 2009). Jejich zkušenosti z formování, organizace
a mobilizace pěstitelských sindicatos byly zároveň jedním z faktorů, který inspiroval
způsob fungování Coordinadory, jež vytvořila podobnou, decentralizovanou, horizontální
a participativní organizační strukturu. Aktivní podporu protestujícím v Cochabambě
poskytly i odborářské federace pěstitelů v Chaparé.
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Lze chápat cochabambskou válku o vodu jako indigenní protest? Přestože je často dávána
do souvislosti s procesem politické emancipace indigenních hnutí Bolívie, samotná válka
o vodu rozhodně nebyla čistě indigenním protestem. Představitelé Coordinadory se
rekrutovali především z prostředí městské kreolské nebo mestické střední třídy. A přestože
Coordinadora postupně začala užívat indigenní rétoriku, „nezdá se, že by pocházela od
indigenních skupin sdružených v koalici, ale spíše z prostředí mesticů a kreolů, kteří
pochopili potenciál, který má využití jazyka indigenity pro obranu vlastních zájmů“
(Canessa 2006: 249). Představitelé Coordinadory totiž brzy poznali, že je důležité využít
indigenní diskurs nejen pro oslovení kečujsky hovořících obyvatel cochabambských údolí,
ale zejména pro získání zájmu mezinárodních médií, které si navykly automaticky
spojovat práva indigenního obyvatelstva s ekologickou problematikou (ibid.: 248).
Protestující často využívali indigenní symboliky, vzývali Matku Zemi Pachamamu a další
domorodá božstva a zdůrazňovali mystické propojení vody a života. Nicméně, jak
dokazuje Canessa, ještě v 90. letech nedisponovala žádná ze skupin, zainteresovaných
v široké alianci na obranu vody a života, skutečně silnou indigenní identitou (přestože zde
existovala významná regionální a třídní identita). Cochabambský protest tak nebyl
protestem indigenním, ale protestem, kterému se s využitím indigenní rétoriky podařilo
vytvořit dosud bezprecedentní alianci sdružující jinak tradičně antagonistické sociální
skupiny a sjednotit je proti společnému nepříteli, jímž nebyl nikdo jiný, než samotný
bolivijský stát74.
Přesto v rámci cochabambské války o vodu na lokální úrovni bojovaly o svá kulturní práva
i místní idnigenní skupiny. Zemědělské komunity, žijící v cochabambském údolí, jsou
tvořeny převážně kečujsky hovořícími rodinami. Privatizace vody pro tyto lidi
představovala nejen hrozbu pro fyzické přežití, ale také ohrožení tradičních sociálních
aspektů jejich života. Přístup k vodě totiž umožňoval nejen zachování tradičních
subsistenčních aktivit, ale také souvisejících sociálních vztahů a symbolů, které tvoří
organickou součást sociokulturního systému. Zákon 2029 prakticky ilegalizoval po staletí
respektovaný způsob distribuce vodních zdrojů v indigenních komunitách. Odpor proti
nové legislativě byl zároveň bojem za zachování vlastního zvykového práva (usos
y costumbres). Obrana vody se tak pro kečujské zemědělské komunity stala zároveň
obranou práva na zachování vlastní kulturní identity.
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Jak uvidíme dále, podobnou strategii vytvořila i strana MAS
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VII. Povstání roku 2003 a Válka o plyn

El Alto: ohnisko aymarské mobilizace
Majestátní zasněžené vrcholy Illimani a Huayna Potosí střeží unikátní dvojměstí: La Paz
a El Alto. La Paz, administrativní centrum a faktické hlavní město Bolívie, vyrostlo na dně
kaňonu, který se ostře zakusuje do roviny Altiplana a kopíruje tok řeky Chuquiyawu. Na
jeho jižní straně, v nízko položených rezidenčních čtvrtích, sídlí dobře finančně situovaní
příslušníci místní bílé elity. Se stoupající nadmořskou výškou se zhoršuje kvalita bydlení:
ubývá kyslíku a klesá teplota. Po stepních úbočích šplhají domky chudých, převážně
indigenních obyvatel. Na západním okraji kaňonu, ve výšce přesahující 4100 m. n. m., se
rozrůstá El Alto. Zdejší klima je mnohem drsnější, než relativně mírné podnebí téměř
o kilometr níže posazené metropole. Noci bývají mrazivé a přes den ostrý horský vítr víří
v neasfaltovaných ulicích okrově zbarvená oblaka prachu.
V současné době patří El Alto k nejrychleji rostoucím sídlům v Latinské Americe, roční
přírůstek obyvatelstva dosahuje téměř 10 %. V roce 1954 zde žilo sotva 3000 obyvatel,
v roce 1976 se již jednalo o stotisícové město (Albó 2006a). Dnes se El Alto proměnilo
v téměř milionovou metropoli, která se rozkládá na ploše 27 000 ha, rozloze třikrát větší,
než je samotný La Paz (INE 2011a).
El Alto je prakticky jediné indigenní město na kontinentu: při sčítání lidu, provedeném
v roce 2001, se více než 80 % jeho obyvatel označilo za původní obyvatele, z toho 74,2 %
za Aymary a 6,4 % za Kečuy (ibid.). El Alto je ovšem také nejchudším městem Bolívie.
Více než 90 % jeho obyvatel nemá možnost uspokojit základní potřeby a zhruba 450 000
balancuje na hranici chudoby (Ciudad El Alto 2013).
Město se stalo útočištěm pro indigenní obyvatele Altiplana, kteří byli z různých důvodů
nuceni opustit své domovské komunity. První výrazné migrační vlny vyvolala pozemková
reforma v roce 1953, kdy byla vyvlastněna velká část latifundií v okolí La Pazu. Tyto
volné pozemky začali obsazovat zejména aymarští příchozí. Růstu El Alta přispělo
i několik let trvající katastrofální sucho, které na počátku 80. let prakticky zdecimovalo
zemědělství na Altiplanu. Do El Alta tak začali přicházet lidé, kteří na venkově ztratili
možnost tradičního způsobu obživy. Po roce 1985 sem zamířily i tisíce horníků a dalších
osob, které přišly o práci v důsledku prvních neoliberálních reforem (Gill 2000). Shodou
okolností právě v roce 1985 získalo El Alto status městské části, nezávislé na La Pazu,
a v září 1988 bylo definitivně povýšeno na město (Municipio de El Alto 2013).
Přestože El Alto a La Paz tvoří dvě administrativně samostatné jednotky, ve skutečnosti
jsou obě města organicky propojena. La Paz zdaleka není pouze kreolským městem: 60 %
zdejších obyvatel se rovněž považuje za domorodé Aymary nebo Kečuy. Mezi oběma
sídly dochází k téměř nepřetržité migraci osob, každý den sestupuje za prací do La Pazu
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několik desítek tisíc obyvatel El Alta. Zásobování hlavního města potravinami je do
značné míry závislé právě na altských obchodnících. El Alto rovněž zajišťuje i další,
životně nezbytné funkce La Pazu: leží zde hlavní mezinárodní letiště Bolívie, El Altem
procházejí dopravní tepny, spojující La Paz se severem a jihem země, jsou zde uskladněny
zásoby pohonných hmot atd. Obyvatelé El Alta prakticky kontrolují život La Pazu a této
strategické pozice neváhají využívat při prosazování svých požadavků zejména
prostřednictvím silničních blokád, které mají potenciál život v hlavním městě zcela
ochromit. Pozice El Alta tak velmi významně evokuje obležení hlavního města
aymarským vůdcem Tupakem Katarim v roce 1781, jeho rychlý růst je navíc chápán jako
symbolické naplnění Katariho proroctví (vrátím se v podobě milionů). V elitních jižních
zónách La Pazu dosud přetrvává historické povědomí této nepříjemné události a zdejší
obyvatelstvo sleduje expanzi El Alta se směsí nelibosti, opovržení a nervozity. Tyto pocity
umocňuje i „sociogeografický paradox“ (Albó 2006a: 331) spočívající v tom, že indigenní
populace, která v očích kreolské elity tradičně zaujímá nízké socioekonomické postavení,
osídlila strategické nevyšší části města. El Alto je tak vnímáno jako latentní zdroj ohrožení
a jako nepříjemný důkaz demografické převahy indigenního obyvatelstva, které La Paz
v běžné mluvě označuje poněkud neuctivě jako jámu (hoyada), zatímco pro El Alto užívá
aymarský ekvivalent Altupata Marka nebo dokonce Alax Pacha, horní svět, což je termín
synonymický k označení pro nebesa. Přes výrazné socioekonomické nerovnosti jsou ale na
sobě ve skutečnosti obě města organicky závislá. Jak trefně poznamenává Xavier Albó
(2006a: 331): „La Paz by rád vymazal El Alto z mapy, ve skutečnosti je ale živen jeho
prací. A El Alto se rozrůstá díky tisícům příchozích z Altiplana, kteří zase potřebují
k přežití La Paz“.
Ze strany státu bylo El Alto, jako fakticky domorodé město, donedávna systematicky
přehlíženo a chronicky podinvestováno. Velká část obyvatel dodnes nemá přístup
k základním službám, jako jsou dodávky elektřiny, vody nebo možnost využívání
kanalizace. Domy jsou vystavěny převážně svépomocí a většina z nich má trvale
nedokončenou podobu, jednak proto, že jejich obyvatelé je budují postupně a zejména
z toho důvodu, že se z nedostavěného domu platí nižší daně. Kromě hlavních dopravních
tepen je velmi málo ulic vyasfaltovaných. Za běžného provozu připomíná El Alto lidské
mraveniště, v němž se prašnými ulicemi za halasného troubení prolétají stovky
přeplněných mikrobusů.

Sousedské rady a FEJUVE
Faktická funkční absence státu vedla v El Altu k vytvoření jedinečného a velmi
efektivního způsobu samoorganizace. Většina jeho aymarských obyvatel si sem přinesla
hluboce zakořeněné principy komunitní organizace. Pro obyvatele Altiplana představuje
komunita „základní způsob, jak vyjádřit a reprodukovat svou aymarskost“ (Albó 2006a:
335). Nepřekvapuje tedy, že i v městském prostředí vznikla sdružení, fungující na
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podobných komunitních principech: tzv. sousedské rady (juntas vecinales), sdružující
obyvatele jednotlivých sousedství: blízkých ulic, bloků nebo celých čtvrtí. V El Altu
prakticky neexistuje zóna, která by nebyla nějakým způsobem organizována.
Sousedské rady jsou fakticky postavené na indigenních principech sociální kontroly.
Využívají institucí jako je ayni (vzájemná reciproční výpomoc) nebo minkʼa (práce ve
prospěch komunity). Ve svých počátcích se juntas vecinales zaměřovaly zejména na
svépomocné zajištění základních potřeb svých členů, jako byl přístup k vodě
a elektrickému proudu nebo budování základní infrastruktury. Zcela svépomocně, bez
jakéhokoli přispění státu, byly sousedské rady schopny postavit školy, vybudovat
jednoduchá zdravotnická zařízení, vodovody, tržiště nebo hřiště (Dangl 2007b: 141).
Juntas vecinales suplovaly i funkci policie: pověřené skupiny místních obyvatel střežily
svou čtvrť před řáděním zlodějů a pouličních gangů. V El Altu a nejvýše položených
čtvrtích La Pazu je poměrně běžné vidět oběšené figuríny s nápisem „zloději se tu lynčují“
jako varováni pro ty nenechavce, kteří by podcenili sebeorganizační a autodefinzivní
potenciál altských obyvatel. V současné době hrají juntas i důležitou politickou roli.
V důsledku vyhlášení Zákona o lidovém zastoupení z roku 1994 se staly významným
prostředníkem mezi obyvateli El Alta a státem, který umožňuje zapojení altských obyvatel
do rozhodování o způsobech využití státních financí, určených pro město. Juntas jsou
zároveň nástrojem, jehož prostřednictvím občané vyjadřují své požadavky vůči státu (často
otevřeně konfrontačním způsobem za použití demonstrací nebo blokád).
Juntas jsou organizovány vysoce participativně a prakticky kopírují způsob organizace
domorodých komunit (které se po roce 1952 přejmenovaly na zemědělská odborová
sdružení), z nichž většina obyvatel El Alta pochází. Nicméně existují zde i drobné
odlišnosti, které jsou dané specifickým městským prostředním. Na rozdíl od venkovských
komunit, které fungují na bázi osobního kontaktu a kde se všichni jejich členové zpravidla
velmi dobře znají, mnozí obyvatelé El Altských čtvrtí mají jen velmi omezené styky se
svými sousedy a mnohdy ani netuší, kdo bydlí v jejich nejbližším sousedství. Příslušníci
stejného sousedské rady se tak navzájem vůbec nemusejí osobně znát, členem se může stát
prakticky kdokoli, kdo prokáže, že v dané zóně bydlí již minimálně dva roky. Určitá míra
anonymity je daní za vysokou otevřenost a participativnost celé struktury. V pravidelných
2 – 3 měsíčních intervalech pořádají sousedské rady valná shromáždění, kterých se mohou
zúčastnit všichni obyvatelé dané zóny (za každou domácnost se obvykle angažuje jedna
osoba, chápaná jako „hlava“ rodiny). V praxi se ale těchto setkání pravidelně účastní
pouze jejich zlomek, který tvoří aktivní jádro rady (Albó 2006a: 337). Během valných
shromáždění jsou diskutována aktuální témata, obyvatelé zóny vyjadřují své potřeby,
organizovány jsou svépomocné práce ve prospěch komunity atd. Aby byla zajištěna
informovanost všech obyvatel, existují pověřené osoby, tzv. uliční vedoucí (jefes de la
calle), jejichž úkolem je informovat o usnesení shromáždění všechny rodiny v dané ulici či
bloku (Lazar 2006: 186).
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V čele junty stojí výkonný výbor, volený obvykle na dva roky a čítající přibližně 10 osob.
Členem výkonného výboru se může stát na základě svých schopností jakýkoli příslušník
rady. Hlavním úkolem výkonného výboru je plnit vůli členů své komunity. Pokud jeho
jednotliví členové selhávají, mohou být na základě konsensu základny bez větších
problémů nahrazeni. Vedení juntas vecinales ovšem může vykazovat i určité autoritativní
prvky. Při organizaci protestních mobilizací tak mohou být například neaktivní členové
rady sankcionováni formou peněžitých pokut nebo odvedení veřejně prospěšných prací pro
komunitu. Toto uplatňování moci však nebývá příliš časté, stejně jako je poměrně vzácné
to, aby si na úkor základní sousedské organizace budovali členové jejího vedení osobní
politickou kariéru (Albó 2006a: 337).
V roce 1979 se počet sousedských rad rozrostl na 44. Pro potřeby jejich koordinace
vznikla zastřešující organizace, FEJUVE (Federace sousedských rad). V současné době je
FEJUVE mocnou organizací, sdružující více než 500 základních sousedských jednotek
(ibid.). Výkonný výbor FEJUVE je rovněž volen na dvouleté období, jedná se o nijak
nehonorované, čistě dobrovolné funkce. Hlavní agendu FEJUVE tradičně představuje
řešení otázek, týkajících se základních potřeb obyvatel, jako je budování a zlepšování
infrastruktury a zajištění zdravotní péče nebo vzdělávání. Přestože se FEJUVE nepovažuje
za primárně indigenní organizaci, vzhledem k demografickému složení obyvatel El Alta
tvoří drtivou většinu její členské základny domorodí Aymaři. Fakticky tak FEJUVE
představuje jednu z nejsilnějších indigenních politických sil v zemi.

Síť odborových organizací El Alta
Sousedské rady ovšem zdaleka nejsou jedinou formou organizace obyvatel El Alta.
Paralelně zde funguje další významný organizační princip, a to příslušnost k jednotlivým
odborovým organizacím. Většina dospělých obyvatel El Alta je aktivně činná
v odborových sdruženích, vytvořených převážně v neformální sféře ekonomiky (Dangl
2007a: 142; Lazar 2008: 233 - 257). Podle údajů CEDLA z roku 2000 představovalo
součást neformální ekonomiky 69 % pracovních míst. U žen tento údaj dokonce vystoupil
na plných 82 %. Pouze 27 % mužů a 10 % žen disponovalo nějakou formou sociálního
pojištění (Albó 2006a: 340). Muži obvykle pracují jako taxikáři nebo řidiči minibusů,
autobusů a nákladních automobilů, často se živí také jako řemeslníci. Ženy nejčastěji
zůstávají v domácnosti nebo pracují jako pouliční trhovkyně. Profese, chápané jako
typicky mužské, se sdružují v odborech (sindicatos). Převážně ženská zaměstnání naproti
tomu vytvářejí tzv. asociace nebo organizace (asociación, organización). Odbory nebo
asociace fungují jak na profesních, tak na teritoriálních principech. Všichni řidiči
mikrobusů nebo taxíků, kteří jezdí na téže trase, jsou členy stejné odborové organizace. Ta
má za úkol jednak koordinovat „jízdní řád“ (dopravci se po dohodě střídají v přibližně
stejných intervalech během celého dne), jednak zajišťovat spravedlivé rozdělení tras a časů
mezi jednotlivé řidiče (některé trasy a hodiny jsou výnosnější než jiné). Odbory
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komunikují s představiteli sousedských sdružení o možných úpravách obsloužených tras
a rovněž zastupují zájmy řidičů během jednání se zástupci státní moci (Lazar 2006: 188).
Odborové organizace zde, stejně jako v mnoha dalších případech, efektivně suplují
absentující funkce státu a zajišťují obyvatelstvu přístup k základní dopravní infrastruktuře.
Veřejná doprava v El Altu, která na první pohled působí zcela chaoticky, je tak ve
skutečnosti vysoce samoorganizovanou a efektivní strukturou.
Asociace pouličních prodejců jsou postaveny na podobných principech. Sdružují všechny
trhovkyně a trhovce, kteří prodávají na stejné ulici (nebo části ulice). Asociace komunikují
se státní administrativou a zároveň mají vnitřní regulativní funkci. Zajišťují povolení
k pořádání pravidelných trhů a zastupují zájmy trhovců v případných konfliktech s radnicí
nebo sousedskými sdruženími. Zároveň řeší spory mezi jednotlivými členy, regulují
množství prodejců v dané lokalitě a kontrolují druhy prodávaného zboží. Asociace rovněž
sleduje, zda trhovci adekvátně využívají přidělená prodejní místa a zda za sebou
nenechávají nepořádek. V případě neplnění požadovaných závazků může asociace
přistoupit k udělení sankcí (Lazar 2006: 189).
Jednotlivé odborové organizace a asociace se, podobně jako juntas vecinales, sdružují do
místních federací, které jsou na regionální úrovni propojeny s COR El Alto, Regionální
dělnickou centrálou pro El Alto. Vlivná lokální odborová centrála COR se zrodila
paradoxně díky neoliberálním reformám, které na jednu stranu oslabily zastřešující COB,
na druhou stranu ale vyprodukovaly armády nezaměstnaných, kteří se začali živit
a odborově aktivizovat v neformálním sektoru. COR podléhá zastřešující odborové
organizaci COB. Stejně jako sousedské rady, i jednotlivé základní odborové organizace,
federace a zastřešující centrály působí jako prostředníci mezi občany a státem a zároveň
stát efektivně nahrazují zejména v případě jeho absentujících regulativních funkcí (ibid.).
Aktivní občanská angažovanost v El Altu tak má víceúrovňový charakter a vychází jak
z lokální, tak profesní příslušnosti. Prakticky všichni dospělí obyvatelé města mají
možnost aktivně se zapojit do jeho samoorganizační struktury, buď jako rezidenti určité
zóny nebo v rámci výkonu své profese. Zvláštní organizační jednotky se vytvářejí i ve
vztahu k jednotlivým vzdělávacím zařízením. Rodiče studujících se sdružují do tzv.
školních rad (juntas escolares), které jsou na městské úrovni zastřešeny tzv. FEDEPAF,
Altskou federací rodičů. Pro obyvatele El Alta je tak poměrně běžné aktivně participovat
v několika paralelních formách organizace současně: v místní sousedské radě, v odborech
nebo asociacích a ve školních radách vázaných na vzdělávací zařízení, do nichž docházejí
jejich děti. Motivace k aktivní účasti ve všech těchto strukturách je poměrně silná: tato
sdružení představují pro jednotlivce jednak možnost přímo se zapojit do rozhodovacího
procesu, týkajícího se základních otázek subsistence, jednak vytvářejí funkční sociální síť,
která je schopná v případě nepříznivé socioekonomické situace jednotlivce či celou rodinu
podpořit. Občanské organizace El Alta tak z velké míry převzaly i sociální funkci státu.
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Altská občanská uskupení mohou být zároveň napojena na politické strany. El Alto
rozhodně nelze považovat za město s jednoznačnou politickou inklinací doleva nebo
doprava. Vztah mezi jednotlivými altskými organizacemi a politickými stranami je
ovlivněn především složitou a dynamickou sítí nejrůznějších sociálních a politických
zájmů. Politická filiace konkrétních altských uskupení může vycházet i z ideologické
orientace jejich vůdčích osobností a může tak variovat od trockismu a utopického
socialismu přes reinagovský indianismus po klasický liberalismus. Jak dokazuje Albó
(2006a: 339), v praxi se obyvatelé El Alta chovají v první řadě pragmaticky. V roce 2005
sice téměř jednomyslně zvolili prezidentského kandidáta Evo Moralese a jeho stranu
MAS, zároveň ale podpořili prefekta za stranu MIR, která byla součástí pravicové opozice.

Aymarské město
Třetí, pravděpodobně nejdůležitější rovina, formující identitu obyvatel El Alta, vychází
z povědomí příslušnosti k původním venkovským komunitám. Značná část altské
populace, zejména první a druhá generace příchozích z Altiplana, udržuje silný vztah ke
svému původnímu sídlu. Příslušnost k rodné komunitě je často chápána jako důležitější
než příslušnost k altskému sousedství, kde ale lidé paradoxně tráví většinu času. Obyvatelé
El Alta se do své domovské komunity pravidelně (v závislosti na svých finančních
možnostech) vracejí: jednak zde navštěvují své příbuzné a pomáhají jim v době
zemědělských prací (Lazar 2006: 190), jednak mohou být vázáni participací v organizační
struktuře komunity. Mnoho lidí dosud vlastní zemědělské pozemky na Altiplanu, které
využívají pro pěstování brambor, quinoy a dalších andských produktů, jež jsou určeny k
rodinné spotřebě nebo na prodej. Altiplano tak významným způsobem zásobuje El Alto,
vztah je ale obousměrný. Komunity využívají pomoci migrantů do El Alta a zároveň těží
ze sociálního a politického kapitálu, který jejich členové v městském prostředí budují.
Andské zemědělské komunity tradičně snižovaly riziko neúrody tím, že obhospodařovaly
několik ekologických pásem současně. El Alto je tak možné chápat jako rozšíření tohoto
konceptu o další, městské pásmo, jež bylo zahrnuto do subsistenční strategie Altiplana
(Albó 2006a: 334).
V urbánním prostředí ovšem nabývá chápání aymarskosti nových dimenzí. Obyvatelé El
Alta vytvořili specifickou formu městské indigenní identity, která je postavena jak na
tradičních komunitních principech, tak na nových sociálních skutečnostech vycházejících
z městského způsobu života. Významnou roli zde hraje demografické složení El Alta,
jedná se totiž o populačně nejmladší město v Bolívii. Podle censu z roku 2001 se 70 %
z celkových téměř 650 000 obyvatel pohybovalo ve věkové kategorii do 29 let (INE
2001c). Tvůrci a nositeli nové, městské indigenní identity jsou tedy převážně mladí lidé.
Přes vysokou míru chudoby ve městě a velmi problematické uplatnění na trhu práce ale
mládež v El Altu, na rozdíl od jiných latinskoamerických metropolí, nevytváří ve větší
míře pouliční gangy ani nebývá masově zapojena do jiných forem organizovaného zločinu
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(Albó 2006a: 340). Zčásti to může být způsobeno geoklimatickými podmínkami oblasti
(průměrné nízké noční teploty prakticky znemožňují přežívání na ulici), zejména zde ale
funguje systém sociální kontroly sousedských rad a rodinných a komunitních struktur.
Prostředí El Alta není klasicky anonymním městským prostředím, jeho obyvatelé – byť se
nemusí znát osobně – jsou propojeni skrze všeprostupující samoorganizační strukturu
města a zároveň sdílejí podobné sociokulturní pozadí. Jak se zdá, tento sociální kontext
u mladých obyvatel El Alta výrazně snižuje pocity vykořeněnosti a frustrace, jimiž trpí
většina příslušníků druhé generace indigenních migrantů do velkých měst v ostatních
oblastech Latinské Ameriky.
Na druhou stranu mladí obyvatelé El Alta, stejně jako jejich vrstevníci v jiných částech
světa, vytvářejí specifické způsoby vyjádření své generační odlišnosti a jedinečnosti, jsou
stejně náchylní vůči lákadlům globálního konzumerismu a pochopitelně nejsou imunní
vůči vznikajícím mezigeneračním konfliktům. Nicméně se zdá, že sociální prostředí El
Alta dokáže tyto tenze poměrně efektivně tlumit. Stejně jako zde prakticky neexistují
problematické chudinské slumy, neexistují zde zástupy bezprizorní vykořeněné indigenní
mládeže (jako je tomu například v peruánské Limě). Na druhou stranu je u lidí, kteří se
narodili ve městě, chápání aymarskosti samozřejmě odlišné od tradičního pojetí komunit
Altiplana.
Městská aymarskost přestává být například podmíněna užíváním aymarštiny. Téměř 80 %
lidí mezi 10 – 29 lety se považuje za Aymary, přestože značná část z nich již aymarsky
nehovoří. Španělštinu považuje za svůj mateřský jazyk 19 % Aymarů mezi 20 - 29 lety
a dokonce 39 % Aymarů ve věkové kategorii mezi 10 – 19 lety (Albó 2006a: 341). Tento
fakt je jednak důsledkem monolingvního městského vzdělávacího systému, jednak je
způsoben přetrvávající sociální stigmatizací indigenity. Rodiče často své děti záměrně
aymarsky neučí nebo je nabádají k přednostnímu užívání španělštiny, aby zjednodušili
jejich uplatnění v městském prostředí a alespoň symbolicky vylepšili jejich sociální status.
Na druhou stranu se ale rozhodně nejedná o odmítnutí indigenity jako takové. Naopak,
mladí altští Aymaři aktivně vytvářejí nové dynamické a synkretické formy městské
aymarské kultury.
Mark Goodale (2006: 634) tyto synkretické formy městské indigenity označuje jako
indigenní kosmopolitanimus, nový typ sociopolitického občanství, který spojuje
marginalizované a exkludované skupiny napříč kontinenty. Mladí obyvatelé El Alta
odkládají veškeré tradiční kategorie, na nichž byla bolivijská identita dosud historicky
stavěna, jako je mestic, indián, Kečuánec, Aymar nebo rolník. Svoji identitu konstruují na
základě přesvědčení o globální příslušnosti, které sice čerpá z bolivijských představ
o indigenitě, ale jehož morální dimenze dalece přesahují hranice bolivijského státu.
Konstituují nový indigenní svět, který čerpá morální legitimitu právě z margnalizovaného
postavení dlouhodobě sociálně vyloučených skupin pauperizovaného obyvatelstva. Toto
pojetí spojuje morální a politické dimenze indigenity a je zakotveno jak v jejím
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idealizovaném lidovém chápání, tak v jejím praktickém ztotožnění s městskou
marginalitou. Obě tyto koncepce vycházejí ze specifického bolivijského kulturního
kontextu a zároveň jej široce přesahují.
Podstatné pro pochopení následujících událostí je to, že indigenita v El Altu je přímo
nabita politickým významem (Salman - De Muter 2009; Lazar 2008). Samotné El Alto má
zároveň díky mnohovrstvé organizační síti sousedských rad, odborových sdružení a
komunitních vazeb obrovský mobilizační potenciál75. Ve městě se dlouhodobě
koncentrovala frustrace z etnické, ekonomické a sociální diskriminace ze strany
vládnoucích elit. Tato sociální nálož explodovala během tzv. války o plyn v roce 2003.
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V roce 1997 byla udělena koncese na dodávky vody v El Altu konsorciu Aguas de Illimani. Jednalo
se o společnost, kontrolovanou francouzskou firmou Suez. Přestože samotná privatizace nevyvolala
ve své době téměř žádné protesty, o několik let později čekal konsorcium stejný osud, jako
cochabambské Aguas de Tunari.
Kontrakt s Aguas de Illimani se zpočátku tvářil jako sociálně citlivý. Společnost se zaručila zvýšit
počet vodovodních přípojek tak, aby přístup k pitné vodě získal co největší počet obyvatel města.
Problém však tkvěl v tom, jak byla definována samotná obydlená zóna, které se rozšíření vodovodní
infrastruktury týkalo. Kontrakt jasně vymezil oblast, jež měla disponovat vodovodní sítí, tato zóna ale
představovala pouhý výsek skutečně obydleného území. Přestože Aguas de Illimani po 4 letech svého
působení ohlásily 100% připojení El Alta a La Pazu, tato statistika se vztahovala pouze ke kontraktem
vymezené zóně a zcela ignorovala celé městské čtvrti, které nadále neměly prakticky žádný přístup
k vodovodní síti a kanalizaci. Dodávky vody tak byly zajištěny pro majetnější spotřebitele na
lukrativních adresách, zatímco nové, rozrůstající se městské oblasti, osídlené chudými indigenními
příchozími, byly zcela přehlíženy. Zhruba 200 000 obyvatel El Alta nemělo možnost získat přístup
k vodovodním službám, protože jejich adresy byly fakticky exludovány z projektu rozšíření
vodovodní infrastruktury. Dalších 70 000 lidí sice formálně spadalo do zóny, kde měly být dodávky
vody zajištěny, ovšem bylo zcela nad jejich možnosti investovat 445 USD (přibližně 9 měsíčních
platů) jako poplatek za vodovodní přípojku.
Kontrakt s Aguas de Illimani v několika směrech prohluboval existující sociální nerovnosti. Fakticky
ignoroval existenci celých čtvrtí El Alta a potřeby jejich indigenních obyvatel. Zároveň konsorcium
prekarizovalo pracovní podmínky svých zaměstnanců, z nichž třetinu během prvních 4 let v rámci
flexibilizace a posílení konkurenceschopnosti propustilo. Provádění jednorázových prací začalo
zadávat subdodavatelům, nejčastěji místním mikrofirmám. V roce 2004 mělo nejnižší počet stálých
zaměstnanců ze všech společností, spravujících vodovodní sítě v Bolívii.
V polovině roku 2004 FEJUVE, politicky posílená nedávnou participací ve válce o plyn, začala jednat
o zrušení kontraktu na vládní úrovni. Po šesti měsících neúspěšných jednání se rozhodla vyhlásit
generální stávku. V lednu 2005 se El Alto mobilizovalo, protestující dokonce obsadili několik zařízení
Aguas de Illimani. Vzhledem k současně probíhajícím protestům proti vzrůstu cen pohonných hmot
v departamentu Santa Cruz a celkově explozivní náladě v zemi byl prezident Carlos Mesa poměrně
snadno dotlačen k vydání prezidentského dekretu, který kontrakt s okamžitou platností vypověděl
(Spronk 2007).
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Válka o plyn: definitivní odmítnutí neoliberální ekonomické politiky
Bolívie je země extrémně bohatá na zdroje nerostných surovin: disponuje četnými nalezišti
barevných kovů (cínu, mědi, stříbra) a železa, více jak polovinou odhadovaných světových
zásob lithia, zároveň je druhou největší zásobárnou zemního plynu v Jižní Americe
(Farthing 2009: 25). Paradoxně, legislativa související se strategií Nové ekonomické
politiky favorizovala v první řadě zainteresované nadnárodní společnosti, kterým připadl
téměř veškerý zisk z těžby. Přírodní bohatství tak odtékalo ze země, aniž by z něj měli
obyvatelé Bolívie jakýkoli profit (Kohl 2006: 314). Bolivijské území představovalo pro
těžařské společnosti skutečné „eldorádo“: kontrakty byly uzavírány velmi velkoryse,
poplatky za těžbu patřily k nejnižším na světě, podíl státu na zisku byl naprosto mizivý.
Přírodní bohatství mizelo nenávratně v zahraničí, aniž by bylo jakkoli využito ve prospěch
domácího obyvatelstva, které se propadalo do stále hlubší a beznadějnější chudoby.
V roce 2002 nabídlo konsorcium LNG76 bolivijské vládě vybudování plynovodu, který by
umožnil distribuci zemního plynu, získaného z ložisek v Margaritě (department Tarija) do
Spojených států amerických. Surovina měla být plynovodem dopravena k peruánským
nebo chilským přístavům, kde by byla zkapalněna a poté by na tankerech putovala za
konzumenty v Mexiku a Kalifornii. Z čistě ekonomického hlediska se chilská cesta zdála
být jednoznačně výhodnější: stála by o několik stovek milionů dolarů méně, neboť byla
mnohem kratší, navíc by půjčka na chilský projekt byla mnohem levnější díky lepšímu
ratingu politické stability než v případě Peru. V roce 2002 podepsala LNG s Kalifornskou
Sempra Energy dohodu o distribuci bolivijského plynu do Spojených států. Smlouva byla
požehnána tehdejším bolivijským prezidentem, Jorge Quirogou, který těsně před
odchodem z funkce vyjádřil podporu chilské variantě kontraktu (Perreault 2006: 161).
V srpnu 2002 nastoupil svůj druhý prezidentský mandát Gonzalo Sánchez de Lozada,
který ve svém pragmatismu silně podcenil bolivijské národní trauma z Pacifické války
a jednoznačně propagoval vybudování plynovodu do Chile. Pro výraznou část politického
spektra a pro většinu Bolivijců byla ovšem chilská varianta zcela nepřijatelná: anexe
pobřeží z roku 1880 přetrvávala v povědomí jako obrovská křivda, která byla zdrojem
latentních protichilských nálad. V kontextu několikasetleté zkušenosti drancování
přírodních surovin cizími mocnostmi byla snaha vyvážet zemní plyn do USA skrz chilské
přístavy chápána jako nehorázný pokus o krádež národního bohatství, zprostředkovanou
navíc tradičním rivalem a uzurpátorem bolivijského moře. Chile se stalo zosobněním
nepřátelského globálního ekonomického systému, který tradičně uzurpoval bolivijské
přírodní suroviny (Kohl 2006: 320), plán vyvážet zemní plyn skrz Chile do Spojených
států (!) vyvolal silně nacionalisticky podbarvený protest.
Druhý prezidentský mandát „Goniho“ byl již od počátku provázen skandály
a nepříjemnostmi. Selhávala jednání s pěstiteli koky, množily se sociální nepokoje
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Jednalo se o konsorcium firem British Gas, British Petroleum, Repsol, Elf a Exxon.
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vycházející z neutěšené ekonomické situace většiny obyvatelstva, lidé protestovali proti
exportu zemního plynu a proti začlenění Bolívie do Americké zóny volného obchodu
ALCA (FTAA). Opozice, posílená přítomností radikálně levicových a indigenních
poslanců v parlamentu, volala po definitivním opuštění neoliberálního modelu a po
omezení vlivu americké ambasády. Stále častější byly střety protestujících s represivním
aparátem státu, bohužel příliš často doprovázené ztrátami na životech.
Zároveň vzrůstal schodek státního rozpočtu. Mezinárodní měnový fond podmínil
poskytnutí další podpory Bolívii drastickým snížením rozpočtového deficitu z 8,6 na 5,5 %
během jediného roku. Jinými slovy, vláda musela nalézt chybějících 250 milionů dolarů,
buď seškrtáním mandatorních výdajů, nebo zvýšením příjmů (Good 2006: 303; Schultz Whitesell 2005). Uvažovalo se o snížení státních dotací na pohonné hmoty (což by ovšem
vyprovokovalo protesty silných odborových sdružení dopravců, jejichž stávky by zcela
paralyzovaly zemi), nebo o zvýšení zdanění ropných těžařských společností (což bylo opět
neprůchodné z důvodu ohrožení přílivu zahraničních investic, požadovaných MMF).
Nakonec byla zvolena cesta nejmenšího odporu: zavedení progresivní daně z příjmu
fyzických osob u těch zaměstnanců, kteří pobírali alespoň dvojnásobek minimální mzdy
(1000 Bs, tedy přibližně 75 USD). Toto zdanění postihlo v první řadě příslušníky střední
třídy: státní zaměstnance a zaměstnance velkých firem, celkem přibližně 100 000 osob
(Good 2006: 304).
Projekt progresivního zdanění, označovaný jako impuestazo, se ovšem setkal se
všeobecným nesouhlasem. Evo Morales jakožto šéf opozice a Jaime Solares, stojící v čele
COB, vyzvali obyvatelstvo k odporu. Hlavní oponent vlády se ale vynořil na poměrně
nečekaném místě: protestovat začala jinak poměrně loajální součást represivního aparátu,
policie. Již v lednu 2003 plánovali policisté vstoupit do stávky za zlepšení mzdových
podmínek. Na začátku února se dozvěděli o dalším krácení policejního rozpočtu. Zavedení
progresivního zdanění bylo poslední kapkou.
Konflikt začal poklidnou demonstrací na podporu požadavků policie v La Pazu na Plaza
Murillo, v těsné blízkosti prezidentského paláce. Situace se ale brzy zcela vymkla kontrole.
Povolané armádní složky rozháněly protestující pomocí slzného plynu a gumových
projektilů, jež záhy vystřídala ostrá munice. Do operace byl nasazen armádní vrtulník,
který vysazoval ostřelovače na střechy přilehlých budov. Na pomoc policistům mezitím
přispěchali ozbrojení hasiči. Mezi oběma stranami se strhla přestřelka, trvající několik
hodin. Vládní představitelé byli zcela neschopní situaci jakkoli kontrolovat (Dangl 2007a:
77; Kohl 2006: 319; Schultz - Whitesell 2005).
La Paz a El Alto se propadla do chaosu. Po setmění začala frustrovaná městská mládež
napadat symboly mocenských struktur, které považovala za hlavní příčinu své beznadějné
sociální exkluze. Atakováno bylo několik luxusních obchodů a bank, v El Altu dav
vyraboval radnici a kanceláře nadnárodních vodovodních a energetických společností.
Násilnosti pokračovaly i následujícího dne. Centrum La Pazu obsadila armáda s tanky,
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ostřelovači terorizovali civilní obyvatelstvo. Obyvatelé El Alta napadli místní výrobnu
Coca coly. Po několika hodinách obležení protestující rozprášila armáda s výsledkem 6
mrtvých. Během dvou dnů bylo 34 osob zabito a 214 zraněno (Good 2006: 308 - 309).
Konflikt, který vešel v povědomí jako válka o plyn, se plně rozhořel v průběhu září.
Zpočátku se jednalo o sérii zdánlivě nesouvisejících protestních akcí proti vládní politice.
Přestože klíčovou roli hráli Aymaři organizovaní v sousedských radách v El Altu
a aymarské zemědělské komunity Altiplana, nejednalo se o primárně o indigenní protest:
v průběhu několika následujících týdnů se k mobilizacím přidaly téměř všechny segmenty
bolivijské společnosti, příslušníky bílé střední třídy nevyjímaje.
1. září se několik tisíc obyvatel El Alta zúčastnilo protestního pochodu proti nové daňové
politice. Na protest proti vývozu zemního plynu byl následujícího dne zahájen protestní
pochod z Caracolla do La Pazu organizovaný COR, Regionální dělnickou centrálou,
důležitou součástí COB s centrem v El Altu. 7. září vyrazilo k hlavnímu městu na 3000
aymarských zemědělců, sdružení pod CSUTCB. Obě skupiny se zde setkaly následujícího
dne, právě když FEJUVE vyhlásilo 24 hodinovou stávku proti novému způsobu registrace
a zdanění nemovitostí (Lazar 2006: 184). K protestnímu pochodu se tak přidaly sousedské
rady, pouliční prodavači a univerzitní studenti. Více než 5000 protestujících pak pod
vedením aymarského politika Felipe Quispeho zamířilo dolů do La Pazu k vězení San
Pedro, kde demonstrovalo za propuštění Aymara Edwina Huampy, obviněného z vraždy
dvou lidí (ve skutečnosti se jednalo o dva zloděje dobytka, kteří byli zadrženi v blízkosti
Huampiho vesnice a zlynčováni místními obyvateli). Poté, co nebyl jeho požadavek
vyslyšen, se Quispe se svými lidmi přemístil do prostor rádia San Gabriel v El Altu
a zahájil, spolu s několika stovkami svých sympatizantů, protestní hladovku. Ke splnění 72
bodů, které slíbil Aymarům již Banzer, přidal Quispe rovněž aktuální požadavky:
odstoupení od plánu na vývoz zemního plynu a odmítnutí dohody ALCA. Pokusil se
mobilizovat zbytek Aymarů na Altiplanu a na 15. září je vyzval k silničním blokádám,
později zostřil rétoriku a volal po obležení La Pazu a rozpoutání občanské války (Albó
2006a: 344). Quispe využíval indigenní symboliku a poukazoval na historické obléhání La
Pazu Tupakem Katarim a faktické naplnění jeho předpovědi „vrátím se v podobě milionů“.
14. září zahájili silniční blokády pěstitelé koky v provincii Yungas. 15. září odpověděly
některé venkovské komunity na Quispeho výzvu a rovněž paralyzovaly místní dopravu
(Good 2006: 323). K jedněm z nich patřila Warisata: komunita na cestě mezi Achacachi
a Soratou, oblíbeným turistickým letoviskem. Uvězněný Huampo pocházel z jejího okolí,
v místě navíc existovala silná tradice aymarského indigenního hnutí.
Blokáda ve Warisatě uvěznila v Soratě kolem 1000 turistů, převážně Bolivijců, kteří sem
zamířili navštívit tradiční výroční slavnosti. Lapeno ovšem bylo i 60 cizinců, převážně
Američanů a Němců. Vláda zpočátku odmítala do Soraty přímo intervenovat, aby se
vyhnula dalším konfrontacím s rozhořčenými Aymary, nicméně pod nátlakem americké
a německé ambasády byla donucena jednat a připravit plán „humanitární záchrany“
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západních turistů. 20. září dorazil do Soraty ozbrojený konvoj téměř 500 vojáků a policistů
s cílem zajistit bezpečný odjezd Američanů a Němců z oblasti. K nevelké radosti
ozbrojených složek helikoptérou přiletěl i nepopulární ministr vnitra Sánchez Berzain,
hlavní architekt politiky tvrdé ruky. Načasování zásahu nemohlo být horší. V době, kdy do
města dorazily represivní složky, se na hlavním náměstí radili zástupci místních vesničanů
o dalším protivládním postupu. Ministr Berzain byl požádán o dialog, ale pro své arogantní
odmítnutí byl místními lidmi fyzicky napaden, čímž možnosti vyjednávání skončily.
Konvoj, ochraňující autobusy s turisty, se vydal zpět po horské silnici do La Pazu. Místní
venkované se okamžitě zmobilizovali a asi 2000 z nich obsadilo horský hřeben, po jehož
úbočí se silnice vine, a konvoj napadli kameny. Nejprve byli rozháněni slzným plynem,
poté ostrou municí. Z údolí Soraty se konvoj dostal až po čtyřech hodinách boje.
Podle rozkazu ministra Berzaina byla zablokovaná Warisata vzata útokem. Proti Aymarům
na barikádě, vyzbrojeným praky, kameny a několika dosluhujícími „mauserovkami“,
pamětnicemi bojů o Chaco z 30. let, byla zahájena regulérní vojenská operace. Zastřeleni
byli tři místní lidé: osmiletá dívenka, učitel a 19 ti letý student. Údajně padl i jeden voják
(Good 2006: 323 – 328; Balderama 2011a).
Brutální útok na protestující Aymary v Soratě a Warisatě77 působil jako rozbuška
následující vlny protestů. Většina obyvatelstva byla otřesena tím, že vláda byla ochotna
v zájmu ochrany zahraničních turistů vraždit vlastní obyvatelstvo. Quispe se svou
skupinou vyzval k 30 ti dennímu státnímu smutku a definitivně odmítl jakákoli další
vyjednávání, dokud ministr Berzain neodstoupí. Smrt civilistů rozzuřila zejména Aymary
z Altiplana a El Alta, kteří začali hromadně organizovat silniční blokády po celé oblasti
(Lazar 2006: 183). Altští obchodníci s potravinami tradičně zásobující La Paz se rozhodli
„vyhladovět“ elitní Jižní zónu metropole (ibid.: 193). Po následujících několik týdnů
probíhaly v obou městech prakticky nepřetržité protesty: tématem již nebyla daňová
reforma, ale v první řadě odpor ke stupňující se vládní represi a nesouhlas s prodejem
zemního plynu. Doprava a zásobování začaly být zcela paralyzovány, ulice denně plnily
tisíce protestujících. K nepokojům se přidala i další velká města, zejména Oruro
a Cochabamba.
V Cochabambě začala 23. září aktivně pracovat aliance CNRDG, Národní koordinátor pro
znovunabytí a obranu plynu (Coordinadora nacional por la recuperación y defensa del
Gas), velmi neobvyklé spojenectví, které, podobně jako Coordinadora na obranu vody,
vedlo zcela napříč sociálním spektrem: skládalo se z odborářů, vojáků, protiglobalizačních
aktivistů, pěstitelů koky i vysokohorských rolníků. V jeho čele stanul veterán
z cochabambské války o vodu, Oscar Olivera. Coordinadora se spojila s ostatními
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Masakr ve Warisatě měl pro Aymary z Altiplana další, hlubce symbolické dimenze: právě ve
Warisatě totiž v první polovině 20. století fungovala legendární aymarská škola - ayllu (Pérez 1963),
mnoho Aymarů z Warisaty se rovněž patriotisticky zúčastnilo bojů ve válce o Chaco.
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sociálními hnutími a společně stupňovaly již existující nátlak na vládní představitele (Kohl
2006: 320).
Na počátku října se protest, jehož hlavními protagonisty dosud byli v první řadě indigenní
obyvatelé, definitivně rozšířil i na představitele jinak konzervativní bílé střední třídy.
Desítky tisíc lidí se na protest proti masakru ve Warisatě a vývozu zemního plynu
mobilizovaly v Santa Cruzu, tradiční baště antiindigenních hnutí. Spolupracovat s vládou
odmítla Ana Maria Romero, bývalá respektovaná ochránkyně lidských práv (Good 2006:
331). Klesala i loayalita bílé střední třídy v samotném La Pazu, neboť bylo zcela
paralyzováno zásobování. Obleženému městu začaly pomalu docházet zásoby potravin
a pohonných hmot. Situace se začala nebezpečně podobat Katariho obležení z roku 1781.
Aby si podržel poslední zbytky podpory alespoň u této skupiny obyvatelstva, rozhodl se
Goniho kabinet vyhlásit stav nouze a zajistit alespoň omezené množství pohonných hmot
pro La Paz. Zásoby benzínu byly ovšem uloženy v cisternách v městečku Senkata, ležícím
na jižním okraji mobilizovaného El Alta, které od 8. října vstoupilo do časově neomezené
stávky. 11. října vyrazil do Senkaty konvoj tankerů doprovázený po zuby ozbrojenými
příslušníky policie a armády a po několik hodin se probíjel po zablokované hlavní třídě El
Alta. Následujícího dne tuto dopravní tepnu obsadila těžká vojenská technika a zásoby
pohonných hmot tak mohly pomalu putovat za konzumenty do elitní zóny města.
Represivní složky ve snaze odradit protestující od útoku na konvoj po cestě ostřelovaly
ostrými náboji obydlí civilistů. Výsledkem operace bylo několik desítek mrtvých
a nesčetně zraněných (Lazar 2007: 184).
Tento masakr vedl k definitivní mobilizaci celého bolivijského území. Od 13. října se
protesty rozšířily do Cochabamby, Orura, Potosí a Sucre. Z El Alta se pod vedením
starosty vydalo do La Pazu na 20 000 demonstrantů. Byli rozprášeni slzným plynem
a v následujících potyčkách zemřelo dalších 28 lidí (Good 2006: 339 – 340).
Pro všechny protestující bez ohledu na třídní či etnický původ se v tento moment stal
klíčovým jediný požadavek: odstoupení prezidenta Sáncheze de Lozady. Prakticky celá
Bolívie byla na nohou, lidé demonstrovali dokonce i ve vzdáleném departmentu Tarija.
Pěstitelé koky v Chaparé zablokovali přístupovou cestu do Santa Cruzu. Ana Maria
Campero zahájila protestní hladovku, během krátké doby dní se k ní připojila tisícovka
dalších lidí, převážně městských intelektuálů, umělců a aktivistů z řad bílé střední třídy.
16. října dorazil do centra La Pazu protestní pochod obyvatel elitní Jižní zóny, rovněž
požadující odstoupení prezidenta. FEJUVE spolu s dalšími skupinami zorganizovala vůbec
největší demonstraci v historii La Pazu, při níž náměstí San Francisco pokojně obsadilo na
200 000 protestujících. V Patacamaye, vzdálené přibližně 90 km od La Pazu, z posledních
sil čelilo několik stovek policistů více než 20 000 horníkům, kteří se chystali vyrazit do
hlavního města (Good 2006 341 – 346).
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17. října vypovědělo prezidentu Sánchezu Lozadovi svou podporu vrchní velitelství
ozbrojených sil. V řadách represivních složek vrůstala nespokojenost, vojáci a policisté
odmítali další krveprolití civilistů, někteří z nich s protestujícími začali sympatizovat
a poskytovat jim zbraně a munici. Dokonce i ambasáda Spojených států, která se dosud
snažila Goniho politicky podpořit a odsuzovala protestující s poukazem na jejich údajné
porušování demokratických principů, uznala, že je situace nadále neudržitelná (Perreault
2006: 163). Odpoledne 17. října „Goni“ rezignoval a uprchl z La Pazu do Santa Cruzu,
odkud ještě téhož večera odletěl do Miami. Na jeho místo nastoupil Carlos Mesa,
dosavadní viceprezident, který byl hluboce otřesen probíhajícími násilnostmi a který
okamžitě přistoupil na požadavky protestujících.

Říjnová agenda
Události září a října 2003 jsou obvykle popisovány jako válka o plyn. Sami Bolivijci je ale
daleko častěji označují jako černý říjen (octubre negro). Během konfliktu přišlo o život
šest desítek osob, několik stovek bylo zraněno (Amnesty International 2004). Jednalo se
o jeden z největších masakrů v novodobé bolivijské historii.
Konflikt, jehož leitmotivem byl odpor proti plánovanému vývozu zemního plynu přes
Chile do USA, vznikl ve skutečnosti jako důsledek hluboké krize nadále neudržitelné
Nové ekonomické politiky. Od poloviny 80. let, kdy byla NEP v zemi zavedena, se
socioekonomická situace většiny obyvatelstva prakticky stále jen zhoršovala. Stát zcela
selhával při plnění svých základních funkcí, z toho mála, co ještě na počátku 80. let
garantoval, byla většina zprivatizována. Aktivně se angažoval prakticky pouze při obraně
zájmů nadnárodních korporací. Vůči vlastnímu obyvatelstvu vystupoval téměř výhradně
v represivní roli (Gill 2000).
Funkční absence státu a fatální oslabení tradičních odborových organizací sdružených pod
COB ovšem vedly k vytvoření paralelních, neformálních forem organizace, obvykle
kopírujících tradiční odborové schéma, jako např. FEJUVE. Tato sdružení vznikala jako
spontánní formy sebeorganizace, mnohdy vycházející z indigenních komunitních principů,
které de facto suplovaly absentující roli státu. Postupně, zejména díky Zákonu o lidovém
zastoupení, získaly i jistou možnost participovat na politickém rozhodování. Tak byly
položeny základy přímé participativní demokracie vedené „zdola“, jejíž obrovský
mobilizační potenciál se projevil jak během války o vodu v Cochabambě, tak v průběhu
září a října 2003 v El Altu a La Pazu.
Tyto faktory vedly k tomu, že se během let 2002 – 2003 v Bolívii vytvořila radikální
politická platforma, zaměřená proti jakékoli další těžbě nerostných surovin nadnárodními
společnostmi a odmítající neoliberalismus jako celek. Její páteří se stala sociální hnutí,
zejména sousedské rady FEJUVE a odborové organizace El Alta, které byly, díky
specifickému demografickému složení města, schopny bez problémů koordinovat protestní
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akce v alianci s rolnickými indigenními organizacemi jako CSUTCB a militantními
aymarskými skupinami. Důležitou součást platformy představovala i vzkříšená COB,
zastřešující odborová organizace. Cochabambská Coordinadora CNRDG, která čerpala ze
zkušeností nedávných protestů o vodu, se aktivně se podílela na mobilizaci obyvatelstva
napříč sociálním spektrem. V roce 2002 navíc zasedlo do parlamentu 27 poslanců za
levicové MAS a 6 poslanců za Quispeho radikálně indianistickou MIP (Atlas Electoral de
Bolivia, Tomo I: 240). Do klíčových mocenských struktur země poprvé pronikli
představitelé marginalizované většiny obyvatelstva, kteří začali vystupovat v roli oficiální
vládní opozice. Souběh všech těchto faktorů vedl k bezprecedentní aktivizaci sociálních
sil, jež byla schopna zastavit vládní projekt vývozu zemního plynu a nastartovala proces,
který ve svém důsledku vedl ke kompletní redefinici ekonomické politiky země.
Válka o plyn se stala konkrétním vyjádřením odporu proti stávajícímu statusu quo.
Plánovaná privatizace zemního plynu dokonale symbolizovala naprostou ignoranci potřeb
domácího obyvatelstva, pro kterou byla v zemi, která disponuje druhými největšími
zásobami zemního plynu v Latinské Americe, domácí přípojka často nedosažitelným
luxusem. Boj za zemní plyn byl zároveň bojem proti strukturálním nerovnostem, které
favorizovaly úzkou minoritu a marginalizovaly většinu populace. V průběhu října byl tento
fakt konkretizován: sílily hlasy volající po celospolečenské reformě, postavené na
demokratizaci a nových formách sociální organizace. Protestující požadovali svolání
ústavodárného shromáždění, které by kompletně přepsalo ústavu země. Spor, jenž se
rozpoutal okolo plánovaného vývozu zemního plynu, přerostl v celospolečenský politický
konflikt, který prakticky ukončil neoliberální pojetí ekonomické politiky země a připravil
půdu pro radikální politické změny, jež s sebou mělo přinést vítězství Evo Moralese
a MAS v roce 2005.
Během války o plyn vykrystalizovalo několik radikálních požadavků, označovaných jako
Říjnová agenda (Agenda de Octubre). Jednalo se v první řadě o důslednou změnu
nakládání s přírodním bohatstvím země, zejména se zdroji fosilních paliv, jejichž těžba
měla nadále favorizovat v první řadě bolivijský stát a jeho obyvatelstvo. Přepracován měl
být Zákon o fosilních palivech (Ley de Hidrocarburos), přičemž se uvažovalo jak
o zavedení příznivějšího zdanění těžby ve prospěch státu tak o kompletním znárodnění.
O dalším osudu bolivijského zemního plynu měli rozhodnout občané prostřednictvím
celonárodního referenda.
Klíčovým tématem Říjnové agendy se stal požadavek na kompletní rekonstrukci státu,
postavenou na principech přímé demokracie a na politice sociální inkluze. Svoláno mělo
být ústavodárné shromáždění za účelem vytvoření nové ústavy země. Ex-prezident
Gonzalo Sánchez de Lozada a ti členové jeho vlády, kteří nesli přímou odpovědnost za
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masakry civilistů během protestních akcí v El Altu a La Pazu, měli být vydáni
soudnímu stíhání78.

Byla válka o plyn indigenním povstáním?
Válka o plyn nastartovala v Bolívii politické změny, které s sebou nesly primárně
odmítnutí dosavadní neoliberální politiky země. Za hlavní aktéry tohoto procesu bývají
často považována indigenní hnutí. Částečně tomu tak skutečně je, většina chudých
obyvatel Altiplana, kteří se v protestech aktivně angažovali, se považuje za domorodé
Aymary nebo Kečuy. Na druhou stranu ty indigenní skupiny, na něž by s největší vahou
dopadly negativní externality plánované těžby zemního plynu, se do protestů nijak
významně nezapojily. Guaraníské komunity z provincie Chaco na východě departmentu
Tarija, kde se ložiska zemního plynu nacházejí, sice postup skupin z Altiplana formálně
podporovaly, ale samy k žádné radikálnější akci nepřistoupily (Perreault 2006: 165). Válka
o plyn nebyla explicitním bojem za práva indigenního obyvatelstva, daleko více
představovala boj Bolivijců proti neoliberální politice spojené s privatizací posledních
zbytků přírodního bohatství země, do nějž se zapojilo široké spektrum sociálních skupin.
Přesto zde hrálo hlavní roli aymarské El Alto a Altiplano. Důvodů, proč se do opozice
proti neoliberálnímu modelu postavilo v první řadě indigenní obyvatelstvo, je několik.
Jak důkladně analyzuje Postero (2005: 80-83), neoliberální politika měla klíčové dopady
na indigenní populace v rámci celé Latinské Ameriky. Neoliberální reformy, které zde
v 80. letech proběhly, měly v praxi dvojí efekt. Na jednu stranu přinesly jistou míru
formální demokratizace a politické liberalizace, které umožnily větší zapojení občanské
společnosti do politického rozhodování. Na druhou stranu ale neoliberání politika
radikálně změnila ekonomické a sociální nastavení společnosti jako takové. Indigenní
skupiny na tyto změny reagovaly různě: některé s neoliberálními vládami více méně
spolupracovaly v naději na možnost větší politické emancipace, jiné se postavily do ostré
opozice. Velmi důležitou roli hrálo to, že boj proti neoliberalismu umožnil indigenním
skupinám spojit se s dalšími sektory společnosti. Zejména v těch oblastech, kde domorodé
obyvatelstvo představovalo většinu populace, byla tato spolupráce klíčovým prostředkem
k získání politické moci, které indigenní skupiny využily k prosazení a politizování svých
požadavků.
Neoliberální politická restrukturalizace podstatně změnila vztah mezi domorodými
skupinami a státem. Základní požadavek neoliberalismu představovalo maximální
zeštíhlení a zefektivnění státního aparátu. Státní podniky byly zprivatizovány a státní
administrativa byla prostřednictvím programů decentralizace přenesena do regionů, kde
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Přes několikeré žádosti o jeho vydání z bolivijské strany dožívá Gonzalo Sánchez de Lozada
poklidně ve své rezidenci v Miami (Aguilar Agramont 2012).
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měla údajně efektivněji zajišťovat potřebné služby. Tyto reformy postihly také způsob
integrace domorodých skupin do státu. Dosavadní korporativistický model považoval
indigenní skupiny za rolníky, kteří byli uznáni jako součást národa a kteří dokonce hráli
důležitou roli v modernizačním procesu. Domorodé komunity stát inkorporoval do svých
struktur jako rolnická odborová sdružení (sindicatos), které subvencoval a jimž
uděloval kolektivní vlastnická práva. Neoliberální reformy od tohoto pojetí ustoupily
a nahradily jej modelem postaveným na individuálním občanství, zodpovědnosti
a autonomii jednotlivce. V mnoha případech to znamenalo definitivní ukončení materiální
pomoci venkovským domorodým komunitám a faktický nezájem státu o jejich další osud.
Dřívější korporativistický model často mimoděk přispěl k vytvoření lokální politické
a ekonomické autonomie, v rámci níž mohly domorodé komunity vytvořit specifické
formy indigenní identity. Rolnické unie disponovaly kolektivními vlastnickými právy,
udržovaly vlastní sociokulturní zvyklosti a byly svým způsobem pod ochranou státu.
Neoliberální reformy zaútočily na všechny tyto dosavadní jistoty. Individualistický model
společnosti, zadluženost, klesající příjmy a ztráty území začaly ohrožovat samotnou
fyzickou existenci indigenního obyvatelstva, které na tento fakt reagovalo snahou zachovat
alespoň svá kolektivní a kulturní práva. S cílem prosadit tyto požadavky začaly jednotlivé
indigenní skupiny a organizace spolupracovat. Jak jsme ukázali výše, právě pod tlakem
dopadů neoliberální ekonomické politiky se zformovaly organizace sdružující indigenní
skupiny bolivijského východu, přímým důsledkem neoliberálních reforem bylo
i zformování silného pěstitelského hnutí v Chaparé. Důležitým výsledkem tohoto procesu
je uvědomění si indigenní identity a její jasná artikulace a nebo přijetí indigenního
diskurzu a prosazování sociálních a ekonomických témat jakožto témat indigenních (jako
tomu bylo například u pěstitelů koky).
Některým domorodým komunitám ovšem neoliberální zeštíhlení státu paradoxně přineslo
vyšší míru politické autonomie a možnost kontrolovat tok financí na lokální úrovni. Na
počátku 90. let většina indigenních hnutí v Bolívii s neoliberálním pojetím státu souhlasila,
indigenní organizace byly dokonce ochotny spolupracovat s vládními politickými
stranami, neboť věřily, že si tak zajistí skutečnou možnost participace na politickém
rozhodování. Dobrým příkladem může být kataristický politik Víctor Hugo Cárdenas,
působící jako viceprezident ultraneoliberála Sáncheze Lozady. Zákon o lidovém
zastoupení umožnil domorodým skupinám zvolit své zástupce do obecních zastupitelstev
a přímo se tak podílet na lokálním politickém rozhodování. Sociální reformy postavené na
multikulturním pojetí společnosti propůjčily zemi zdání „postmoderního,
decentralizovaného a multikulturního státu“ (Kohl 2006: 316), které částečně otupilo
reálné dopady neoliberální ekonomiky. Indigenní populace ovšem poměrně brzy poznala,
že pro získání ekonomické rovnosti nebo skutečné politické autonomie byly tyto sociální
reformy zcela nedostatečné.
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Částečné politické výdobytky byly zcela negovány reálnými socioekonomickými následky
neoliberální restrukturalizace. Privatizace státních podniků a zeštíhlování státního sektoru
připravily o práci desetitisíce lidí, zbytek zaměstnanců přišel o jakoukoli pracovněprávní
ochranu. Práce byla čím dál více prekarizována, rekordně se rozrostl sektor neformální
ekonomiky. Stát zároveň brutálně seškrtal mandatorní sociální výdaje a přestal
subvencovat zemědělskou výrobu. Dopady na nízkopříjmové (což je v Bolívii prakticky
synonymem pro indigenní) domácnosti byly katastrofální. Pro většinu z nich bylo čím dál
obtížnější dosažení základních životních potřeb, jako jsou potraviny nebo lékařská péče.
Lidé na venkově přestali být schopni se uživit zemědělstvím a v zoufalé snaze najít
jakýkoli jiný způsob obživy začali masivně migrovat do měst nebo do cochabambského
Chaparé.
V Bolívi se nadpoloviční většina populace považuje za indigenní, zároveň je to právě
indigenní obyvatelstvo, které je chronicky ohroženo chudobou. Neoliberální reformy
postihly socioekonomicky nejzranitelnější vrstvy obyvatelstva, tzn. většinu bolivijské
populace, která se zároveň z velké části (ale ne zcela) považuje za populaci domorodou.
Opozice proti neoliberální politice byla postavena primárně na sociálních, nikoli etnických
požadavcích, proto bylo možné, aby se indigenní organizace spojily s dalšími sociálními
hnutími a společně vytvořili aliance zcela napříč sociálním spektrem (dobrým příkladem
mohou být obě cochabambské Coordinadory). Na druhou stranu právě v rámci těchto
aliancí zviditelnily indigenní organizace své etnické požadavky, které prezentovaly jako
součást širšího komplexu sociálních témat (Postero 2005: 83).
Přestože se říjnových protestů zúčastnili převážně Aymaři z Altiplana a El Alta, jejich
požadavky samy o sobě nebyly formulovány etnicky. Společně s odmítnutím vývozu
zemního plynu protestující požadovali odmítnutí mezinárodní dohody ALCA, úpravu
politiky likvidace produkce koky nebo zcela prozaické zvýšení minimální mzdy, to vše
explicitně ve prospěch „bolivijského lidu“. Během protestu byla ovšem hojně užívána
etnická rétorika: protestující využívali indigenní symboliky, zejména odkazů na
historickou mobilizaci Tupaka Katariho, a poukazovali na sílu aymarského lidu nebo
dokonce aymarského národa. Vedle bolivijské vlajky v ulicích zmobilizovaného El Alta
zavlála wiphala, symbol domorodého obyvatelstva země. Největší ztráty na životech
během represivních zásahů policie a armády utrpěli Aymaři z El Alta. Přes dlouhodobou
sociální marginalizaci (nebo právě kvůli ní) začali domorodí obyvatelé země chápat svoji
indigennost jako legitimní vyjádření bolivijskosti (Postero 2005: 84). Byl tak položen
základ nového pojetí národní politické identity, jejímž základem se stal právě koncept
indigenity (Canessa 2006).
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Felipe Quispe a MIP
Přestože události „černého října“ vytvořily politický prostor pro zvolení Evo Moralese
prezidentem země, ústřední postavou války o plyn nebyl paradoxně Morales, ale Felipe
Quispe, aymarský politik a aktivista, který v mnoha ohledech představuje protipól Evo
Moralese. Quispe, osamocený propagátor myšlenek reinagovského indianismu
a katarismu, vytvořil radikální, vysoce exkluzivní aymarský nacionalistický politický
projekt, jenž zcela odmítá současné pojetí bolivijské státnosti a požaduje vytvoření
aymarské „Republiky Collasuyu“79, suverénní a zcela nezávislé na bolivijském státě. Sám
se považuje za legitimního prezidenta tohoto stínového státního útvaru. Felipe Quispe je
svými stoupenci titulovaný jako „El Mallku“ (v aymarštině kondor nebo přeneseně princ),
což je tradiční označení nejvyšší autority aymarských komunit.
Felipe Quispe se narodil 22. srpna 1942 v komunitě Ajllata, v provincii Omasuyos
departmentu La Paz. Quispeho politické směřování ovlivnil jednak marxismus, zejména
ale myšlenky katarismu a indianismu Fausta Reinagy. Politicky aktivní začal být v 70.
letech 20. století: v roce 1978 přispěl k založení strany MITKA (Indiánské hnutí Tupaka
Katariho). O pět let později byl zvolen do čela Rolnické federace La Pazu (Federación de
Campesinos de La Paz), v této funkci se podílel na konsolidaci radikální politické frakce
Rudá ayllu (Ayllus Rojos), která v roce 1988 kongresu CSUTCB předložila svoji vizi
ozbrojeného boje proti strukturám státu. I přes opakované návrhy byla Quispeho militantní
vize zamítnuta a Quispe sám byl na několik měsíců uvězněn (Bigio 2002).
V roce 1990 se spolu s dalšími radikálními indigenními politiky a levicovými intelektuály
a aktivisty podílel na založení guerillové skupiny EGTK, Partyzánské armády Tupaka
Katariho (Educabolivia 2013). Jednalo se o druhý nejvýznamnější pokus o vytvoření
guerillového hnutí v Bolívii od fatálního selhání skupiny Ernesta Che Guevary (1967 –
1968). EGTK částečně navazovalo na Rudý útok (Ofensivas Rojas) (Bigio 2002), tajnou
skupinu hlásící se k ortodoxnímu marxismu-leninismu. Přestože EGTK rovněž stavělo na
postulátech marxismu, jeho dominantní ideologií se stal Reinagou inspirovaný
indianismus. Základnu EGTK tvořily aymarské komunity, nicméně někteří aktivní
členové hnutí pocházeli z městského prostředí a dokonce se mohlo jednat i o osoby
evropské descendence. Dlouhodobým spolubojovníkem Qiuispeho v EGTK byl
i marxistický intelektuál, budoucí bolivijský viceprezident Álvaro García Linera80.
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Collasuyu, „země Aymarů“ je kečujské označení pro část incké říše rozkládající se přibližně na
území dnešní Bolívie. Častá proklamace indigenních aktivistů a politiků Jallalla Collasuyo marka tak
představuje prosté zvolání: Ať žije Bolívie.
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Později, když Felipe Quispe otevřeně vstoupil do politiky se stranou MIP, podpořil García Linera
jeho rivala Evo Moralese a přešel na stranu MAS, kde přijal kandidaturu na post viceprezidenta.
Quispe Lineru označil za zrádce a jeho postoj za důkaz historické nesmiřitelnosti „bílého“
a indigenního obyvatelstva Bolívie: „je to běloch a jako všichni běloši v minulosti zradil náš lid“
(Quispe in Do Alto 2005).
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EGTK provedlo několik ozbrojených útoků s cílem destabilizovat státní systém, jednalo se
o sabotážní akce nebo násilná „vyvlastnění“ majetku vybraných nadnárodních společností.
Členové EGTK začali být stíháni za terorismus a ozbrojené loupeže a guerillové hnutí bylo
v průběhu 90. let postupně zlikvidováno. Quispe byl zadržen a spolu s další mi členy
EGTK v roce 1992 preventivně uvězněn ve věznici se zvýšenou ostrahou v Chonchocoru,
kde byl bez vynesení oficiálního rozsudku zadržován pět let (CSUTCB 2008). Pro
nedostatek důkazů a na nátlak svých aymarských stoupenců a lidskoprávních organizací
byl v roce 1997 propuštěn.
V roce 1998 byl Felipe Quispe zvolen do funkce generálního tajemníka CSUTCB, v té
době zmítané vnitřním sporem mezi Alejem Vélizem a Evo Moralesem. Radikalismus
Quispeho ovšem záhy vedl k vnitřnímu rozštěpení federace na tři frakce: zatímco Quispe
razil nekompromisní boj proti tradičním politickým strukturám, zbylá dvě křídla sdružená
okolo Aleja Vélize a Humberta Choqueho se klonila spíše ke smířlivému postupu a ke
spolupráci s existujicími politickými stranami (Harten 2011: 116).
V roce 2000 Quispe založil vlastní politický nástroj, ryze indigenní politickou stranu MIP,
Domorodé hnutí Pachakuti. V roce 2002 kandidoval za MIP v prezidentských
a parlamentních volbách a získal 6 křesel v parlamentu. Vzhledem k aktivní účasti na
organizaci protestních akcí v následujících neklidných měsících vkládal Quispe poměrně
velké naděje do předčasných voleb v roce 2005, ty pro něj ovšem skončily zklamáním,
když se jako prezidentský kandidát umístil až na pátém místě s nevýraznou podporou 2,2
%, daleko za vítězným Evo Moralesem (Atlas Electoral de Bolivia, TomoI: 302).
Quispeho handicapem se stal bezesporu jeho extrémní radikalismus, který byl pro většinu
bolivijských voličů jen velmi těžko stravitelný. Quispeho politický projekt je hluboce
ovlivněn myšlenkami Fausta Reinagy, které se El Mallku pokouší převést do reálné
politické praxe. Po svém propuštění z vazby Quispe vystudoval historii na Universidad
Mayor de San Andrés, a vydal několik publikací (Quispe Huanca 1999), v nichž podává
radikální analýzu situace indigenního obyvatelstva v Bolívii. Stejně jako Reinaga vychází
z předpokladu, že ve skutečnosti existují dvě Bolívie (las dos Bolivias): koloniální,
diskriminující a rasistický stát, který náleží mesticům a bělochům (mestizos y qʼaras)
a vykořisťovaná, utlačovaná a trpící indiánská Bolívie. Bolivijský stát je podle Quispeho
vystavěn na evropských hodnotách, které jsou indigennímu obyvatelstvu zcela cizí
a neslučitelné s tradičním způsobem života andských komunit. Jediná možnost, jak zajistit
spravedlivou společnost neutlačující indigenní obyvatelstvo, je vytvoření Republiky
Collasuyu, zcela nezávislé na Bolivijském státě.
Quispe odmítá jakoukoli formu bolivijského nacionalismu a otevřeně zpochybňuje
legitimitu bolivijské státnosti. „My se nepovažujeme za Bolivijce, ale za Aymary“
(Entrevista a Felipe Quispe 2006), tvrdí Quispe a požaduje vytvoření domorodého státu,
který by byl spravován podle andských komunitních zvyklostí. Jednotlivá ayllu by měla
naprostou autonomii v samosprávě a aplikovala by tradiční andské zvykové právo.
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Ekonomika Republiky Collasuyo by byla postavena na alimentární soběstačnosti
a praktikování směnného obchodu. Quispe počítá i s vytvořením vlastních aymarských
ozbrojených sil.
Extrémně radikální politická rétorika Quispeho v mnoha případech diskredituje.
V převážně katolické zemi Quispe například otevřeně odmítá křesťanství jako cizí,
koloniální náboženství a navrací se k prehispánské kosmovizi, zosobněné Matkou Zemí
(Pachamama) a ochrannými duchy horstev a předků (apus a achachilas). Quispeho
diskurs je vysoce exkluzivní až rasistický, časté jsou jeho výpady proti „bělochům“
(q᾽ara)81, jeho projekt indigenní republiky například počítá s přetvořením „úřadu pro
indiánské záležitosti“ na „úřad pro bělošské záležitosti“. Netají se tím, že proces vytvoření
této země bude nutné vést militantní cestou a že bude nutné odstranit bělochy (jayata
jutiri, „přivandrovalce“), mestice i příslušníky nově vzniklé indigenní ekonomické elity,
kteří podle něj zradili svůj lid a odcizili se aymarskému způsobu života (Canessa 2006:
250).
Na rozdíl od MAS, která nalezla své podporovatele napříč sociálním spektrem prakticky
po celé zemi, zůstává Quispeho politický vliv omezený zejména na aymarské komunity
Altiplana v okolí La Pazu. Tradiční základnu Quispeho radikálního aymarského
nacionalismu tvoří městečko Achacachi82, ležící na východní straně bolivijské části jezera
Titicaca, které je sídlem militantní aymarské organizace Rudá Ponča (Ponchos Rojos).
Felipe Quispe a Evo Morales jsou dva velcí rivalové, kteří si konkurovali již v průběhu
svého působení v CSUTCB. Faktem je, že během klíčových momentů války o plyn to byl
Quispe, kdo mobilizoval aymarské obyvatele El Alta a Altiplana a kdo významným
způsobem přispěl ke konečnému svržení vlády Sáncheze de Lozady. Quispe často
poukazuje na to, že Evo Morales se klíčových protestních akcí v řijnu 2003 osobně
nezúčastnil, protože „…nejdříve utekl do Lybie, potom byl v Ženevě, poté v Caracasu…“
(Boliviadecide 2010), a tudíž nemá morální oprávnění využívat těchto událostí jako
vlastního politického kapitálu. Přesto Quispe zpočátku do Evo Moralese a politického
projektu MAS vkládal jisté naděje. V roce 2002 podporoval Moralesovu kandidaturu na
prezidentský úřad (Do Alto 2005) a v počátečním období Moralesovy vlády se nestavěl do
otevřené opozice (CSUTCB 2008). V současné době nicméně Quispe představuje jednoho
z nejostřejších indigenních kritiků Evo Moralese a politické strany MAS. Zpochybňuje
Moralesovu indigenní autenticitu a poukazuje na jeho údajnou neschopnost plynně
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Samotný termín q᾽ara ovšem v aymarštině neoznačuje pouze bělocha, ale má daleko širší význam:
q᾽ara je někdo, kdo není jaqui, člověk: tím, že se není členem aymarské komunity a nedodržuje
aymarské kulturní zvyklosti, postrádá skutečné lidství. q᾽ara tak může být nejen běloch, Evropan, ale
také Aymar, který odešel z rodné komunity do města a začal žít městským, západním způsobem
života.
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Bílý návštěvník ospalého městečka Achacachi se pravděpodobně nebude cítit příliš příjemně. Jeho
obyvatelé jej budou navenek okázale ignorovat, zároveň ale nepřestane pociťovat v zátylku pohledy
mnoha párů skrytých očí, jež bedlivě sledují každý jeho pohyb.
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komunikovat kečujsky nebo aymarsky. Tvrdí, že Morales „není indián, ale socialista“
(Albro 2006: 416). Stejně tak zpochybňuje indigenní legitimitu hnutí pěstitelů koky
v Chaparé. Tvrdí, že skutečným posvátným lístkem je pouze koka z Yungas, a že koka
z Chaparé, vzhledem ke svým špatným vlastnostem nevhodná pro tradiční použití, nutně
směřuje do narkobyznysu (Do Alto 2005). Pro Quispeho je nepřijatelná i strana MAS,
která nemůže být považována za skutečně indigenní politický subjekt, neboť je otevřena
mestické městské populaci i „bílým“ intelektuálům, postupně se tak zde dostávají do
vedoucích pozic příslušníci tradiční vládnoucí elity. Quispe obviňuje Moralese z cíleného
rozeštvávání indigenních a odborových organizací (konkrétně CSUTCB) a dochází
k závěru, že „hlavní nepřítel indigenních hnutí je Evo Morales Ayma“ (Movimientos
campesinos en Bolivia 2010).
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VIII. MAS a Evo Morales

Intermezzo
Od října 2003 do června 2005 přechodně zastával úřad bolivijského prezidenta Carlos
Mesa Gisbert. Hned po svém nástupu do funkce dal jasně najevo, že se nebude za žádných
okolností uchylovat k represím a že považuje za svoji prioritu zajistit stabilitu v zemi do
dalších prezidentských voleb. Mesa, kultivovaný historik a novinář, se jako jeden z mála
nezkorumpovaných politiků těšil poměrně vysoké důvěře obyvatelstva, nicméně jeho
pozice byla velmi komplikovaná. Pokusil se vytvořit širokou, inkluzivní koalici napříč
politickým spektrem, v rámci níž se snažil postupně naplňovat požadavky Říjnové agendy,
velkou překážkou byl ovšem parlament, v němž měla drtivou většinu zdiskreditovaná
Goniho pravice. Cestou těžce vydobytých politických kompromisů se Mesovi během dvou
let podařilo vyhlásit referendum o zemním plynu, v němž se většina populace vyjádřila pro
jeho „znovunabytí“ státem. Otázky byly ovšem formulovány velmi vágně a odpovědi
umožňovaly více interpretací83. Referendum bylo ostře kritizováno zleva i zprava. Po
několikaměsíčních tahanicích prošel kongresem i nový zákon o fosilních palivech, který
zaručoval 50% zdanění těžby ve prospěch státu a který opět vyvolal kritiku napříč
politickým spektrem (Good 2006: 374).
Prezident Mesa se nacházel doslova mezi dvěma mlýnskými kameny: radikální levicová
opozice v čele s Evem Moralesem považovala jeho postup za pokračování dosavadního
neoliberálního ekonomického a politického kurzu, kritizovala jej za přílišnou vstřícnost
vůči požadavkům pravice, osočovala z kolaborace s odstoupivší politickou garniturou
a podezírala z politického vazalství vůči ambasádě Spojených států amerických. Morales
se snažil využít jakékoli příležitosti k destabilizaci Mesovy vlády. Pravice naopak
označovala Mesu za loutku v rukou Evo Moralese a mobilizovala východní pralesní
departmenty, tradiční baštu své moci, proti Mesově vládě. Hlavním motivem se stal
požadavek autonomie. V červnu 2004 formuloval občanský výbor Santa Cruzu tzv.
červnovou agendu, která se měla stát protiváhou Říjnové agendy obyvatel západní horské
části země a která byla postavena především na požadavku vytvoření politické autonomie
tohoto největšího východního departmentu. Východní média zahájila proti Mesovi
agresivní kampaň, občanské výbory organizovaly protestní stávky a demonstrace (Sivak
2010: 134 – 142). Bolívie se začala velmi nebezpečně politicky polarizovat: napětí mezi
východními departmenty a západní částí země hrozilo vyeskalovat v ozbrojený občanský
konflikt.
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Samotný výraz znovunabytí (recuperación) mohl představovat vyšší zdanění těžby stejně jako
znárodnění.
118

V situaci permanentní mobilizace Santa Cruzu zorganizovala levice v čele s Moralesem na
počátku března 2005 časově neomezenou celostátní silniční blokádu s cílem dotlačit
kongres ke schválení zákona o fosilních palivech a přimět jej ke svolání ústavodárného
shromáždění. Tento faktický pokus o předčasné ukončení Mesova mandátu nebyl úspěšný:
prezident Mesa sice předložil svou rezignaci, ta ale nebyla parlamentem přijata. Mesa
naopak získal dočasnou podporu některých sektorů bolivijské společnosti, zejména
příslušníků střední třídy (Sivak 2010: 143). Definitivní krize ovšem na sebe nenechala
dlouho čekat. Na začátku června, v situaci, kdy byl La Paz kompletně zablokován
opozičními sociálními organizacemi avýchodní departmenty vřely, se kongresu nepodařilo
dohodnout se ani na svolání ústavodárného shromáždění, ani na vyhlášení referenda
o autonomii. Země se stala zcela nespravovatelnou. Carlos Mesa rezignoval a doporučil
jako svého nástupce dosavadního předsedu nejvyššího soudu Eduarda Rodrígueze
Veltzého, kterému se podařilo politikou smířlivých kompromisů úspěšně dovést zemi do
předčasných voleb v prosinci 2005.
18. prosince 2005 se stal prvním indigenním prezidentem země Juan Evo Morales Ayma.
Získal rekordních 53,7 % hlasů při účasti 84,5 % voličů84 (Atlas Electoral de Bolivia,
Tomo I: 303).

MAS: politická strana nebo aliance indigenních a sociálních hnutí?
Jak je možné, že strana MAS, která vznikla v první řadě jako politický nástroj pěstitelů
koky, byla schopna vytvořit politickou agendu, jež oslovila většinu bolivijských voličů
a zajistila MAS drtivé volební vítězství na celonárodní úrovni? Příčin je několik. První
z nich tkví v organizační struktuře MAS, která přinejmenším do roku 2002 skutečně
fungovala jako hybrid mezi politickou stranou a sociálním hnutím a umožnila inkorporaci
širokého spektra sociálních hnutí a lokálních organizací, které spojoval nesouhlas
se stávajícím politickým a ekonomickým statusem quo. Dalším důvod úspěchu MAS
spočívá v její politické ideologii. MAS efektivně indigenizovala sociální problematiku
země: vytvořila koncept indigenity jako široce inkluzivní kategorie, v rámci níž mohli
nalézt legitimitu všichni lidé marginalizovaní nebo jinak poškození stávajícím režimem
(Harten 2011). MAS se podařilo zredukovat množství existujících konfliktů na jeden
polarizovaný konflikt mezi indigenními skupinami (zosobňujícími bolivijský lid)
a vládnoucí oligarchickou vrstvou (personifikující zájmy globalizovaného kapitálu).
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Právě zisk nadpoloviční většiny hlasů Moralesovi umožnil vstoupit do úřadu prezidenta.
„Parlamentizovaný“ prezidentský systém Bolívie (Centellas 2008) byl postaven na přímé volbě.
V momentě, kdy žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, byl ovšem budoucí prezident
volen kongresem. To dávalo kongresu možnost zvolit do úřadu prezidenta i kandidáta, který v přímé
volbě skončil na 2. nebo 3. místě. Morales se ziskem nadpoloviční většiny hlasů parlamentní volbě
vyhnul a nastoupil přímo do prezidentského úřadu. Nová ústava z roku 2009 tento systém upravila:
prezident je volen přímo, v případě konání druhého kola se rozhoduje mezi dvěma kandidáty
s nejvyšším ziskem hlasů opět prostřednictvím přímé volby. Tento posun, který eliminuje vliv
kongresu při volbě prezidenta, je komentován jako přechod k čistě prezidentskému systému.
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V době, kdy se stala neoliberální ekonomická politika země zcela neudržitelnou, se tento
antiglobalizační nacionalistický diskurs ukázal jako politicky vysoce efektivní.
K politickému triumfu MAS přispěl v rozhodující míře i její hlavní představitel, Evo
Morales. V následujícím textu se pokusíme tyto aspekty analyzovat podrobněji.
Politická emancipace pěstitelského hnutí probíhala specifickým způsobem. Vzhledem ke
hluboko zakořeněné nedůvěře v tradiční politické strany, které reprezentovaly
zkorumpovaný a diskriminující společenský status quo, se pěstitelé distancovali od tradiční
politické struktury země a pokusili se vytvořit nové pojetí politické entity skutečně
reprezentující jejich zájmy. ASP, kandidující pod hlavičkou IU, a později IPSP-MAS,
oficiálně nevystupovaly jako politické strany (partido político), ale jako politický nástroj
(instrumento político). Přestože se fakticky jednalo pouze o otázku terminologie, pojem
„politický nástroj“ měl významné symbolické dimenze: instrumento político bylo pouhým
nástrojem, jehož prostřednictvím prosazovalo pěstitelské hnutí své politické požadavky.
Instrumento político nesledovalo své vlastní zájmy jako klasická politická strana, ale mělo
v první řadě sloužit sociálnímu hnutí, na jehož úrovni probíhal rozhodovací proces.
Instrumento político mělo být řízeno zdola a jeho představitelé měli reprezentovat v první
řadě konsensus základny podle andského principu řídit a být poslušen
(mandar obedeciendo).
Vliv IPSP-MAS brzy přesáhl oblast Chaparé a instrumento político se rozrostlo do dalších
regionů země. Jedním z faktorů, který umožnil tento relativně rychlý vzestup, bylo
specifické složení populace v Chaparé. Drtivá většina pěstitelů se rekrutovala z řad
kolonistů, kteří do oblasti migrovali jak z horských cochabambských údolí, tak z ostatních
částí Altiplana. Rodiny v Chaparé tak měly vazby na své původní komunity prakticky po
celé zemi. V souladu s andskou subsistenční tradicí bylo mnoho zemědělců zvyklých
diverzifikovat rizika a obhospodařovat několik ekologických zón současně. Tato fakta
způsobovala poměrně vysokou mobilitu obyvatel Chaparé, kteří přenášeli myšlenky MAS
daleko za regionální hranice a byli schopni přesvědčit mnohá další sociální hnutí nebo
lokální komunity o efektivnosti sociální mobilizace a zapojení se do společného
politického projektu. Nutno podotknout, že MAS organizovala politické mise i zcela
cíleně: prioritou Evo Moralese bylo budování aliancí se sociálními a indigenními hnutími
v ostatních departmentech země, zároveň byli indigenní a sociální aktivisté zváni za
zasedání pěstitelských sindicatos a zaškolováni do problematiky lokální organizace
a mobilizace (Harten 2011: 129-132).
V poměrně krátké době se MAS podařilo vybudovat politickou základnu na široké alianci
sociálních hnutí. MAS se konsolidovala jako zcela netradiční politická entita: na rozdíl od
tradičních politických stran s pevně danou hierarchickou organizační strukturou byla MAS
postavena na decentralizované, horizontální formě organizace. Lokálním organizacím,
které se rozhodly připojit k MAS, byla ponechána značná volnost týkající se vnitřní
organizační struktury, výběru kandidátů do voleb, organizace volební kampaně atd.
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Lístky koky jako obětina Matce Zemi
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Centrum La Pazu, v pozadí okrajové čtvrti soupající k El Altu (nahoře). Současné symboly
bolivijskosti (indigenní vlajka wiphala a státní vlajka Bolívie) v centru La Pazu
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Aymarská wiphala jako jeden ze symbolů bolivijskosti v komunitě bolivijských imigrantů v rakouské
Vídni (nahoře) a italském Bérgamu (dole)
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Jedna z mnoha současných forem vyjádření městské indigenní identity
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Evo Morales
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Politická kampaň „zdola“: vzhledem k nedostatku finančních prostředků zajišťovala předvolební
kampaň MAS především sympatizující sociální hnutí nebo komunity. Tíwanako (nahoře), komunita
Sajama (dole)
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Nedílnou součástí politického diskursu MAS je revoluční symbolika:dálnice spojující El Alto a La Paz
(nahoře). Surrealistické politické návěstí v centru La Pazu (dole)
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Vládní propagace sociálního programu Bono Juana Azurduy a sociálních práv nově zakotvených
v ústavě (nahoře). Proagační plakát ambiciózního projeku aymarské komunity Llika na zřízení vlastní
univerzity orientované na technické obory související s těžbou a zpracováním lithia (dole)
Všechny fotografie Jana Jetmarová
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Jedinou podmínku spolupráce s MAS představoval nesouhlas se stávajícím statusem quo
a podpora obecného projektu reorganizace země. Pod těmito dvěma klíčovými principy
bylo zastřešeno celé spektrum lokálních organizací a sociálních hnutí, jejichž požadavky
a očekávání nemusely být nutně konzistentní a v některých případech si mohly i vzájemně
odporovat.
Decentralizovaný charakter MAS a její otevřená struktura umožnila tomuto „politickému
nástroji“ efektivně využívat dynamiku různých, lokálně zakotvených forem organizace.
Sociální hnutí, která se rozhodla fungovat pod hlavičkou MAS, zahrnovala jednak
pěstitelské sindicatos a rolnická odborová sdružení, ale také místní organizace fungující
podle logiky andských ayllu (Albro 2006: 414). Důsledkem toho „velká část MAS na
lokální úrovni fungovala v souladu s logikou fungování rolnických komunit“ (Harten
2011: 131). Zdánlivě chaotická organizace MAS měla ve skutečnosti vnitřní řád.
Například časté střídání osob na politických postech bylo způsobeno logikou rotačního
vedení, běžného v kontextu andských komunit, kde je výkon veřejné funkce chápán
v první řadě jako služba komunitě, kterou by měli vykonávat postupně všichni její členové.
Vzhledem k tomu, že v průběhu politického rozhodování je kladen velký důraz na
dosažení konsensu, není fakticky důležité, kdo zastává vedoucí pozici. Jeho úkolem není
rozhodovat samostatně, ale rozhodovat na základě dohody členů komunity (mandar
obedeciendo). Rotace vedení je rovněž pojistkou proti zneužívání svěřené funkce.
Podstata úspěchu MAS tak spočívá především v tom, že instrumento político v praxi
fungovalo jako hybrid politické strany a sociálního hnutí a jako takové si udrželo vysoce
participativní a otevřenou strukturu. V podstatě každý, kdo nesouhlasil se stávajícím
politickým systémem a neoliberální hegemonií v Bolívii, měl možnost nějakým způsobem
se aktivně angažovat v rámci mnoha struktur, jimiž MAS disponovala. MAS sama sebe
prezentovala jako zosobnění sociálních hnutí země a svou horizontální, decentralizovanou
a demokratickou strukturou organizace skutečně jako sociální hnutí vystupovala
(Harnecken - Fuentes 2008). Tím ostře kontrastovala s uzavřenou, hierarchicky
uspořádanou strukturou tradičních (a pro mnoho Bolivijců nepřijatelných) politických
stran. Jak poznamenává Harten (2011: 152), za volební úspěchy tak vděčí MAS především
své schopnosti přemostit propast mezi oficiální politickou scénou a občanskou společností.
Prakticky až do roku 2002 v kontextu MAS převládala horizontální struktura organizace.
Ovšem v momentu, kdy získalo vládní pozice, bylo instrumento político nuceno začít se
strukturovat na vertikální rovině jakožto klasická politická strana.
V roce 2004 provedla MAS strategický krok: otevřela své volební kandidátky a umožnila
lokálním organizacím, aby za každý volební obvod samostatně vybraly jednu osobu, která
by kandidovala pod hlavičkou MAS. Ve venkovských oblastech tím nedošlo k žádné
výraznější změně, neboť se kandidáti rekrutovali převážně z místních zemědělských
sindicatos nebo ayllu. Tento postup byl zacílen především na urbánní oblasti, kde měl
oslovit městskou střední třídu a levicově orientované intelektuály, kteří byli nespokojení se
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stávající politickou situací země a hledali alternativu k tradičním politickým stranám.
Záměrem MAS bylo oslovit pokud možno co nejširší volební základnu a maximalizovat
tak šance na své volební vítězství v následujícím roce (Harnecken - Fuentes 2008: 100 –
102; Harten 2011: 140).
Tím, že se otevřela městskému obyvatelstvu a začala na své kandidátky řadit i příslušníky
městské střední třídy, podařilo se MAS oslovit i ty skupiny obyvatelstva, které se
neztotožňovaly s požadavky indigenní a venkovské populace a nepatřily k její tradiční
volební základně. Toto rozšíření kandidátky ale zapůsobilo i na některé dosud nerozhodné
venkovské nebo indigenní voliče, kteří, díky zakořeněným stereotypům spojeným
s tradičním pojetím dělby moci v bolivijské společnosti, zcela paradoxně nevěřili
v životaschopnost politického projektu vedeného výhradně zástupci indigenní populace.
Přítomnost městských intelektuálů pro ně (zcela ironicky) představovala záruku
věrohodnosti politického projektu MAS. Zosobněním tohoto městského intelektuálního
proudu se stal Álvaro García Linera, matematik a sociolog, který od roku 2005 zastává
post viceprezidenta a je nejbližším spolupracovníkem Evo Moralese. Zdá se, že právě
García Linera se výrazně podílel na této první výraznější reformě MAS.
Tento strategický krok ale na druhou stranu vedl k tomu, že se politický program MAS
začal vzdalovat radikální politické ideologii, která stála u jeho vzniku, a že vedoucí funkce
ve straně začali obsazovat opět představitelé tradičně privilegované městské mestickokreolské střední třídy. První vláda MAS nebyla zdaleka čistě indigenní, naopak, většina
jejích ministrů se rekrutovala z prostředí ekonomicky dobře situovaných levicově
orientovaných městských intelektuálů (Weber 2011: 64).

Vzestup MAS
Příhodnou půdu pro strmý politický vzestup MAS vytvořila neoliberální politická
transformace země. V důsledku neoliberálních ekonomických reforem se citelně zhoršila
kvalita života velké části obyvatel Bolívie a právě pěstitelé koky patřili k lidem, na něž
dopadly následky Nové ekonomické politiky nejtíživěji. Ztratili svá původní zaměstnání,
v Chaparé se navíc stali obětmi po dvě desetiletí trvající války proti drogám ve faktické
režii Spojených států amerických. Stát jako reprezentant stávajícího statusu quo v oblasti
vystupoval fakticky pouze v represivní roli. Není proto s podivem, že se právě pěstitelské
hnutí stalo baštou odporu proti stávajícímu systému. MAS otevřeně vystupovala proti
ekonomické globalizaci, neoliberální ekonomické doktríně a neokolonializaci země ze
strany USA. Stejně jako pěstitelé koky, i většina Bolivijců se v neoliberální ekonomické
soutěži ocitla na straně poražených, radikální kritika systému ze strany MAS proto
rezonovala s rozhořčením většiny populace nad stavem země. Koka, andská léčivá bylina
zneužitá západní kulturou k výrobě drogy a následně násilně likvidovaná týmiž západními
mocnostmi, se proměnila v symbol ostatních přírodních surovin, drancovaných nejprve
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koloniálními mocnostmi a následně nadnárodními společnostmi. Obrana koky začala být
interpretována jako první krok v procesu, který vedl k obraně bolivijských přírodních
surovin: „z obrany koky vzešla obrana vody, z obrany vody se zrodila obrana fosilních
paliv, proto bráníme naše obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje…“85 (Morales in
Landes 2007). Otevřeně antikapitalistický, antiglobalizační a antiamerický diskurs MAS
padl na úrodnou půdu v momentě, kdy většina ožebračených obyvatel Bolívie začala
intenzivně vnímat to, že jim jsou poslední zbytky přírodního bohatství země doslova
rozkrádány pod rukama. Plán na prodej bolivijského zemního plynu do USA se stal onou
pomyslnou kapkou, která vedla ke kaskádě událostí, jež vynesly MAS do nejvyšších
politických míst.
Jedním ze strategických kroků, který vytvořil prostor pro radikální odmítnutí globálního
kapitalismu, bylo přijetí indigenního diskursu (Canessa 2006: 252). Antiglobalizační
rétorika MAS byla fakticky postavena na kombinaci etnického a třídního principu.
Podobně jako kataristé, i MAS konstruovala obraz indigenního obyvatelstva jako oběti
dvojí diskriminace, třídní a rasové. Tento fakt se odrazil i v symbolice MAS, která
kombinovala indigenní symboly a odkazy na významné domorodé osobnosti se
symbolikou revoučního boje: vedle Tupaka Katariho nebo Zárate Willky se k ikonickým
osobnostem zařadil i Ernesto Che Guevara nebo Fidel Castro a vedle duhové vlajky
wiphaly bylo možné spatřit rudou pěticípou hvězdu.
Indigenní populace byla stavěna do opozice vůči vládnoucím elitám, které symbolizovaly
stávající status quo a jako takové byly označovány za zkorumpované, nepřátelské
a zrazující zájmy země (vendepatrias). Indigenní obyvatelstvo bylo naproti tomu
zobrazováno jako oběť několikasetleté vnitřní kolonizace, vykořisťování a soustavné
politické a socioekonomické marginalizace. Stát jakožto nástroj vládnoucí oligarchie
institucionalizoval tyto nerovnosti a sloužil k jejich upevnění a reprodukci. Díky této
dialektické simplifikaci zredukoval diskurs MAS množství vnitřních konfliktů v bolivijské
společnosti na „jediný polarizovaný konflikt“ (Harten 2001: 164): boj bolivijského lidu
proti vládnoucí oligarchii.
Podstatné je to, kdo byl považován za onen „bolivijský lid“. V kontrastu ke společenským
elitám, reprezentovaným tradičními politickými stranami nebo představiteli nadnárodních
společností, vytvořila MAS představu lidu jakožto myšleného společenství zahrnujícího
všechny ty, které znevýhodňuje stávající status quo: „bolivijský lid“ začal být chápán jako
synonymum vykořisťovaných a politicky marginalizovaných domorodých národů. Tento
mnohonárodnostní lid, jednotný ve své různorodosti, byl považován za jediného
legitimního aktéra v procesu možné politické přeměny země. MAS vytvořila nový
indigenní kosmos, který otvíral prostor pro všechny exkludované a znevýhodněné
obyvatele Bolívie. To, co bylo dříve považováno za společenské stigma, se stalo naopak
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„de la hoja de coca… defendieron el agua, de la defensa del agua saltaba la defensa de los
hidrocarburos, por tanto defendemos los recursos naturales renovables y no renovables…“
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zdrojem hrdosti a morální legitimity (Goodale 2006). Tento posun dobře ilustruje heslo,
které provázelo volební kampaň MAS v letech 2002-2005: Somos pueblo, Somos MAS
(jsme lid, jsme MAS). Ve skutečnosti se jedná o jazykovou hříčku: más ve španělštině
znamená „více“, somos MAS tak lze přeložit nejen jako „je nás více“, ale také jako „jsme
(znamenáme) více“. MAS se prezentovala jako široce inkluzivní platforma, která vytváří
prostor pro všechny sociálně znevýhodněné a marginalizované, bez ohledu na to, zda se
identifikují jako indigenní nebo ne: „MAS je složena ze skutečných představitelů
domorodých národů, venkovanů a dělníků, je tak výrazem všech marginalizovaných
sektorů společnosti, která, utlačovaná neoliberálním modelem a globalizací, bojuje za své
požadavky…“ (Canessa 2006: 251). MAS se tak sice hlásilo k tradici indigenních hnutí,
nicméně otevíralo i třídní témata, která se se týkala dalších segmentů bolivijské
společnosti. Na druhou stranu tato ve své podstatě politická témata indigenizovala (Albró
2005). Na rozdíl od Quispeho, jehož politický diskurs byl silně exkluzivní, MAS záměrně
dekontextualizovala koncept indigenní identity a vytvořila široké, inkluzivní pojetí
indigenity, které namísto lokálního partikularismu postavilo indigenní kosmopolitanismus,
přesahující nejen jednotlivé etnické skupiny Bolívie, ale ve svých důsledcích i samotné
hranice země (Goodale 2006: 635).
MAS se tak podařilo oslovit široké sociální skupiny a její vliv nebyl zdaleka limitován
pouze na rurální nebo pěstitelské oblasti. Díky tomu, že do svého diskurzu zahrnula
celospolečensky aktuální témata, jako byla obrana přírodních zdrojů nebo národní
suverenity, se stala hlavní politickou silou lidové opozice, která byla schopna inkorporovat
jak dříve izolovaná sociální hnutí, tak iniciativy vycházející z prostředí městské střední
třídy. Efektivita této strategie se ukázala zejména během sociálních mobilizací v letech
2000 – 2003.
Indigenizace sociální problematiky vedla ve svém důsledku k pozoruhodnému kroku:
vyzdvižení konceptu indigenity na národní úroveň a jeho faktické ztotožnění s konceptem
národní identity. MAS vytvořila koncept indigenity jakožto široce otevřené kategorie, s níž
se mohly identifikovat marginalizované a dlouhodobě frustrované skupiny, které tradiční
stratifikace bolivijské společnosti stavěla na její nejnižší příčky, a tuto kategorii ztotožnila
s kategorií občana. Obrana přírodních zdrojů a boj za národní suverenitu byly
interpretovány jako pokračování 500 leté rezistence původního obyvatelstva vůči cizí
nadvládě, ekonomická marginalizace většiny bolivijského obyvatelstva byla chápána jako
důsledek vnitřní kolonizace země, spjaté s (neo) koloniálním systémem vykořisťujícím
původní obyvatelstvo amerického kontinentu. Nerostné suroviny jakožto dary Matky
Země náležely v první řadě indigennímu obyvatelstvu, tzn. Bolivijcům, nikoli
nadnárodním společnostem. Obrana zájmů domorodého obyvatelstva se stala zároveň
obranou národních zájmů. MAS nevystupovala proti instituci státu jako takové a nijak
nezpochybňovala integritu Bolívie, požadovala ale to, aby byla občansky legitimizována
marginalizovaná většina jejího obyvatelstva. Místo etnické polarizace nebo odmítání
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klasického modelu občanství MAS jednoduše „v roli ikonického občana nahradila mestice
indiánem“86 (Canessa 2006: 255).

Evo Morales
Faktické ztělesnění tohoto nového konceptu bolivijskosti představuje Evo Morales. Životní
příběh „prvního domorodého prezidenta“ se stal jednou z novodobých bolivijských legend,
která je inspirací pro mladé generace jeho příznivců (a zároveň odstrašujícím příkladem
pro politické odpůrce). Extrémní interpretace Moralesovy strmé politické kariéry tak
variují od idealizace chudého aymarského chlapce, který to dopracoval až na prezidenta
republiky, po představu drogového dealera v čele státu. Vzestup tohoto schopného politika
je každopádně pozoruhodný, stejně jako způsob, kterým utváří obraz své vlastní
indigenity.
Evo Morales, celým jménem Juan Evo Morales Ayma, se narodil 26. října 1959
v aymarské komunitě Isallavi, v kantonu Orinoca, departmentu Oruro, v samém srdci
bolivijského Altiplana. Vyrůstal v prostředí extrémní chudoby, v domě z nepálených cihel
s hliněnou podlahou a slaměnou střechou, bez přístupu ke kvalitní pitné vodě a lékařské
péči. Z původně sedmi sourozenců Moralesových přežili pouze tři, ostatní zemřeli
v kojeneckém věku. Již jako dítě byl Morales zapojen do subsistenčních aktivit své rodiny
a komunity. V patnácti letech, po absolvování základní školy, odešel do hornického města
Oruro, kde nepříliš úspěšně studoval a zároveň vystřídal několik profesí. Stal se zde mimo
jiné i trumpetistou dechovky Banda Real Imperial, díky čemuž měl možnost procestovat
velkou část Bolívie. V osmnácti letech, shodou okolností v jednom z nejnestabilnějších
politických období země, nastoupil povinnou vojenskou službu, po jejímž absolvování se
rozhodl vrátit do komunity Isallavi, aby se zde stejně jako rodiče věnoval zemědělství
(Malú - Subercaseaux 2007).
Na počátku 80. let ovšem klimatický fenomén El Niño zdecimoval zemědělskou produkci
na Altiplanu. Vzniklá neúroda měla pro místní subsistenční zemědělce zcela fatální
důsledky: V bezútěšné subsistenční situaci se Moralesovi rozhodli pokusit se najít jistější
obživu jako kolonisté v Cochabambských tropech, kde vedle tropického ovoce jako jsou
banány, papája nebo pomeranče představovala hlavní pěstovanou plodinu koka (ibid.).
Moralesovu politickou kariéru v Chaparé paradoxně nastartovala jeho záliba ve fotbale. Již
v rodné Orinoce vytvořil místní fotbalový tým a organizoval mezikomunitní utkání, toto
sportovní a organizátorské nadšení projevoval i v Cochamabských tropech. Stejně jako
ostatní příchozí, stala se zde i Moralesova rodina automaticky součástí pěstitelských
sindicatos. V sindicatu San Francisco byl Evo Morales již v roce 1981 zvolen do funkce
tajemníka pro sport. Skutečným impulzem pro politický aktivismus byla ovšem osobní
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„replaced the mestic as the iconic citizen with the indígena“
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traumatizující zkušenost. V roce 1981 se v oblasti Chipiriri stal Morales svědkem
incidentu, během nějž byl jeden z kečujských pěstitelů brutálně napaden podnapilými
vojáky armády prezidenta Gracíi Meza; jelikož odmítal křivé obvinění z pašování drog,
byl před očima svých kolegů pěstitelů polit benzínem a na místě zaživa upálen. Tento
otřesný
zážitek
měl
Moralese
nadále
výrazně
politicky
nasměrovat
(Santangelo - Sachetti 2009).
Vzhledem k vynikajícím organizačním schopnostem byl Evo v roce 1985 zvolen do
funkce generálního tajemníka pro sindicato San Francisco. O tři roky později, v roce 1988,
se stal výkonným tajemníkem sdružení pěstitelských sindicatos s názvem Federación del
Trópico. Od roku 1996 vykonával funkci předsedy koordinačního výboru Šesti
odborových federací Cochabambských tropů, nejvyššího pěstitelského orgánu, který
koordinoval rezistenci pěstitelského hnutí vůči vládní represi. Jako pěstitel koky a navíc
jako angažovaný politický aktivista se Morales záhy začal dostávat do střetu s represivním
aparátem státu. Byl vězněn, fyzicky atakován a přežil několik pokusů o atentát
(Malú - Subercasreaux 2007).
Vzhledem k tomu, že vyjednávání pěstitelů s představiteli státu vytrvale selhávala, rozhodl
se Evo Morales obrátit na nevládní organizace a hledat pomoc v zahraničí, zejména
v Evropě. Spolu s pěstiteli koky z Peru a Kolumbie poukazoval na rozdíl mezi tradičním
způsobem užívání lístků koky a zneužíváním kokainu, koku prezentoval jako jeden ze
symbolů andské indigenity. Díky těmto interpelacím se Morales stal mezinárodně
uznávanou osobností. Obhajoba kokového lístku, rezistence proti vojenské represi
v Chaparé a alternativní vize boje proti narkobyznysu se dokonce několikrát staly
podnětem pro jeho navržení na udělení Nobelovy ceny za mír (Voltairenet 2010).
Hlavní poltickou baštou Evo Moralese bylo cochabambské Chaparé. V parlamentních
a prezidentských volbách v roce 1997 byl Evo jedním ze čtyř kandidátů IU do poslanecké
sněmovny za provincie Chaparé a Carrasco, mandát získal s rekordními 70 % hlasů (Atlas
Electoral de Bolivia, Tomo I: 198, 201). V téže době nastoupil do prezidentské funkce
exdiktátor Hugo Banzer a vyhlásil Plán důstojnosti, spočívající v drakonické likvidaci
kokových plantáží. Evo Morales ze své pozice poslance vytrvale upozorňoval na
militarizaci konfliktu a na násilnosti spojené s porušováním lidských práv, zároveň
vyzýval pěstitele k odporu proti vládním složkám. Toto otevřené napadání vládní politiky
se stalo záminkou pro to, aby byl v roce 2002 za údajné neplnění poslaneckých povinností
zbaven mandátu a vykázán z parlamentu, což paradoxně výrazně zvýšilo Moralesovu
popularitu nejen mezi pěstiteli, ale zejména u většiny socioekonomicky marginalizovaného
bolivijského obyvatelstva, chronicky nespokojeného s představiteli vládní moci. Evo
Morales velmi chytře využil nastalé situace: své vykázání z parlamentu interpretoval nejen
jako atak proti své osobě, ale jako symbolický útok na politická práva bolivijské indigenní
většiny.
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V tomže roce se Morales stal kandidátem strany MAS na funkci prezidenta republiky.
V červnových volbách získal 20,9 % hlasů, pouhé 1,6 % za celkovým vítězem Gonzalo
Sánchezem de Lozadou. MAS zároveň získala 27 poslanců a 8 senátorů (Atlas Electoral de
Bolivia, Tomo I: 239 – 240). Sám Morales znovu nabyl poslanecký mandát, v souladu
s politikou MAS nadále prosazoval svolání ústavodárného shromáždění, znárodnění zdrojů
fosilních paliv a ukončení násilné likvidace pěstitelství koky.
Necitlivá ekonomická politika kabinetu prezidenta Sáncheze de Lozada spojená s krvavou
represí vůči protestujícímu obyvatelstvu se stala rozhodujícím faktorem, který vedl
k definitivní ztrátě legitimity tradiční politické scény a příklonu bolivijských voličů na
stranu Evo Moralese a MAS, čímž byla připravena cesta k jeho fenomenálnímu volebnímu
vítězství v roce 2005.

Je Evo Morales skutečně indigenní prezident?
Evo Morales bývá označován za prvního indigenního prezidenta v historii Bolívie
(a jihoamerického kontinentu vůbec). Je nesporným faktem, že zvolení Moralese do
prezidentské funkce výrazně narušilo tradiční schéma dělby moci podle etnického klíče:
jeho dosavadní předchůdci v úřadě se rekrutovali výhradně z řad kreolsko-mestické
ekonomické nebo vojenské elity země. Symbolický význam Moralesovy prezidentské
funkce je proto nesmírný, neboť definitivně ukončil „zvláštní formu andského apartheidu“
(Kohl 2010: 107), která od španělské conquisty soustavně marginalizovala domorodé
obyvatelstvo země. Evo Morales cíleně zdůrazňuje svůj indigenní původ. Je ovšem
otázkou, zda není Moralesova indigenita v první řadě produktem jeho politického
aktivismu a spolupráce s nevládními organizacemi, zabývajícími se indigenní
problematikou. Stejně indigenní původ jako Evo Morales může totiž deklarovat naprostá
většina Bolivijců. Morales se hlásí k aymarské národnosti (sic!), přesto ale všechny své
veřejné projevy pronáší ve španělštině a preferuje tento jazyk i při běžné komunikaci.
Moralesovu indigenní autenticitu proto zpochybňují nejen příslušníci radikální indigenní
opozice, zejména Felipe Quispe, ale také někteří představitelé liberální pravice87.
Evo Morales vyrůstal v aymarském prostředí, poměrně záhy ale svou komunitu opustil
a politicky aktivní začal být až v oblasti Chaparé, mezi převážně kečujsky hovořícími
kolonisty. Politickou kariéru vybudoval v kečujském departmentu Cochabamba. Na
symbolické rovině tak propojil kečujskost a aymarskost, po svém zvolení navíc začal
vystupovat (v souladu s indigenní ideologií MAS) jako představitel všech indigenních
skupin Bolívie. Během první inaugurační ceremonie v ruinách Tíwanaka, na níž byli
přítomní představitelé domorodých organizací Bolívie a dalších latinskoamerických zemí,
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Známý je výpad prominentního peruánského spisovatele Mario Vargas Llosy proti Evo Moralesovi.
Vargas Llosa nejen, že popírá Moralesovu autenticitu jakožto představitele indigenní populace, ale
obviňuje jej i z rozdmychávání rasistických nálad proti „bělochům“ (Vargas Llosa 2006).
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získal Evo Morales titul Apu mallku, což je označení nejvyšší aymarské autority, převzal
symbolické aymarské žezlo (bastón de mando) a byl jmenován duchovním vůdcem všech
domorodých Američanů (Albro 2006). Na rozdíl od lokálně zakotvené indigenní identity,
kterou představuje Quispe, je Evo Morales zosobněním dekontextualizované a inkluzivní
indigenity široce přesahující nejen hranice lokálních domorodých skupin, ale ve svém
důsledku také hranice Bolívie i samotného jihoamerického kontinentu. Pro své stoupence
se Evo Morales stal personifikací hemisférického indigenního kosmopolitanismu88.
Současně ale, jako příslušník dlouhodobě marginalizované a perzekuované socioprofesní
skupiny pěstitelů koky, zastupoval Morales rovněž všechny Bolivijce nějakým způsobem
poškozené či znevýhodněné stávajícím politickým statusem quo. V souladu s kataristickou
doktrínou kombinace etnické a třídní diskriminace se Morales stal perfektním zosobněním
diskriminované většiny populace země, znevýhodněné jednak pro svůj indigenní původ,
jednak pro nízký socioekonomický status. Svůj politický diskurs Morales záměrně stavěl
na polarizaci bolivijského „lidu“, symbolizovaného sociálními hnutími a indigenními
organizacemi v alianci s MAS, oproti vládnoucím elitám kontrolujícím tradiční politické
strany. Konstruoval tak vnitřní hranice, které oddělovaly „lid“ od tradiční oligarchie
prezentované jako externí nepřítel a aktér vnitřní kolonizace země (Harten 2001: 162).
V tomto dialektickém diskurzu nacházel Morales zdroj své politické legitimity jakožto
představitel bolivijské indigenní a zároveň pauperizované většiny, jejíž politickou
emancipaci chápal jako nevratný proces, zcela nezávislý na své osobě či na autoritě
ostatních indigenních lídrů: „(Příslušníci tradiční oligarchie) budou možná někdy moci
svrhnout indiána (myšlen Morales), nikdy ale nesvrhnou lid“89 (Morales
in Santangelo - Sachetti 2009).
Současný indigenní diskurs Evo Moralese je výsledkem specifického vývoje. Jak dokazuje
Canessa (2006: 258), v kontextu aymarských komunit ještě donedávna prakticky
neexistovala takto ostře formulovaná indigenní sebeindentifikace ani výraznější pocit
etnické sounáležitosti s ostatními indigenními skupinami země. Samotným pojmem
„indígena“ označovali Aymaři příslušníky východních pralesních skupin země, které
považovali za civilizačně zaostalé. Spíše než na etnické rovině konstruovali Aymaři svou
sociální odlišnost od urbánní mestické populace na základě způsobu života: subsistenční
zemědělci v komunitě byli považováni za lidské bytosti, zatímco urbánní obyvatelstvo
(i městští aymarští migranti), kteří přijali moderní městský způsob života, ztratili své
„lidství“ nedílně spjaté s dodržováním aymarských kulturních zvyklostí a stali se q᾽ara
(bělochy), nebo misti (mestici). Aymarskost byla ztotožňována spíše se
specifickými kvalitami lidství a zdaleka nebyla chápána jako součást širší „indigenní
identity“, spojující všechny domorodé skupiny Bolívie či amerického kontinentu. Canessa
88

Proces konstrukce hemisférické pan-indigenní identity lze paralelně sledovat i v dalších andských
zemích (Jetmarová 2013)
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„Tal vez por alguna situación podrán tumbar al indio, pero nunca van a tumbar al pueblo“
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upozorňuje na to, že ještě v roce 1990 se „velice málo lidí sebeidentifikovalo jako Kečujci
nebo Aymaři a většina horalů měla přinejlepším ambivalentní vztah k východním
domorodým skupinám“ (Canessa 2006: 246).
Moralesova pan-indigenní identita vznikala postupně a byla především produktem jeho
odborového a politického aktivismu. Teprve v Chaparé si spolu s ostatními pěstiteli začal
uvědomovat sounáležitost s indigenními skupinami, které čelily podobným problémům
a byly stejně diskriminovány ze strany státu nejen v Bolívii, ale v celé andské oblasti. Sám
Morales popisuje, jak se v době, kdy zastával pozici výkonného tajemníka odborové
federace pěstitelů Cochabambských tropů (1988 – 1990), začalo probouzet mezi pěstiteli
povědomí širší indigenní sounáležitosti: „…našel jsem jedno pěkné video z Ekvádoru,
které se jmenovalo Mama Llajta, bylo o domorodém povstání v Ekvádoru, (našel jsem též)
nějaká videa z Peru, a po večerech jsem pouštěl video, a mí kolegové říkali, podívej,
v Ekvádoru také mluví kečujsky, v Ekvádoru také blokují silnice kvůli tématům spjatým
s půdou, takže tento boj není jenom v Chaparé v Bolívii, ale je také v Ekvádoru
a v Peru…“90 (Morales in Santangelo - Sachetti 2009).
Jako odborářský aktivista napojený na CSUTCB se Morales dostal do kontaktu se
stoupenci katarismu, zároveň znal práce Fausta Reinagy a sám přiznává, že jej jeho
myšlenky významně ovlivnily. Přestože v Moralesově diskurzu nerezonují Reinagovy teze
zdaleka tak silně jako v projevech Felipe Quispeho, jeho idealizace předkolumbovské
andské společnosti i současného života indigenních komunit a zdůrazňování návratu
k domorodé kosmovizi a andských principům „dobrého života“ (suma qamaña) jasně
odkazují k Reinagově indianismu. Morales ale čerpá politickou inspiraci i z hnutí
domorodých skupin bolivijského východu, které se jako první začaly cíleně nazývat
„původními národy“ (naciones originarias) a začaly stavět své politické požadavky
především na konceptu domorodosti. Poté, co se v roce 1991 stala Bolívie signatářem
konvence Mezinárodní organizace práce o právech domorodých skupin, se indigenita
definitivně proměnila ve velmi silné politikum a Morales toto politikum začal efektivně
využívat pro prosazení sociálních požadavků pěstitelů koky. Během svých cest do
zahraničí přicházel hojně do kontaktu s představiteli nevládních organizací zabývajících se
problematikou indigenního obyvatelstva, jejichž globální, „aktivistický“ indigenní diskurs
pro něj představoval významnou politickou inspiraci. Odborářský aktivista Evo Morales se
tak postupně proměnil v indigenního politika, který se posléze stal prvním domorodým
prezidentem Bolívie. Zdá se tedy, že Moralesova indigenní identita je v první řadě
produktem jeho politického aktivismu a je mnohem více odrazem současného
„globálního“, „aktivistického“ chápání indigenity než vyjádřením lokálního etnického
zakotvení.
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„Yo encontré un video llamado mama llajta, de Ecuador, lindo, el levantamiento indígena de
Ecuador, algunos de Peru, y en las noches proyectaba videos, y mis compañeros decían mira, en
Ecuador también habían sabido hablar quechua, en Ecuador también bloquean caminos por temas de
tierra, si la lucha no está solamente en Chaparé en Bolivia sino está en Ecuador, está en Peru…“
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Přesto mělo Moralesovo zvolení pro většinu obyvatel Bolívie obrovský symbolický
význam. Zjednodušeně řečeno, poprvé po více než dvou stech letech existence nezávislého
státu se do jeho čela postavila osoba, která „vypadá stejně“ jako většina obyvatelstva.
Morales nebyl spjat s tradiční ekonomickou elitou, naopak pocházel z extrémně
znevýhodněného sociálního prostředí. Velmi dobře si uvědomoval všeobecný odpor
k tradiční politické scéně Bolívie, odmítal proto přijmout obraz profesionálního politika
a navzdory své poměrně dlouhé politické kariéře si záměrně zachovával „image“
politického outsidera. V prvních měsících po nástupu do prezidentské funkce působil
Morales při svých zahraničních návštěvách jako zjevení díky pověstnému pruhovanému
svetru, který ostře kontrastoval s formálním oděním jeho politických protějšků91. Skutečně
budil dojem sociálního aktivisty, který byl katapultován do vysoké politiky. Vzhledem
k diskreditaci tradiční politické scény získal tento předstíraný Moralesův politický
„amatérismus“ u značné části bolivijských voličů kladné body.
Morales se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů latinskoamerického
etnopopulismu (Madrid 2012). Vytvořil efektivní politický diskurs, postavený na obhajobě
zájmu bolivijského lidu (reprezentovaného domorodými národy) proti domácím
kleptokratickým elitám, nadnárodnímu kapitálu a imperiálním zájmům Spojených států
amerických. Vzhledem k politické historii Bolívie dopadla Moralesova anti(neo)koloniální
a antineoliberální rétorika u většiny bolivijských voličů na úrodnou půdu. Vedle ostré
kritiky stávajícího statusu quo Morales postuloval jasnou politickou alternativu: vytvoření
sociálně spravedlivé společnosti postavené na přímé demokracii a spravedlivé redistribuci
znovunabytého přírodního bohatství země. Přestože v politickém diskurzu Moralese lze po
faktické stránce nalézt poměrně dost nepřesností a protimluvů, jeho rétorika je velmi
přesvědčivá: velice dobře se mu daří spojovat různé skupiny na základě jejich viktimizace
stávajícím statusem quo, zároveň dokáže přesvědčivě diskreditovat své politické odpůrce
a delegitimizovat je poukazem na jejich participaci na dosavadním politickém modelu
(Harten 2011). Přes své dlouhodobé působení ve vysoké politice si Morales zachoval obraz
a rétoriku sociálního aktivisty, který své projevy zahajuje oslovením „sestry a bratři“
(hermanas y hermanos) a s oblibou pořádá fotbalové zápasy proti členům opozice.

Álvaro García Linera
Současný viceprezident Bolívie, Álvaro García Linera, je vedle Evo Moralese jednou ze
zcela klíčových postav politického projektu MAS. Linera zosobňuje městské
intelektuálské křídlo hnutí. Na první pohled je zřejmý jeho evropský původ a jeho
akademické vystupování ostře kontrastuje s radikalismem militantních představitelů MAS
i s populistickou rétorikou Evo Moralese.
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V současné době již Evo Morales užívá formální oděv, jedná se ovšem o oblek, který kombinuje
klasický „západní“ formální oděv s andskými prvky (inspirovanými zejména tíwanackou ikonografií).
Evo Morales je pověstný i tím, že v prezidentské funkci nikdy nepoužil kravatu.
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Álvaro García Linera se narodil v roce 1962 v Cochabambě. Jak sám přiznává, zájem
o problematiku indigenního obyvatelstva se u něj probudil již v sedmnácti letech. V roce
1979 zemi paralyzovala masivní mobilizace rolníků organizovaná kataristickou CSUTCB.
Linera sledoval aymarský protest z elitního prostředí lapazské střední třídy a byl hluboce
zaujat indigenní rétorikou a celkovou kulturní odlišností indigenní populace. Vzhledem ke
svému hlubokému ovlivnění marxismem začal hledat způsob, jak analyzovat problematiku
indigenního obyvatelstva amerického kontinentu prostřednictvím marxistického
paradigmatu. Ponořil se do důkladného studia Marxova díla, navštívil dokonce Sociální
institut v Amsterodamu, aby zde mohl prostudovat nevydané Marxovy rukopisy týkající se
Latinské Ameriky (Malú - Subercaseaux 2007: 66).
V roce 1981 odešel Linera studovat matematiku na Universiad Nacional Autónoma ve
Ciudad de México. Během svého pobytu v Mexiku se dostal do kontaktu s představiteli
salvadorských, guatemalských a nikaragujských indigenních hnutí, která se pro něj stala
inspirací k přípravě politického projektu pro osvobození indigenního obyvatelstva Bolívie.
Po svém návratu do země začal García Linera spolu s několika dalšími Bolivijci
a Mexičany systematicky politicky pracovat s představiteli aymarských organizací
a bolivijského dělnického hnutí. V roce 1985 se seznámil s Felipe Quispem, jehož
prostřednictvím získal vazby na představitele indianistického a kataristického hnutí. Spolu
s Quispem se podílel na vytvoření radikální skupiny Rudá ayllu (Ayllus Rojos).
Představitelé indigenních organizací a marxistické intelektuální levice začali pracovat
v pozoruhodné symbióze: „čistě aymarské indigenní kádry vyškolené před deseti lety
s námi spolupracovaly v dělnickém hnutí a my ze střední třídy… jsme se začali přibližovat
indigennímu aymarskému hnutí a odešli žít do aymarských komunit“92 (Linera in Malú Subercaseaux 2007: 67). V průběhu 80. let se Linera intenzivně pohyboval v aymarském
prostředí a naučil se plynně hovořit aymarsky.
Linera se svou skupinou vytvořil projekt na sebeurčení indigenních komunit, který navázal
na myšlenky indianismu a katarismu a zkombinoval je s radikálními postuláty marxismu.
Pomalu začali připravovat plán velkého ozbrojeného povstání domorodé populace země,
který šířili nejen v rámci aymarského Altiplana, ale také v kečujských oblastech
a v Chaparé. Díky svému politickému aktivismu začal být García Linera považován za
jednu z nejnebezpečnějších osob v zemi. Na konci 80. let se definitivně stáhl do ilegality
a připojil se k partyzánské skupině EGTK.
V roce 1992 byl Linera zadržen v souvislosti s pokusem o sabotáž elektrického vedení
v blízkosti La Pazu. Byl obviněn z teroristické činnosti a spolu s Felipe Quispem a dalšími
představiteli EGTK bez rozsudku uvězněn ve věznici s nejvyšší ostrahou v Chonchocoru.
Během pobytu ve vězení Linera vystudoval sociologii a sepsal několik publikací. Po pěti
92

„Cuadros indígenas formados diez años atrás, fundamentalmente aymaras, nos colaboraron en el
trabajo obrero de formación, y nosotros de clase media…comenzamos a acercarnos al movimiento
indígena aymara y nos vamos a vivir en las comunidades“
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letech zadržování v preventivní vazbě byl propuštěn a po získání akademického titulu
v oboru sociologie začal pracovat jako vysokoškolský pedagog a politický komentátor.
Zároveň se vrátil k politické činnosti. Spolu s dalšími levicově zaměřenými intelektuály
(Luis Tapia, Raúl Prada a Raquel Gutiérrez) vytvořil akademickou skupinu s názvem
Comuna, jejímž prostřednictvím nadále aktivně vystupoval proti neoliberální ideologii. Na
půdě Universidad Mayor de San Andrés začal provádět intenzivní výzkum životních
podmínek bolivijské dělnické třídy, zároveň spolupracoval s mnoha sociálními
a indigenními hnutími, mezi nimi i s nově vzniklou aymarskou politickou stranou MIP
Felipe Quispeho. Aktivně se zúčastnil protestů spojených s cochabambskou válkou o vodu
a jako prestižní politický komentátor podporoval požadavky indigenních a sociálních hnutí
během říjnového povstání v roce 2003 (Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2013).
V roce 2004 začal intenzivně spolupracovat s Evo Moralesem a stranou MAS. Jak se zdá,
právě García Linera byl jedním z hlavních architektů transformace MAS směrem k větší
inkorporaci městské střední třídy. Linera se stal zosobněním intelektuálského, v urbánním
prostředí ukotveného křídla strany a podle některých komentářů i jejím centrálním
mozkem a stratégem. V roce 2005 mu Evo Morales nabídl kandidaturu na post
viceprezidenta, Linera přijal a v prosincových volbách byl zvolen do úřadu jako nejbližší
spolupracovník prvního indigenního prezidenta Bolívie (Malú - Subercaseaux 2007: 64-71).
Linera přiznává, že se tak splnil jeho dávný sen: podílet se na procesu, jež povede
k vytvoření indigenní vlády země (Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2013).
Paradoxně ale spolupráce s MAS způsobila jeho definitivní rozchod s dlouholetým
aymarským spolubojovníkem Felipe Quispem a dalšími představiteli radikálního
indigenního hnutí. Linera v MAS hraje roli prostředníka mezi indigenními a sociálními
hnutími a městskou střední třídou, jeho přítomnost ve straně jí pravděpodobně zajistila
hlasy těch voličů, pro které by byl čistě indigenní politický projekt neakceptovatelný
(Harnecken - Fuentes 2008: 102). Stoupenci radikální indigenní levice (i uvnitř samotné
MAS) ovšem Lineru podezírají z toho, že se stal „šedou eminencí“ bolivijské politiky,
mužem, který ve skutečnosti řídí kroky Evo Moralese a který představuje „pátou kolonu“
městské elity uvnitř původně indigenního hnutí93.
Evo Morales a jeho „bílý“ viceprezident Álvaro García Linera mohou symbolizovat
proměnu tradiční dělby moci podle etnického klíče. Zatímco během prvního
prezidentského mandátu Gonzalo Sáncheze de Lozada zastával funkci viceprezidenta
aymarský katarista Víctor Hugo Cárdenas a představoval tak symbolické začlenění
indigenního obyvatelstva do vrcholných politických struktur země v rámci nového,
multikulturního pojetí státu, ve vládě Evo Moralese je to příslušník „bílé“ městské střední
třídy, kdo personifikuje inkorporaci jedné z kulturních minorit převážně indigenního
bolivijského národa. Zároveň je ovšem toto politické partnerství možné paradoxně vnímat
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Don Manuel, 7. 8. 2012
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i jako utvrzení tradiční dělby moci: indigenní prezident musí být legitimizován
„kreolským“ viceprezidentem, který dodává indigennímu politickému projektu kredibilitu.
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IX.

Autonomistické hnutí Východního půlměsíce

Autonomistické hnutí Východního půlměsíce představuje politickou odpověď na vzestup
indigenní levice v západní části země. Vzestup indigenního, prosociálně orientovaného
hnutí na přelomu milénia výrazně oslabil pozice pravicových stran, v prosinci 2005 utrpěla
bolivijská pravice zdrcující volební porážku94. Socioekonomická elita tradičně se
rekrutující z řad podnikatelů pocházejících právě z východních departmentů (zejména
departmentu Santa Cruz) a napojená na politické subjekty jako MNR, ADN nebo MIR95
tak přišla o výsadní přístup ke klíčovým postům státní administrativy (Weber 2011: 88).
Její odpovědí byla nekompromisní opozice vůči politice MAS a vytvoření
autonomistického politického diskursu. Zejména během prvního mandátu Moralesovy
vlády se politický boj výrazně regionalizoval: došlo k polarizaci mezi západní, převážně
indigenní a levicově orientovanou částí země a východními departmenty, baštou politicky
oslabené, ale o to agresivnější pravice.
Tento vývoj má samozřejmě své historické pozadí. Až do 50. let 20. století představovaly
východní bolivijské departmenty Santa Cruz, Beni, Pando a Tarija zapomenutý, těžko
přístupný a podinvestovaný region, jehož ekonomika byla založena na latifundistickém
zemědělství produkujícím převážně pro regionální trhy. Teprve v 50. letech začal
bolivijský stát podporovat agro-industrializaci oblasti. Tradiční haciendy se postupně
proměňovaly ve velkoproducenty sóji, obilí, bavlny, kávy, cukrové třtiny a hovězího masa
určených jak pro domácí trhy, tak na export. Zároveň se začala rozšiřovat těžba dřeva
a ropy. Důležitým ekonomickým stimulem bylo dokončení dálnice Santa Cruz de la Sierra
– Cochabamba, spojující dosud izolovaný department se západní částí země. Bolivijský
východ pomalu začal ekonomicky prosperovat, nejdynamičtější vývoj zaznamenal právě
nejrozlehlejší z departmentů, Santa Cruz.
Ve východních departmentech nebyla v roce 1953 implementována pozemková reforma,
následkem čehož zůstala třídní struktura zdejší společnosti prakticky nezměněna. Na
vrcholu společenské hierarchie stála zemědělská elita, v jejíchž rukou byly koncentrovány
největší plochy půdy (nejvyšší koncentrace půdy v soukromých rukou dodnes existuje
právě v departmentu Santa Cruz). Zdejší agrární velkopodnikatelé hojně využívali práce
indigenních osob, které byly prostřednictvím dluhu připoutány k půdě latifundie. Tento
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V roce 2005 došlo k první přímé volbě prefektů jednotlivých departmentů, během níž se do čela
departmentu Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija a Cochabamba dostali zástupci pravice. Protesty proti
cochabambskému prefektu Manfredu Reyes Villovi v lednu 2007 vyústily v pouliční střet mezi jeho
odpůrci, reprezentovanými zejména pěstiteli koky, a jeho zastánci převážně z řad bílé střední třídy.
Během konfliktu přišli o život 3 lidé a několik desítek bylo zraněno (Kohl 2010: 110).
95

Uvolněné místo v pravé části politického spektra částečně zaujala nově zformovaná strana
PODEMOS (Sociální a demokratická moc), která reagovala na stávající politické klima tím, že se
prezentovala jako sociálně citlivý pravicový politický subjekt. Fakticky ale PODEMOS personálně
i ideově navazovala na tradiční pravici (konkrétně ADN).
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polofeudální systém, v některých případech hraničící až s otroctvím, existuje
v některých těžko kontrolovatelných oblastech departmentu dodnes (BBC 2009).
Ekonomická elita Santa Cruzu legitimizovala své výsadní postavení poukazem na svůj
evropský původ. Santacruzští velkopodnikatelé se považovali za přímé potomky
španělských kolonistů, rasově nadřazené indigenní populaci země. Komplex etnické
nadřazenosti se promítl i do diskursu Občanského výboru Santa Cruzu (Comité Cívico de
Santa Cruz), organizace založené na počátku 50. let skupinou santacruzských podnikatelů
s cílem chránit své privátní ekonomické zájmy před redistributivními záměry vlády MNR
(Fabricant 2009: 771). Lokálně zakotvená reakční oligarchická skupina santacruzských
velkopodnikatelů se v následujícím období stala tradiční oporou konzervativních
politických sil: v roce 1964 podpořila puč generála Barrientose, o sedm let později se
postavila za Hugo Banzera, který toto politické spojenectví v letech 1971 – 1978
odměňoval formou štědrých státních dotací96. Jeden z dosud málo reflektovaných
„příspěvků“ Banzera k ekonomickému rozvoji departmentu představovalo i zřizovaní
pracovních táborů, kde byli političtí odpůrci podrobováni nuceným zemědělským pracem
pro generálovy spřátelené latifundisty97. Banzer podporoval růst santacruzské na export
orientované ekonomiky a snažil se do oblasti přilákat přímé zahraniční investice. Přestože
koncentrace pozemkového vlastnictví nadále představovala pro agroburžoazii klíčový
faktor udržení moci, mohla díky bouřlivému ekonomickému rozvoji oblasti v 70. letech
diverzifikovat své příjmy prostřednictvím investic do průmyslu, služeb, finančního
sektoru, a nebo narkobyznysu (na přelomu 70. a 80. let zajišťoval nezanedbatelnou část
příjmů zdejších velkopodnikatelů obchod s kokainem). V období neoliberální transformace
v letech 1985 - 2000 představoval Santa Cruz ekonomicky nejdynamičtější oblast země,
zástupci zdejší ekonomické elity se pochopitelně stali vlivnými zastánci neoliberální
ekonomické politiky (Weber 2011: 89).
Ekonomický rozvoj šel ruku v ruce
s demografickou explozí: zatímco v roce 1950 měl department Santa Cruz přibližně 250
000 obyvatel (Soysantacruz 2012), census v roce 2001 hovoří o více než 2 milionech
obyvatel a podle posledního sčítání z roku 2012 žije v Santa Cruzu již 2, 8 miliónu
obyvatel (La Razón 2013a)98, koncentrovaných převážně v hlavním městě (Santa Cruz de
la Sierra).
Na počátku 21. století zajišťoval department Santa Cruz 40 % celkových příjmů z exportu
a 42 % daňových příjmů země. Oproti ostatním oblastem přitahoval nesrovnatelně vyšší
objem zahraničních investic a byl největším bolivijským exportérem a importérem (Weber
2011: 90). Na území departmentu Santa Cruz leží Mutún, jedno z největších nalezišť
železné rudy v celosvětovém měřítku. V sousedním departmentu Tarija se nachází většina
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Jak poznamenává Weber (2011: 89), Banzerovy dotace východu byly zároveň jedním z faktorů,
který přispěl k neudržitelné kumulaci státního dluhu vedoucího k hluboké ekonomické krizi na
začátku 80. let.
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Don Manuel, 25. 4. 2013
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Konkrétně 2 776 244 obyvatel
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bolivijských zásob zemního plynu. Vzhledem k obrovskému surovinovému potenciálu
a ekonomické prosperitě se východní departmenty považují za tahouny bolivijské
ekonomiky, kteří jen velmi neradi sdílejí své bohatství se západní částí země. Ještě v 90.
letech 20. století měla pro-neoliberální santacruzská elita možnost ovlivňovat proces
politického rozhodování prostřednictvím svého úzkého propojení s tradičními politickými
stranami. Vzestup indigenního, prosociálního a neoliberální ekonomickou politiku ostře
odmítajícího hnutí na západě výsadním postavením santacruzské elity výrazně otřásl,
volby roku 2005 definitivně stvrdily nové rozložení politických sil v zemi. Santacruzská
elita ztratila možnost kontrolovat politická rozhodování na vládní úrovni, přesunula proto
svou pozornost na rovinu regionální a ve snaze zajistit si politickou hegemonii alespoň na
úrovni departmentu vytvořila autonomistický politický diskurs. Politická autonomie se
měla stát nástrojem, umožňujícím elitám kontrolovat místní ekonomické přebytky a získat
kontrolu nad těžbou nerostných surovin a nad daňovými příjmy departmentu (Fabricant
2009: 771).
Autonomistická rétorika postavená především na dichotomizaci západu a východu země
spojené s démonizací strany MAS a Evo Moralese se u většiny městské střední třídy
východních departmentů setkala s úspěchem. Ve volbách do prefektur v roce 2005 zvítězili
ve všech čtyřech východních departmentech kandidáti pravice (Atlas Electoral de Bolivia,
Tomo III: 403). Prostřednictvím referenda v červenci následujícího roku se pro autonomii
svorně vyslovily všechny departmenty východního půlměsíce, v departmentu Santa Cruz
hlasovalo pro autonomii plných 71 % voličů (Atlas Electoral de Bolivia, Tomo II: 134 151). V důsledku sporů o novou ústavu země zorganizoval Výbor pro Santa Cruz (Comité
pro Santa Cruz, nástupce dřívějšího Občanského výboru) v květnu 2008 další referendum
o autonomii, v němž se více než 80 % dotazovaných vyjádřilo pro větší nezávislost na La
Pazu, širší autonomie mimo jiné dávala možnost vytvoření vlastních bezpečnostních sil
nezávislých na centrální vládě (El Mundo 2008). Moralesova vláda referendum
považovala za ilegální a jeho výsledky odmítla akceptovat.
V rámci autonomistických snah zahájili představitelé východních departmentů mohutnou
destabilizační kampaň, provázenou násilnostmi a ničením majetku centrální vlády.
Mládežnická unie Santa Cruzu (Unión Juvenil Cruceñista - UJC), fašizující organizace,
fyzicky napadala osoby indigenního původu99 a pořádala pogromy na chudé, indigenní
obyvatele předměstí Santa Cruzu de la Sierra. Vyhroceně rasistická rétorika této skupiny
byla spojena s extrémními projevy fyzického násilí. Na výbušnou situaci v oblasti
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Je nutné si uvědomit, že pojem indigenní může nabývat jak fyziologické, tak čistě kulturní dimenze.
Osoba indigenních rysů, která přijme „západní“ způsob oblékaní a chování, pravděpodobně nebude
čelit fyzickým atakům a může být dokonce bez větších problémů přijata do santacruzského „národa
Camba“ (viz níže). Hlavním diskriminačním prvkem jsou v prní řadě kulturní manifestace indigenity
– tradiční oděv, úprava vlasů (zejména u žen charakteristické copy), užívání nativního jazyka
a demonstrace dalších aspektů indigenní identity.
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reagovala Moralesova administrativa pouze opakovanými výzvami k dialogu, které ovšem
představitelé místní oligarchie zcela ignorovali.
V srpnu 2008 Morales a vůdci opozičních departmentů podstoupili potvrzující referendum
(referendo revocatorio), v němž ovšem jak prezident, tak prefekti východních departmentů
suverénně obhájili své pozice, referendum pouze tak potvrdilo stávající patovou situaci
a polarizaci východu a západu Bolívie (Atlas Electoral de Bolivia, Tomo II: 159 – 203).
Východní opozice odpověděla na výsledky referenda násilnými nepokoji, během nichž
obsazovala vládní budovy a kanceláře státních úřadů a podniků. Členové UJC vypalovali
sídla nevládních organizací zabývajících se právy indigenního obyvatelstva a sociálními
záležitostmi. Obsazeno bylo několik místních letišť a zablokována dálnice spojující Santa
Cruz se zbytkem země. Násilnosti dosáhly vrcholu v departmentu Pando, kde 11. září100
militantní autonomisté brutálně zmasakrovali indigenní rolníky z komunity El Porvenir
s výsledkem dvaceti mrtvých, mnoha desítek zraněných a stovky nezvěstných (Fabricant
2009: 779-780). Na neozbrojené rolníky, ženy a děti nevyjímaje, byla zahájena palba
z automatických zbraní, lidé byli záměrně nahnáni do blízké řeky, plné jedovatých hadů a
krokodýlů, poraněné oběti byly dále podrobeny fyzickému a psychickému teroru. Jak
poukazuje Fabricant (ibid.), toto běsnění fatálně politicky oslabené pravice paradoxně
Bolívii zajistilo mezinárodní podporu v procesu schvalování nové ústavy.
Destabilizační kampaň východních departmentů byla pravděpodobně aktivně podporována
ze strany Spojených států amerických. Pro Bushovu administrativu představovala
Moralesova vláda s její vyhroceně anti-americkou a protineoliberální rétorikou jen velmi
těžko stravitelné sousto. V roce 2008 se tehdejší velvyslanec Spojených států v Bolívii
Philip Goldberg několikrát sešel s guvernérem departmentu Santa Cruz Rubénem Costas,
což zapříčinilo dosud největší diplomatickou roztržku mezi oběma zeměmi. Morales
Goldberga obvinil z politické konspirace, cíleného rozdmychávání autonomistických
tendencí východních departmentů a z financování opozice. Označil velvyslance za
nežádoucí osobu a vykázal jej ze země (Vaca 2008). Tento akt se pro anti-americky
naladěné obyvatele bolivijského západu stal zdrojem národní hrdosti: Bolívie, nejchudší
země kontinentální Latinské Ameriky, měla jako jediná odvahu učinit tento bezprecedentní
krok a postavit se vlivu mocného severního souseda101. Diplomatické styky Bolívie a USA
byly normalizovány teprve na konci roku 2011 (Opinión 2011).
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Pro podtržení symbolického významu svého anti-indigenního a anti-levicového postoje
autonomisté na rolníky zaútočili 11. září, v den výročí vojenského puče proti Allendeho vládě v Chile
v roce 1973.
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Národ Camba
Přestože autonomistické hnutí východu vychází v první řadě z ekonomických zájmů zdejší
elity, nabylo rovněž výrazně etnických dimenzí. Santacruzští velkopodnikatelé vždy
legitimizovali své výsadní postavení poukazem na svůj evropský původ, zároveň se
distancovali od indigenní populace země. V reakci na vzestup indigenního hnutí západu
a politický úspěch indigenního diskurzu vytvořily santacruzské elity koncept národa
Camba, který sloužil jako nový nástroj k vymezení etnických hranic mezi východními
departmenty a horským západem Bolívie. Národ Camba se měl stát protipólem údajně
zaostalých indigenních skupin západu, označovaných obecně jako Collas102. Oproti
konzervativním, neproduktivním a anachronickým obyvatelům bolivijského Altiplana jsou
Cambas prezentováni jako dynamický, moderní národ, plně zapojený do globální
ekonomiky a vyznávající hodnoty kosmopolitního konzumerismu.
Paradoxně pochází výraz camba z guaraníštiny. Původně označoval domorodého rolníka,
peóna připoutaného k haciendě, a jako takový měl hluboce pejorativní nádech. Oproti
tomu prominentní označení cruceño (obyvatel Santa Cruzu) bylo vyhrazeno osobám
evropské descendence. Na přelomu milénia, kdy bílé elity poznaly efektivitu indigenního
politického diskurzu, se „termínu Camba zmocnily: de-indianizovaly jej, „vybělily“ jej
a navzdory svému evropskému původu jej učinily přijatelným označením sebe samých“
(Fabricant 2009: 769). Zároveň vytvořily mýtus, podle nějž národ Camba vznikl
promísením
evropských
dobyvatelů
s východními
domorodými
skupinami
(personifikovanými nejpočetnější skupinou Guaraníů). Původní obyvatelé nížin byli
v rámci této mytologie redukovaní na symbolické ušlechtilé divochy, kteří se střetli se
vznešenými španělskými conquistadory a dali tak vzniknout nové rase, v níž se snoubí
pozitivní dědictví Evropy a předkolumbovské Ameriky. Tento mýtus vytvořil historický
rámec pro vymezení symbolických hranic mezi bolivijským východem a západem: bojovní
Guaraníové údajně úspěšně čelili incké invazi, Inkům z vrchoviny se díky jejich rezistenci
nikdy nepodařilo rozšířit své impérium do východních pralesních oblastí. Přestože
historická autenticita těchto událostí může být sporná, mýtus o vzniku národa Camba je
užíván k legitimizaci rezistence východních departmentů vůči centrální vládě, v jejímž
čele stojí právě opovrhovaný Colla. Prostřednictvím konstrukce národa Camba
santacruzské elity posilují u místních obyvatel komplex rasové, kulturní a geografické
superiority vůči indigennímu obyvatelstvu bolivijského západu. Symbolická kategorie
národa Camba se stala klíčovým prostředkem legitimizujícím teritoriální a ekonomické
nároky východních departmentů. Santacruzské elity využily k vyjádření regionální identity
a souvisejících politických požadavků stejnou strategii, jako kreolští indigenisté na
přelomu 19. a 20. století (Méndez 1996): přivlastnili si romantizované prvky místní
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Colla je označení pro obyvatele Collasuyu, jižní části incké říše rozkládající se převážně na území
dnešního bolivijského Altiplana
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indigenní historie, které využili pro konstrukci nové identity, jež byla paradoxně vytvořena
právě za účelem exkluze soudobého indigenního obyvatelstva.
Tato ideologie nachází úrodnou půdu především v prostředí městské pracující
a středostavovské mládeže, v níž je cíleně podporován pocit ohrožení andskými imigranty
ze západu. Zpočátku státem řízená migrace do východních departmentů země zintenzivnila
zejména v důsledku neoliberální transformace v 80. a 90. letech, obyvatelstvo města Santa
Cruz de la Sierra se ze 43 000 v roce 1950 rozrostlo na téměř dva miliony v roce 2012
(INE 2011c). Mladí městští Santacruzané musejí ve stále větší míře soupeřit o omezené
ekonomické zdroje a pracovní příležitoti s rostoucím počtem andských imigrantů. Koncept
národa Camba vytváří pro městskou mládež nový identitární rámec, ospravedlňující
výpady proti příchozím ze západu jako aktualizaci mýtu o guaraníských bojovnících
úspěšně čelících incké expanzi.
Santacruzským elitám se podařilo vytvořit efektivní diskurs postavený na vlastní
viktimizaci. Moralesova vláda byla obviňována z diskriminační politiky: představitelé
Santa Cruzu poukazovali na nebezpečí vytvoření indigenního státu a následné sociální
exkluze „bílého“ obyvatelstva, v některých případech dokonce hovořili o strachu
z indigenní diktatury. Dlouhodobě diskriminující bílá elita paradoxně postavila svůj
protivládní postoj na antidiskriminační rétorice poukazující na nutnost osvobození národa
Camba ze západní indigenní hegemonie.
Koncept národa Camba je šířen prostřednictvím Výboru pro Santa Cruz. Oficiálně se toto
sdružení prezentuje jako „nezisková organizace, zastřešující více než 350 organizací
a institucí santacruzské společnosti …, která prostřednictvím svých akcí usiluje o sociální,
politický a ekonomický blahobyt Bolivijců…žijících a pracujících v departmentu Santa
Cruz“ (Comité pro Santa Cruz 2009). Faktem ovšem je, že Výbor pro Santa Cruz aktivně
zasahuje zejména do politických otázek a byl ústředním hráčem v boji o prosazení
autonomie oblasti. Jak dokazuje Fabricant (2009), právě Výbor pro Santa Cruz se aktivně
podílel na destabilizační kampani provázející první Moralesův prezidentský mandát.
Organizoval teatrální pouliční manifestace využívající aktů symbolického i skutečného
fyzického násilí k probuzení autonomistického a separatistického sentimentu u městské
santacruzské populace, u níž byl uměle vytvářen pocit aktuálního ohrožení ze strany
bolivijského západu. Santa Cruz měl být osvobozen od diktatury vlády MAS. Figuríny
Evo Moralese byly veřejně lynčovány a páleny, Morales byl označován za narkoteroristu,
komunistu a diktátora. Santacruzská mládež, vyzbrojená tyčemi a baseballovými pálkami,
fyzicky atakovala indigenní osoby, násilně je vykazovala z centra města a pořádala razie
do předměstských oblastí osídlených převážně chudými imigranty ze západu
(Dangl 2007b).
Klíčovou roli během těchto „spektáklů násilí“ (Fabricant 2009: 776) hrála Mládežnická
unie Santa Cruzu (UJC). UJC byla založena v roce 1957 jako ideologické křídlo
santacruzského Občanského výboru. V současnosti vystupuje UJC jako politické hnutí pod
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Výborem pro Santa Cruz, zároveň ale funguje jako polovojenská organizace, jejíž členové
jsou důstojníky, vyškolenými na School of the Americas, systematicky cvičeni
v základních bojových metodách, invazní taktice a dokonce i v technikách mučení (ibid.:
779). Přestože se oficiálně UJC tváří jako mládežnická organizace zabývající se širokým
spektrem aktivit, ochranou životního prostředí počínaje a propagací demokracie konče, ve
skutečnosti je fašizující bojůvkou, inspirovanou neonacistickou ideologií (členové UJC
svou příslušnost k organizaci často vyjadřují prostřednictvím vyholení vlasů, jejich
zevnějšek tak nikoli náhodou evokuje vizáž příslušníků evropského neonacistického hnutí
skinheads).
Tento fakt ovšem není pouhým dílem náhody. Díky poválečné migraci je v Santa Cruzu
německý nacismus velmi hluboce zakořeněn. Zakladatel UJC, Carlos Valverde Barbery,
měl blízké vazby na Klause Barbieho, bývalého nacistu, který do Bolívie uprchl (s pasem
USA) bezprostředně po druhé světové válce. Díky svým schopnostem a nesmiřitelnému
antikomunismu se Barbie stal vítaným spolupracovníkem CIA: pracoval pro diktátorské
režimy Garcíi Mezy a Hugo Banzera jako vyslýchatel a mučitel103. Není s podivem, že při
nabírání nových členů užívalo UJC strategii převzatou od Hitlerjungend (Fabricant 2009:
778) a že se jedním z jeho veřejně deklarovaných symbolů stala nacistická svastika.
Protestní hnutí východních departmentů, postavené na konceptu národa Camba
a reprezentované Výborem pro Santa Cruz a UJC, vytvořilo politický diskurs, spojující
„odkaz kolonialismu (a souvisejícího rasismu), liberalismu 19. století a amerického
imperialismu do soudobého neofašismu, který užívá brutálního násilí k prosazení
specifické formy divokého kapitalismu, konkrétně privatizace, těžby nerostných surovin
a jejich vývozu“ (ibid.: 776). Santacruzským elitám se podařilo zpolitizovat masy
městského obyvatelstva a postavit je do opozice proti vládě MAS a západním horalům,
kteří byli prezentováni jako fatální hrozba pro ekonomickou prosperitu východního
půlměsíce (Dangl 2007).
Moralesova vláda reagovala na mobilizaci východních departmentů velmi umírněně:
teprve po masakru rolníků v Pandu byl v oblasti vyhlášen výjimečný stav (Weber 2011:
140). Morales evidentně nechtěl vstupovat do otevřené konfrontace s mocnými
představiteli bolivijského východu, což bylo ostře kritizováno představiteli radikální
indigenní levice, na druhou stranu ale tento postoj (jako v mnoha dalších případech)
pravděpodobně zabránil faktickému vypuknutí občanské války v zemi. Přes snahu
Moralesovy vlády uklidnit výbušnou situaci na východě diplomatickou cestou reagovala
indigenní hnutí západu v některých případech naopak velmi radikálně. Nejznámější
odpovědí na odstředivé tendence východních departmentů a na zdejší „spektákly násilí“ se
stalo symbolické lynčování představitelů Santacruzské elity v aymarském městě
Achacachi. Na podzim 2007 zde představitelé zdejší militantní aymarské organizace Rudá
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Fabricant (2009: 778) konstatuje absurdní skutečnost, že Barbie často vyjednával dodávky zbraní
určených pro potírání komunistické hrozby v latinskoamerických zemích - s Izraelem.
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ponča (Ponchos Rojos) během veřejného shromáždění oběsili a následně popravili dva
psy, kteří personifikovali představitele východních departmentů (konkrétně prefekta
Rubéna Costas a předsedu Výboru pro Santa Cruz Branko Marinkoviče). Videozáběry
zmítajících se zvířat, kterým přítomní muži nožem oddělují hlavy od těla, doprovázené
radikálním proslovem místního indigenního lídra: „tak jako umírají tito psi, tak zemře
Rubén Costas a Branko Marinkovič“ (Boliviaclip 2007), oblétly Bolívii (a prostřednictvím
kanálu youtube následně celý svět) a šokovaly příslušníky santacruzské střední třídy, kteří
se pohoršovali nad tímto neospravedlnitelným násilím na zvířatech, jež považovali důkaz
primitivnosti indigenních obyvatel západních částí země (ty samé osoby ale paradoxně
mnohdy přehlížely násilnosti proti indigenním migrantům v Santa Cruzu)104.
Během destabilizační kampaně na východě došlo k paradoxní situaci: přívrženci
Moralesovy vlády hájili její zájmy mnohem energičtěji, než vláda samotná (což radikální
indigenní levice v současnosti interpretuje jako neospravedlnitelnou zradu MAS105). Na
výhružky východních departmentů o vyhlášení de facto autonomie na konci roku 2006
sociální hnutí, podporující vládní politiku, odpověděla hrozbou, že pokud k tomu dojde,
vydají se přívrženci vlády na východ a fyzicky obsadí město Santa Cruz. Morales formálně
vyzval ozbrojené složky k ochraně jednoty země, lídři autonomistického hnutí ovšem
obratem prohlásili, že se Morales snaží krvavě potlačit jejich oprávněné teritoriální nároky
(Weber 2011: 97). Vláda se evidentně zalekla schylující se konfrontace a nastoupila čistě
diplomatickou cestu stabilizace.
Zdá se, že Moralesova vláda tuto strategii zvolila jako cestu menšího zla. Díky migračním
proudům posledních desetiletí tvoří poměrně významnou složku populace departmentu
Santa Cruz právě migranti ze západní části země. V roce 2006 v oblasti již existovala řada
levicově orientovaných indigenních a odborových hnutí: mezi nimi CSCB (Odborová
konfederace bolivijských kolonistů), sdružující převážně kečujské a aymarské zemědělce,
přesídlené do východních pralesních oblastí, Hnutí bezzemků MST nebo Koordinátor
etnických skupin Santa Cruzu CPES, federace sdružující původní domorodé skupiny
departmentu. Tyto skupiny vyjadřovaly svou podporu centrální vládě prostřednictvím
pochodů a manifestací, často fyzicky atakovaných autonomistickými silami. MST
provedlo rovněž několik spontánních obsazení pozemků santacruzských latifundistů (kteří
je interpretovali jako nepřijatelné narušení práva na soukromé vlastnictví). Vzhledem
k loajalitě policejních sil departmentu autonomistické ideologii a existenci polovojenských
skupin rekrutujících se jak z řad UJC, tak z personálu soukromých ochranek místních
velkopodnikatelů, je pravděpodobné, že by případný radikální postoj vlády a nasazení
armády v oblasti vedly k pogromům namířeným právě proti této početné a fakticky
bezbranné skupině indigenních obyvatel Santa Cruzu. Přestože radikální indigenní levice
umírněný postoj vlády kritizuje (někteří představitelé hovoří dokonce o její přímé
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zodpovědnosti za masakr v Pandu, umožněný právě laxním postojem vůči militantnímu
autonomismu106), je pravděpodobné, že by razantní postup vedl ke krveprolití, jehož obětí
by se stali v první řadě přívrženci MAS v oblasti.
Přes umírněný postoj vlády se Bolívie na jaře 2009 znovu ocitla velmi blízko vypuknutí
občanské války: v dubnu byl při policejní razii v santacruzském hotelu Las Américas
zastřelen Eduardo Rozsa-Flores, velitel mezinárodní skupiny atentátníků, připravujících
vraždu Moralese a dalších vysokých státních činitelů. Kromě Rozsy-Florese, bolivijskomaďarského původu, skupinu tvořili další dva Maďaři, Chorvat a Ir. Jak se později
ukázalo, Flores byl rovněž pověřen vybudováním milice, která měla chránit Santa Cruz
před případnými zásahy centrální vlády. Rozsa-Flores, veterán z války v Jugoslávii,
působil jako první zahraniční dobrovolník Chorvatských národních gard (Fitsanakis 2009).
Bolivijská justice obvinila z organizace spiknutí Branko Marinkoviče, předsedu
Občanského výboru Santa Cruzu v letech 2007 a 2008, jednoho z nejvýznamnějších
podnikatelů v zemi a majitele rozsáhlých pozemků v departmentu, z nichž některé byly
nabyty nelegálním záborem půdy místních indigenních skupin (Lora Fuentes 2007).
Marinkovič je potomkem poválečných jugoslávských imigrantů, podle bolivijských zdrojů
napojených na chorvatské ustašovce (Taringa 2010). Další zdroj označuje Marinkoviče za
představitele autonomistického, nacistickou symboliku užívajícího hnutí FULIDE (Nadace
svobody a demokracie), které je součástí širší sítě latinskoamerických extrémně
pravicových organizací (Allard 2010). Souvislostí mezi fašizujícími organizacemi Santa
Cruzu a latinskoamerickou krajní pravicí si všímá rovněž Fabricant (2009: 779).
Marinkovič, který údajně aktivně vyhledával jugoslávské vysloužilce s cílem vybudovat si
vlastní soukromou milici, byl bolivijskou stranou obviněn z cíleného rozdmychávání
občanské války v zemi (Romero 2008). V létě 2009 Marinkovič uprchl do USA, což
ospravedlňoval ohrožením svého života v Bolívii a možnou manipulací soudního procesu.
Podobně jako exprezident Lozada nebyl přes opakované žádosti dosud vydán do rukou
bolivijské justice (Telesur 2010).
Tento incident, zdá se, symbolicky ukončil vyhrocené období destabilizační kampaně
východních departmentů. V roce 2009 vešla v platnost nová ústava země, která přes
radikální rétoriku nakonec představuje politický kompromis, jenž se snaží uspokojit jak
požadavky radikálních indigenních hnutí západu, tak nároky kapitalistické elity východu
(text prakticky legitimizuje stávající akumulaci pozemkového vlastnictví v oblasti
a umožňuje pokračování těžby nerostných surovin nadnárodními společnostmi). Ústava
zároveň poskytuje rámec pro decentralizaci správy země. Kompromisní postup
Moralesovy vlády dokazuje, že si velmi dobře uvědomovala nebezpečí, plynoucí
z hrozícího odtržení východních departmentů, v jehož důsledku by Bolívie přišla
o podstatnou část svých nerostných surovin a ztratila by tak faktický motor ekonomiky.
V momentě, kdy přestaly být bezprostředně ohroženy ekonomické zájmy santacruzské
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elity, ztratily na aktuálnosti i radikální autonomistické požadavky. Na konci roku 2009 se
dokonce jedna z frakcí UJC, přejmenovaná na Mládež pro změnu (Juventud por el
Cambio), oficiálně připojila k MAS a vyjádřila podporu znovuzvolení Moralese (FM
Bolivia 2009). Toto velmi neobvyklé spojenectví dokazuje míru kompromisních ústupků
MAS zájmům východní ekonomické elity.
Na konci roku 2008 byla zároveň administrativa prezidenta Bushe juniora nahrazena
týmem prvního prezidenta USA tmavé pleti Baracka Obamy. Přestože tato změna
nepřinesla výraznější přehodnocení zahraničně politické orientace USA vůči Latinské
Americe (Erikson 2010; Kohl 2010: 118), je pravděpodobné, že Spojené státy rovněž
polevily ve stávajícím tlaku na destabilizaci Bolívie.
Třetím významným aspektem vedoucím ke zklidnění napjaté situace byl nárůst podpory
MAS ve východních departmentech, související jak s přibývajícím počtem indigenních
imigrantů ze západu („Santa Cruz je teď plný horalů“ 107), tak s kompromisním postojem
Moralesovy vlády, vedoucím k rozšíření vlivu MAS u santacruzské městské střední třídy.
Ve volbách v prosinci 2009 záskala MAS v departmentu Santa Cruz 40, 9 % hlasů (Atlas
Electoral de Bolivia, Tomo I: 413), což představuje citelný posun oproti 33,2 % hlasů
z roku 2005 (ibid.: 346).
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X. Nová ústava
Požadavek na svolání ústavodárného shromáždění formulovaly již na počátku 90. let
domorodé skupiny bolivijského východu, které po vzoru indigenních obyvatel některých
dalších zemí Latinské Ameriky (zejména Ekvádoru) považovaly ústavní reformu za účinný
prostředek k zajištění kulturních a teritoriálních práv. Požadavek postupně převzala
i většina indigenních a odborových hnutí bolivijského západu. V neklidné době na přelomu
milénia se svolání ústavodárného shromáždění stalo jedním z klíčových požadavků
protestujících sociálních hnutí a nosným bodem volebního programu politické strany
MAS. Sepsání nové ústavy, na jejímž základě by bylo možné „znovuzaložit“ (refundar)
Bolivijský stát představovalo pravděpodobně nejambicioznější a nejkoplikovanější krok
nově zvolené Moralesovy vlády.
Ustavení ústavodárného shromáždění bylo provázeno komplikacemi, vycházejícími
s dosavadní teritoriální a etnické fragmentace země: třecí plochy se nevytvářely pouze
mezi pravicovou opozicí a MAS, ale rovněž mezi MAS a představiteli dalších nezávislých
indigenních organizací (CONAMAQ nebo CIDOB) (Schilling - Vacaflor 2011: 8). Tyto
konflikty byly ale částečně eliminovány prostřednictvím uzavření tzv. Paktu jednoty
(Pacto de Unidad) mezi jednotlivými indigenními organizacemi, které se zavázaly
k jednotnému postupu v otázce prosazování práv domorodého obyvatelstva a k podpoře
MAS v procesu tvorby textu nové ústavy země.
Po mnoha sporech spojených s mechanismem volby členů ÚS bylo v červenci 2006
zvoleno všech 255 zástupců, pověřených sepsáním nové ústavy. Volební systém byl
vytvořen na základě kompromisu, který protlačila dosud majoritní pravicová opozice
v senátu. 210 členů ÚS bylo zvoleno přímou volbou: za každý ze sedmdesáti volebních
obvodů země byli zvoleni 3 zástupci, přičemž dva z nich reprezentovali většinu, jeden
zastupoval menšinu. Toto opatření mělo zajistit spravedlivé zastoupení minorit, ve
skutečnosti ale favorizovalo lokální, účelově vytvořená opoziční uskupení. Zbylých 45
křesel obsadilo 5 zástupců z každého z devíti departmentů na základě většinové volby
(Weber 2011: 86).
Shromáždění se stalo pestrou směsicí indigenních aktivistů, intelektuálů a zástupců
politických stran: původním záměrem bylo zajistit zastoupení pokud možno všech
etnických, sociálních a politických skupin země. Politické rozložení sil ve shromáždění se
ale záhy ukázalo jako velmi problematické: MAS disponovala 53,7 %, opoziční
PODEMOS 23,5 % (Borzutzky - Zwart 2009: 17). Tento poměr, na první pohled
favorizující vládní MAS, ve skutečnosti vytvořil patovou situaci. Usnesení ÚS totiž musela
být schválena dvoutřetinovou většinou. Opoziční PODEMOS (reprezentující primárně
zájmy východního půlměsíce), tak dostala do ruky nástroj k účinnému bojkotu činnosti ÚS.
Počátečních několik měsíců se ÚS zabývalo procedurálními tématy, klíčovou otázkou se
stala pravidla schvalovacího procesu finálního konceptu ústavy před tím, než bude
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podstoupena referendu. MAS se pokusila zpochybnit dvoutřetinový schvalovací systém,
což vyvolalo napětí mezi přívrženci vlády a opozičních stran. Na protest se mobilizovaly
východní departmenty Pando, Beni, Santa Cruz a Tarija. V Cochabambě došlo
k násilnému střetu mezi pěstiteli koky a stoupenci opozičního prefekta Manfreda Reyese
Villy. V průběhu těchto konfliktů byli tři lidé usmrcení a zhruba 250 zraněno (Harten
2011: 182). ÚS nakonec vytvořilo kompromisní řešení, jež kombinovalo dvoutřetinový
a většinový schvalovací princip. Následoval krok, který měl, zcela v duchu přímé
demokracie, představovat zapojení veřejnosti do ústavodárného procesu: členové ÚS
sbírali v terénu podněty občanů ke znění nové ústavy, celkově jich nashromáždili více než
4000 (ibid.).
V září 2007 byl Ústavodárným shromážděním konečně schválen koncept nové ústavy
země. Schvalovací proces ovšem proběhl za neúčasti představitelů opozice, kteří jednání
bojkotovali. Text ústavy tak byl schválen nikoli požadovanými dvěma třetinami ÚS, ale
pouze dvěma třetinami přítomných členů. Tento fakt v očích opozice znění nové
konstituce zcela delegitimizoval. Představitelé opozičních východních departmentů
označili koncept ústavy za nelegální a ostře kritizovali údajnou koncentraci moci
v exekutivě a oslabení autonomie departmentů. Na pozadí politické rétoriky stály
ekonomické zájmy: tyto oblasti, bohaté na přírodní suroviny, oponovaly primárně vládní
záměr redistribuce příjmů z fosilních paliv plošně ve prospěch marginalizovaných sektorů
země (tzn. v první řadě západních horských oblastí). Boj východu za politickou autonomii
představoval v první řadě boj proti redistribuci lokálních ekonomických zdrojů.
Na protest proti znění nové ústavy zorganizoval v květnu 2008 Občanský výbor
departmentu Santa Cruz referendum o autonomii, v němž se více než 80 % zúčastněných
vyjádřilo kladně, následovaly i ostatní tři východní departmenty. Na nátlak opozice
podstoupil v srpnu potvrzující referendum prezident Morales a viceprezident Linera, svou
politickou legitimitu obhájili i hlavní představitelé opozice. Situace vyeskalovala na
podzim 2008, kdy v oblasti východního půlměsíce propukly násilné nepokoje, které
vyvrcholily krvavým masakrem rolníků v departmentu Pando.
Moralesova vláda se pokusila napjatou situaci vyřešit vyhlášením referenda o přijetí nové
ústavy prostřednictvím vládního dekretu. To ovšem odmítl CNE, Národní volební dvůr
(Corte Nacional Electoral) s tím, že koncept nové ústavy musí nejprve projít senátem.
MAS ovšem neměla v senátu většinové zastoupení a tím pádem nebyla schopna zákon
o referendu prosadit (Harten 2011: 183). Aby předešla dalším akutně hrozícím násilným
konfliktům, rozhodla se proto Moralesova vláda ke kompromisnímu kroku a přistoupila na
podmínky opozice požadující provedení zhruba 140 úprav ve znění konceptu nové
ústavy108. Takto pozměněný návrh konstituce prošel senátem a v lednu 2009 získal
většinové přijetí v celostátním referendu se ziskem 61,43 % (Atlas electoral de
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Bolivia,Tomo II: 232). Proti se postavili pouze obyvatelé východních departmentů Pando,
Beni, Tarija a Santa Cruz.
Nová ústava mohla být podstoupena (byť v modifikované podobě) referendu pouze díky
diplomacii Moralesovy vlády a díky její schopnosti dosáhnout kompromisního konsensu.
Umírněný postoj Moralesovy administrativy zabránil nejen eskalaci napětí mezi MAS
a představiteli opozice, ale také velmi pravděpodobně předešel vypuknutí dalšího
násilného konfliktu. Je paradoxní, že modifikované znění nové ústavy upevnilo nejen
opoziční postoje východních departmentů, ale zároveň popudilo proti MAS představitele
radikální indigenní levice, kteří považovali úpravu konceptu konstituce za nepřípustný
ústupek opozici a za Moralesovo politické selhání. Výrazné modifikace se totiž týkaly
zejména pasáží, jež měly limitovat velké pozemkové vlastníky a ilegalizovat
latifundismus. Ústava sice reguluje možnost budoucích pozemkových vlastnictví, již
existující latifundie jsou ovšem uznány jako legální. Tento ústupek lobbistům zastupujícím
východní agroprůmysl je jedním z důvodů rozchodu MAS a radikálně indigenních skupin
(reprezentovaných MIP nebo CONAMAQ).
Přijetí nové politické ústavy může být vnímáno pouze jako další z mnoha ústavních
reforem v historii země. Viděno v regionálním andském kontextu, bolivijská
konstitucionální reforma je součástí širšího emancipačního procesu, který Van Cott
označuje jako „čtvtou vlnu ústavních změn“ (Van Cott 2000: 11), jejichž cílem je v první
řadě zmenšit propast mezi státem a občanskou společností a vytvořit konstitucionální
rámec pro redukci sociální nerovnosti.
Moralesova vláda ovšem zdůrazňuje výjimečný symbolický status nové ústavy,
prostřednictvím níž je Bolívie znovuzaložena. Ústava je základním kamenem zcela nového
pojetí bolivijského národa a státu (Do Alto – Monasterios - Stefanoni 2007). Podobně jako
ideologie MAS, je nová ústava hybridem kombinujícím indigenní (kataristickou ideologií
inspirované) koncepty s principy liberální demokracie. Bolívie jako mnohonárodnostní
a interkulturní stát (článek 1) je postavena na třech formách demokracie: přímé
a participativní, zastupitelské a komunitní (článek 11). Nová ústava výrazně rozšiřuje
koncept lidských práv o práva sociální a ekologická (článek 15-20), zaručuje rovněž široké
spektrum práv indigenních skupin a uznává jejich ekonomické systémy a právní normy
(článek 30 – 32). Na druhou stranu posiluje moc exekutivy a zdůrazňuje roli státu
v ekonomickém plánovaní, regulaci a kontrole využívání přírodních zdrojů.
Ústava obsahuje 411 odstavců a představuje komplexní, byť poněkud nerovnovážný
dokument: některé pasáže jsou propracovány detailně, jiné jsou formulovány pouze velmi
vágně a umožňují mnoho možných interpretací (jedním z takto nejasně formulovaných
pojmů je i ožehavý koncept autonomie109). V některých případech ústava zavádí systém
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detailně propracovaných pravidel, jindy se vyjadřuje jen velmi obecně a odkazuje na
související legislativu (která ovšem nemusí být nutně k dispozici nebo není dodržována).
Nová politická ústava země je každopádně velmi ambiciózním projektem, který redefinuje
Bolívii jako mnohonárodnostní stát, postavený na sociálně a ekologicky citlivé
ekonomické politice, přímé participativní demokracii, politické decentralizaci a regionální
autonomii.
Již samotná preambule Ústavy může být interpretována jako pokus o konstrukci nového
národního mýtu, který klade kořeny Mnohonárodnostního státu do širokého
kosmogonického rámce odrážejícího andskou indigenní kosmovizi: „V pradávných dobách
byly vyzdviženy hory, rozlily se řeky a stvořila jezera. Naše Amazonie, naše pampy, naše
Altiplano, naše roviny a údolí se pokryly zelení a květy. Obydlili jsme tuto posvátnou
Matku Zemi, my, lidé odlišných tváří, a pochopili jsme mnohotvárnost všech věcí
a rozmanitost lidských bytostí a kultur. Tak jsme vytvořili naše národy a až do osudových
koloniálních časů jsme nepocítili rasismus…”110 Budujeme „stát založený na respektu
a rovnosti mezi všemi, na principech svrchovanosti, důstojnosti, komplementarity,
solidarity, harmonie a rovnosti v distribuci a přerozdělování sociálních výdobytků, stát,
v němž bude převládat hledání dobrého života, s respektem k ekonomické, sociální,
právní, politické a kulturní pluralitě obyvatel této země, ve společném soužití s přístupem
k vodě, práci, vzdělání, zdravotnictví a bydlení pro všechny“111.
Jako „eticko-morální principy pluralitní společnosti“ stanoví ústava indigenní triádu “ama
sua, ama llulla ama kʼella” (nelhat, nekrást a nebýt líný) a koncept dobrého,
harmonického života (suma qamaña, ñandereko, qhapaj ñan) (článek 8). K základním
cílům a fukcím státu patří “vytvořit spravedlivou a harmonickou společnost, založenou na
principech dekolonizace, bez diskriminace a vykořisťování, s plnou sociální
spravedlností…”112 (článek 9-1) a „garantovat blahobyt, rozvoj, bezpečnost, ochranu
a stejnou důstojnost osob, národů, národností a komunit a posilovat vzájemný respekt
a interkulturní, intrakulturní a mnohojazyčný dialog“113 (článek 9-2).
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„…Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto
social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social,
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„Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social…“
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„Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,
las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
155

Ústava se snaží o vytvoření nového pojetí myšleného společenství, které se v první řadě
vymezuje vůči vlastní historii a je založeno na principech dekolonizace: na přiznání
kulturních, politických a sociálních práv dříve marginalizovaným (indigenním) skupinám
obyvatelstva a na možnosti jejich harmonického soužití v rámci jednoho bolivijského
státu. Je velkou otázkou, do jaké míry bude možné uvést tyto idealistické a bezesporu
vznešené principy ve skutečný život.

Nové pojetí demokracie
Ústava se snaží překlenout dosavadní propast mezi občanskou společností a státem
a vytváří rámec pro možnost maximálního zapojení veřejnosti do politického rozhodování.
Vedle klasické zastupitelské demokracie, jež je realizována prostřednictvím volebního
procesu, ústava zakotvuje i principy přímé, participativní demokracie a komunitní
demokracie (článek 11). Nástrojem přímé demokracie je referendum, občanská legislativní
iniciativa, potvrzující referendum (referendo revocatorio), městská rada (cabildo)
a předběžná konzultace (před započetím státní aktivity, zasahující do života obyvatel
komunity, např. těžby nerostných surovin, má postižená komunita právo konzultovat tuto
problematiku s představiteli státu). Podle článků 241 a 242 má občanská společnost
možnost nejen participovat na politických rozhodnutích, ale rovněž „vykonávat sociální
kontrolu veřejné správy na všech úrovních státu“ včetně státních nebo soukromých
institucí, které spravují fiskální zdroje. Práva aktivní participace občanské společnosti jsou
zmíněna i v souvislosti se zdravotní péčí, vzdělávacím systémem nebo environmentální
problematikou. Legalizaci principů radikální přímé demokracie představuje článek 135
a 136, který legalizuje akt občanské neposlušnosti (acción popular) jako legitimní nástroj,
jehož je možné využít v případě porušování individuálních nebo kolektivních práv či
jiných ústavně zakotvených principů ze strany individuí nebo představitelů státu.
Podmínky užití občanské neposlušnosti jsou ovšem, podobně jako mnoho dalších pasáží
ústavy, formulovány velmi vágně a dávají prostor širokému spektru možných interpretací.
Ústava uznává ovšem i principy tzv. komunitní demokracie, jejichž účelem je jednak
konstitucionálně ukotvit politickou autonomii indigenních skupin, jednak zajistit jejich
participaci na politickém rozhodování v národním měřítku. V rámci indigenních
autonomií, zakotvených v nově definovaných autonomních územích TIOC (Původní
indigenní a rolnické teritorium - Territorio indígena originario campesino)114, mohou být
političtí zástupci vybíráni v souladu s principy místního zvykového práva, tzn. nemusí
probíhat volba v pravém slova smyslu, kandidáti mohou být do funkce jmenování na
základě konsensu (článek 211). Takto zvolení představitelé mají zároveň nárok plně
participovat ve státních institucích a podílet se na politickém rozhodování v celonárodním

intercultural y plurilingüe“
114

TIOC tak vystřídaly dřívější TCO
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měřítku (podle článku 147 budou mít zástupci indigenních skupin zajištěno proporční
zastoupení v legislativních orgánech).

Práva indigenních skupin a sociální práva
Politika práv indigenních skupin, zakotvená v nové ústavě, je výrazně inspirována
mezinárodními konvencemi (zejména konvencí ILO 169 a Deklarací Spojených národů
o právech indigenních skupin z roku 2007). Čtvrtá kapitola ústavy (odstavec 30 – 32)
definuje široké spektrum práv domorodých skupin, označovaných jako „původní indigenní
a rolnické národy a skupiny“ (naciones y pueblos indígena originario campesinos). Jako
indigenní skupina je chápáno každé společenství, které „sdílí kulturní identitu, jazyk,
historickou tradici, instituce, teritorium a kosmovize, jejichž existence předchází španělské
koloniální invazi“115 (článek 30). Tyto skupiny mají právo na zachování kulturní
a náboženské identity, praktikování vlastních politických, ekonomických a právních
systémů, interkulturní a vícejazyčné vzdělávání a začlenění svých institucí do státní
struktury. Podle článku 5 nabylo všech 36 indigenních jazyků země status úředních jazyků
(což implikovalo povinnost státních úředníků naučit se domorodý jazyk užívaný v místě
jejich působiště). Indigenní skupiny mají právo vytvářet teritoriální autonomie (články
289-296) a mají nárok na předběžnou a informovanou konzultaci s představiteli státu
o možné těžbě přírodních surovin na svém území (článek 30–15). Zároveň si mohou
nárokovat podíl ze zisků z případné těžby (článek 30-16). Jak ukázal následující vývoj,
právě tyto body začaly představovat ohniska potenciální konfrontace mezi indigenními
skupinami a bolivijským státem.
Vymezení indigenních teritoriálních autonomií je součástí širší politiky decentralizace:
ústava zavádí několik rovin autonomie: departementální, regionální a okresní (autonomía
municipal). Problematické je ovšem jejich konkrétní teritoriální vymezení: zejména
u indigenních autonomií se ústava odvolává na (mnohdy neexistující) legislativu, zároveň
je zde možnost potenciálních střetů zájmů mezi jednotlivými autonomními jednotkami,
zejména v případě sporů o podíly z těžby přírodních surovin (Harten 2011: 221).
Kontroverzní aspekt ústavy představuje uznání plurality právních systémů. Vedle
občanských právních norem země byl v Bolívii legalizován indigenní právní systém
(jurisdicción indígena originario campesina (článek 190-192), označovaný také jako
komunitní spravedlnost (justicia comunitaria). Tato úprava má umožnit indigenním
komunitám uplatňovat v rámci autonomních teritorií na svých členech vlastní právní
normy a související systém sankcí. Ústava tak reaguje na dlouhodobě existující problém.
Mnoho indigenních komunit v praxi běžně užívá principy komunitního práva, tento postup
ale dosud stál fakticky mimo zákon a nebyl státem nijak regulován. V extrémních
115

„Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta
identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya
existencia es anterior a la invasión colonial española“
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případech tak docházelo k excesům zejména v podobě lynčování osob nařknutých
z kriminální činnosti (Goldstein 2003; Goldstein - Williams Castro 2006). Tím, že nová
ústava komunitní právo legalizovala, umožnila státu indigenní právní normy regulovat
a sladit je s civilním právem. Právě tato harmonizace představuje ovšem velký problém, je
například velmi obtížné skloubit principy komunitního práva s konceptem lidských práv
a důstojnosti. Prvním pokusem o vymezení působnosti komunitního práva je Zákon
o právním vymezení (Ley 073), který byl vydán v roce 2010. Podle paragrafu 5 musí
komunitní právo respektovat všechna individuální práva zakotvená ústavou, povoleno není
užívání jakékoli formy násilí proti nezletilým a ženám a lynčování je zapovězeno jako
hrubé porušování lidských práv. Paragraf 6 zcela zakazuje trest smrti, jeho užití v rámci
komunitního práva je považováno za trestný čin vraždy. Komunitnímu právu podléhají
pouze příslušníci příslušné indigenní skupiny (paragraf 9), z komunitní jurisdikce je
vyjmuto široké spektrum trestné činnosti, zejména závažných trestných činů (paragraf 10).
Zákon dále vymezuje možnosti koordinace komunitní a civilní jurisdikce (paragraf 13–
16). Je samozřejmě otázkou, do jaké míry bude stát schopen provádět efektivní kontrolu
aplikace komunitního práva a zamezit tak možnému porušování lidských práv. Na druhou
stranu je sporné, zda výraznou regulaci působnosti komunitního práva ze strany státu nelze
chápat jako omezování pravomocí indigenních autonomií. Podobně jako v dalších
případech, i otázka komunitního práva ukazuje problematičnost pluralitního pojetí
bolivijského státu, který by měl fungovat jednak podle západních liberálních principů,
jednak v souladu s indigenními koncepty. Individuální pojetí lidských práv jakožto
produkt západní modernity je v mnoha ohledech velmi těžko slučitelné
s indigenními komunitními principy, jeho priorizace ze strany státu tak může být
indigenními skupinami paradoxně chápána jako pokračující projev dominance západních
kulturních konceptů116.
Nová ústava výrazně rozšiřuje stávající koncept individuálních lidských práv o práva
druhé a třetí generace (Schilling - Vacaflor 2011: 10). Zakotvuje právo na bezplatné
vzdělání a bezplatnou zdravotní péči, které musí občanům zajistit stát (článek 17 a 18).
Garantuje právo na přístup k základním službám: dodávkám pitné vody, kanalizaci,
dodávkám elektrické energie, zemního plynu pro domácí užití a poštovním
a telekomunikačním službám. Tyto služby musí obyvatelstvu opět poskytovat stát (článek
20). V případě elektřiny, plynu a telekomunikací je možné je zajišťovat prostřednictvím
kontraktu se soukromými dodavateli, přístup k pitné vodě a kanalizaci je ovšem považován
za jedno ze základních lidských práv, vodovodní síť proto nemůže být za žádných
okolností privatizována (článek 20: I., II). Tento bod nové ústavy odráží zkušenost
z cochamabského konfliktu a pozdějšího konfliktu v El Altu, způsobených právě
privatizací vodovodní sítě. Ústava zajišťuje právo na důstojnou práci s odpovídajícím
ohodnocením (článek 46) a právo pracujících organizovat se v odborových organizacích
(článek 51). Zvláštní oddíl ústavy vymezuje právo na „zdravé, chráněné a rovnovážné“
116

Pro ilustraci sporů, vznikajících při uplatňování komunitního práva, viz např. El Diario 2012b.
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životní prostředí (článek 33). Tento bezpochyby pokrokový rámec vymezení základních,
sociálních a ekonomických práv v sobě opět skrývá ohniska potenciální konfrontace.
Vzhledem ke stávající ekonomické politice Bolívie se například povinnost státu zajišťovat
sociální práva obyvatelstva může velmi snadno dostat do konfliktu s právem na zdravé
životní prostředí obyvatel oblastí bohatých na nerostné suroviny.

Úpravy ve sféře zákonodárné, výkonné a soudní
Vedle úprav kosmetického charakteru (podle článku 145 byl bolivijský kongres
přejmenován na Mnohonárodnostní legislativní shromáždění, Asablea Legislativa
Plurinacional), ústava pozměnila strukturu legislativního orgánu: jako výsledek
kompromisního vyjednávání s představiteli teritoriálně zakotvené opozice se zvýšil počet
zastupitelů v dvoukomorovém senátu na 36 (článek 148). Naproti tomu pozbyli členové
kongresu imunity pro stíhání za kriminální činy (článek 152), bylo zrušeno vyplácení
náhrad (článek 158) a všichni volení reprezentanti mohou být předčasně odvoláni z funkce
(článek 157).
Sporným bodem se stala úprava prezidentského mandátu: na rozdíl od předchozí
konstituce nová ústava povoluje téže osobě zastávat funkci prezidenta dvě po sobě
následující pětiletá volební období (článek 168). Díky této úpravě mohl prezident Morales
kandidovat ve volbách v roce 2009. Výklad ústavy by ale teoreticky mohl umožnit i třetí
následnou kandidaturu Moralese: vzhledem k tomu, že nová ústava redefinovala Bolívii
a vytvořila z ní nový stát, Morales by při své třetí kandidatuře nejednal v rozporu
s ústavním pořádkem, neboť by se ve skutečnosti jednalo o jeho druhý mandát v nově
definovaném státě. Možná další kandidatura Moralese je tak trnem v oku opozici, pro
kterou by jeho další setrvání ve funkci představovalo nepřípustnou hegemonizaci moci.
Stejně tak je diskutován nový způsob volby členů nejvyššího soudu. Mnohonárodnostní
legislativní shromáždění (kongres) zvolí dvoutřetinovou většinou možné kandidáty za
jednotlivé departmenty, členy nejvyššího soudu z nich poté prostřednictvím přímé volby
vyberou bolivijští občané (článek 182). Přestože kandidáti nesmějí náležet k politickým
organizacím a nemohou se aktivně účastnit volební kampaně, skýtá tento postup nebezpečí
politizace nezávislé soudní instituce.

Ekonomická politika
Jak trefně poznamenává Harten (2011: 221), ekonomická politika Moralesovy
administrativy je velmi často misinterpretována, což je částečně způsobeno poněkud
zavádějícím názvem vládní strany MAS „Hnutí za socialismus“. Přestože některé
interpretace hovoří o snaze vytvořit v Bolívii socialismus 21. století (Kennemore - Weeks
2011), ústava země zakládá plurální ekonomický model, který spočívá v koexistenci
několika forem ekonomické organizace: komunitní, státní, privátní a družstevní. Přestože
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stát přímo podporuje komunitní a družstevní formy organizace (článek 307 a 310),
respektuje a chrání i soukromé ekonomické aktivity, privátní subjekty ovšem musejí,
stejně jako ostatní formy ekonomické organizace, generovat důstojnou práci, přispívat
k redukci sociálních nerovností a chudoby a chránit životní prostředí (článek 312). Podle
téhož článku není dovolena kumulace ekonomické moci v soukromých rukou v míře, jež
by mohla ohrozit ekonomickou svrchovanost země. Stát se zavazuje spravedlivě
přerozdělovat ekonomické přebytky prostřednictvím své sociální politiky (článek 306).
Stát hraje v plurálním ekonomickém modelu v mnoha ohledech výsadní roli: je hlavním
aktérem v procesu ekonomického plánování a regulace, zároveň vykonává přímou
kontrolu strategických ekonomických sektorů (článek 316). Bolivijské investice jsou
preferovány před investicemi zahraničními, žádný ze zahraničních podniků nesmí získat
výhodnější obchodí podmínky než podniky bolivijské (článek 320). Je ovšem možné
vytvářet smíšené formy ekonomické organizace, tzn. například v případě těžby fosilních
paliv se může bolivijský stát prostřednictvím „joint venture“ spojit s privátním podnikem,
nicméně akciový podíl státu v takto vytvořených společnostech musí dosahovat minimálně
51 % (článek 363). Prioritou státu je vytvoření produktivní průmyslové a obchodní
politiky, která adekvátním způsobem pokryje potřeby domácího trhu a posílí exportní
kapacitu země (článek 318). Důraz je v tomto smyslu kladen na industrializaci přírodních
surovin (článek 319) a export zboží s přidanou hodnotou (článek 318).
Spíše než socialistický model tak bolivijská plurální ekonomika představuje „andskoamazonský kapitalismus“117 (Weber 2011: 64), spočívající ve státem kontrolovaném
tržním hospodářství a podpoře formující se domácí (indigenní) buržoazie, která se má
postupem času stát hybnou ekonomickou silou v zemi (podle článku 318 se stát zavazuje
podporovat právě drobné městské a venkovské výrobce). Aplikace přímé redistributivní
politiky je možná pouze u státních podniků, které ale dosud generují zisky výhradně
prostřednictvím těžby a exportu nerostných surovin, což činí sociální politiku státu
závislou na extraktivistické ekonomické strategii. Tento fakt představuje další ohnisko
potenciální konfrontace a jasnou inkonsistenci mezi ekonomickou politikou státu
a ostatními konstitučně zakotvenými principy (sociálními právy, právy indigenních skupin
nebo politikou ochrany životního prostředí).
Ústava sice omezuje latifundismus, nicméně stanoví kompromisní řešení, jež je jasným
ústupkem lobbistům východního agroprůmyslu: maximální plocha vlastněné půdy sice
nesmí překročit 5 000 ha118 (článek 398), tento limit se ale nevztahuje na nemovitý
majetek nabytý před tím, než vešla ústava v platnost (článek 399). V případě prokázaného
latifundismu (držení půdy, jež neplní svou produktivní nebo socioekonomickou funkci, či
zneužívání polootrocké či otrocké práce při jejím obhospodařování) má stát právo půdu
117

Jedná se o pojem, který poprvé užil Álvaro García Linera.
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Tento limit byl určen v roce 2009 prostřednictvím celonárodního referenda (Atlas Electoral de
Bolivia, Tomo II: 207-208)
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vyvlastnit a přerozdělit (článek 401). Jak ovšem dokazuje Harten (2011: 223), v praxi je
prosazení této sankce velmi problematické díky politickému propojení představitelů
agroprůmyslu s autonomními orgány východních departmentů. Přestože konstituce stanoví
výsadní postavení státu v ekonomické politice země, fakticky je jeho regulativní
a kontrolní funkce dosud obvykle příliš slabá na to, aby mohl ústavně zakotvené principy
skutečně aplikovat v praxi.

Hledání alternativní formy modernity?
Bylo by jistě naivní se domnívat, že samotné přijetí nové ústavy v Bolívii automaticky
vytvoří novou, lepší společnost, zajistí funkční pluralitní politický systém a prosperující
ekonomiku. Je ovšem nepopiratelné, že je konstituce důležitým dokumentem, který, bude–
li podpořen vytvořením odpovídající legislativy, může pomoci nastartovat proces
transformace země. Jasným záměrem ústavy je vytvořit nový koncept státu, který se
(podobně jako politická ideologie MAS) v první řadě vymezuje vůči stávajícímu statusu
quo a v mnoha ohledech se snaží o jeho popření119. V tomto ohledu nese ústava jasný
rukopis MAS: zakazuje například privatizaci vodních zdrojů, instalaci zahraničních
vojenských základen na bolivijském území (článek 10) nebo ovlivňování ekonomické
politiky ze strany zahraničních finančních institucí a států (článek 320). Konstituce se
vyrovnává s traumatizujícími zkušenostmi nedávné minulosti a vytváří symbolické hranice
oddělující nový, mnohonárodnostní bolivijský stát od bývalé, ekonomicky závislé
a politicky nestabilní Bolivijské republiky.
Ústava představuje velmi ambiciózní projekt, postavený na vznešených ideálech rovnosti,
vzájemného respektu, spolupráce a dobré vůle odlišných národů a společenských skupin,
které vedle sebe (teoreticky) mohou harmonicky koexistovat v rámci jednoho silného
bolivijského státu. Toto idealistické pojetí je ve skutečnosti velmi problematické, ústava
totiž na jednu stranu vytváří rámec pro důkladnou decentralizaci a vytvoření několika
úrovní lokálních autonomií, na druhou stranu ale posiluje kontrolní a regulativní
pravomoci státu a funkce exekutivy. Vzhledem k dosavadní nepříliš silné pozici státu na
departementální úrovni (zejména v oblasti východního půlměsíce) je sporné, nakolik bude
schopen své pravomoci skutečně v praxi uplatňovat.
Podobně problematické je i nové, pluralitní pojetí demokracie. Posílení přímé,
participativní demokracie má v první řadě zajistit možnost politické participace široké
skupiny dříve marginalizovaného obyvatelstva. Občanská společnost se má v maximální
míře podílet na politickém rozhodování a kontrole. Důraz na principy přímé demokracie
lze opět chápat jako způsob, jak negovat dřívější politickou kulturu země spjatou se
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Jednou z radikálních změn je v tomto smyslu důraz na genderovou rovnost. Ústava zakazuje
jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví (např. článek 48), v samotném textu ústavy je vždy
femininum zmíněno na prvním místě (las bolivianas y los bolivianos). Konstituce tak ostře kontrastuje
s dosavadní silně machistickou orientací bolivijské společnosti.
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zdiskreditovanými představiteli tradičních politických uskupení. Během posledních dvou
desetiletí 20. století představoval stát pro mnoho Bolivijců indiferentní, nebo přímo
nepřátelskou entitu. Zapojení občanské společnosti do politického rozhodování má
potenciál zmenšit tuto propast, která se vytvořila mezi společností a státem v minulosti. Na
druhou stranu ale bude pro Moralesovu vládu (a jeho případné nástupce) velmi
komplikované sladit mnohdy protichůdné požadavky jednotlivých sektorů bolivijské
společnosti. Je pravděpodobné, že v momentě, kdy nebude k dispozici společný nepřítel,
který by sjednotil postoje různých indigenních a sociálních hnutí, se pluralitní pojetí
demokracie stane zdrojem konfliktů. Stejně tak bude preferované vládnutí zdola,
prostřednictvím politické participace horizontální sítě sociálních a indigenních hnutí, velmi
těžko slučitelné s ústavně zakotvenou politikou státního intervencionismu120.
Po staletích kulturní a sociální marginalizace rehabilituje nová ústava koncept indigenity
a vyzdvihuje jej na státotvornou úroveň. Vybrané prvky domorodých kosmovizí byly
přijaty jako eticko-morální principy mnohonárodnostního státu, mezi nimi triáda „nebuď
líný, nelži a nekraď“ (ama qhilla, ama llulla, ama suwa) a koncept dobrého života suma
qamaña. Dobrý život se stal mantrou celé ústavy, která slouží k legitimizaci sociální
a ekonomické politiky státu, jejíž hlavní funkcí je přispívat k dobrému životu všech
Bolivijců. Problém spočívá v možnosti velmi široké interpretace „dobrého života“.
Obecný výklad chápe dobrý život jako harmonický život v rovnováze se společností
a přírodním prostředím. Sám Morales zdůrazňuje, že „je třeba myslet na to, žít dobře,
nikoli žít lépe. Žít lépe je vždy na něčí úkor. Žít lépe je na úkor ničení životního prostředí“
(Morales in Democracy Now 2009). Dobrý život, vyjádřeno jazykem západního
environmentalismu, může být chápán jako indigenní vyjádření dobrovolné skromnosti.
Problém tkví v tom, že takto pojatý koncept dobrého života se může velmi snadno dostat
do přímého rozporu s imperativem ekonomického růstu, na němž je bytostně závislá
bolivijská sociální politika. Je rovněž velmi obtížné (spíše nemožné) objektivně stanovit
jakékoli „standardy“ dobrého života, který tak zůstává pouze velmi vágní, symbolickou
kategorií.
Ústava uznává množství práv indigenních skupin, legitimizuje indigenní autonomie
a v jejich rámci domorodé právní, politické a ekonomické systémy. Indigenní symboly
(zejména vlajku wiphalu) staví na stejnou úroveň jako civilní symboliku státu. Samotná
struktura státu ale zůstává nezměněna a kopíruje západní liberální model. Bolívie
zdůrazňuje historickou kontinuitu předkolumbovských kultur, princip indigenity hraje
klíčovou roli v novém pojetí myšleného společenství bolivijského národa, nicméně ústava
není postavena na indigenním pojetí státu, ale spíše na představě „alternativní formy
120

Dobrým příkladem je pokus o zrušení subvencí pohonných hmot (tzv. gasolinazo) ze strany
Moralesovy vlády na konci roku 2010, v jehož důsledku stouply ceny benzínu a nafty zhruba o 80 %.
Morales tento krok zdůvodňoval nutností omezit rozbujelé pašeráctví pohonných hmot. Odpovědí mu
byly masové protesty, v latinskoamerickém kontextu vůbec první případ lidového odporu proti
levicové vládě. Na nátlak veřejnosti byl Morales během několika dnů nucen dekret stáhnout
(Achtenberg 2011).
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modernity“ (Harten 2011: 225). Zcela originálním způsobem se pokouší propojit zdánlivě
neslučitelné principy původnosti a modernity a vytvořit jednotný a přijatelný konstituční
rámec pro teritoriálně, etnicky a sociálně fragmentovanou bolivijskou společnost. To, jak
bude tento pokus úspěšný, ukážou příští desetiletí.

Volby 2009 a definitivní ustavení politické hegemonie MAS
Prvním prezidentským volbám v nově založeném Mnohonárodnostním státě Bolívie
předcházely poměrně dramatické události. Po schválení nové ústavy země v roce 2009
bylo třeba vytvořit přechodný volební zákon. Ten se stal dalším jablkem sváru mezi MAS
a opozicí, která jeho přijetí úspěšně blokovala a ve snaze získat čas k vytvoření jednotné
fronty proti MAS požadovala zavedení nového systému registrace voličů, postaveného na
biometrické bázi121. Opozice vycházela z existujícího doporučení pozorovatelů Evropské
unie, které ovšem o vytvoření biometrického registru uvažovalo v dlouhodobé perspektivě
a nijak nezpochybňovalo platnost stávajícího systému (Harten 2011: 184). Oponenti
spoléhali na to, že vláda nový biometrický registr do prosincových voleb jednoduše
nestihne vytvořit, což by jednak znemožnilo konání voleb, jednak by opětovně
destabilizovalo politickou situaci v zemi.
Opoziční bojkot volebního zákona mobilizoval provládní sociální hnutí. CSUTCB
oznámila, že bude fyzicky obléhat parlament do té doby, než bude zákon schválen.
Morales se dostal do velmi komplikované situace: blokáda kongresu se mohla snadno
zvrhnout v násilnou potyčku mezi přívrženci a odpůrci vlády. Uchýlil se proto ke
kompromisní a velmi chytré strategii. Aby se vyhnul nutnosti použít násilných
donucovacích prostředků proti vlastním stoupencům, ale zároveň vyjádřil svůj militantní
postoj, přistoupil ke kroku, který dříve několikrát využil v pozici odborového aktivisty:
v dubnu zahájil protestní hladovku, k níž přizval i představitele spřátelených sociálních
hnutí (El Mundo 2009). Po pěti dnech se podařilo vyjednat kompromisní řešení: výměnou
za příslib schválení zákona Morales přistoupil na některé požadavky opozice: zredukoval
indigenní volební distrikty ze 14 na 7, ale především souhlasil se zavedením nové
biometrické registrace voličů. Zákon 4021, stanovující datum voleb na 6. prosince 2009,
vzápětí prošel kongresem (Ley 4021).
Přestože k vytvoření biometrického systému zbývalo necelých 7 měsíců, podařilo se
během této doby zaregistrovat více než 5 milionů osob, oprávněných jít k volbám
(Peñaranda - Candia 2009: 100). Nový systém zajistil možnost volit příslušníkům těch
skupin, které byly dosud z volebního procesu vyloučeny, zejména domorodých
a rolnických komunit (ibid.: 103). Vláda podpořila registrační proces masivní mediální
kampaní a financovala jej z poněkud kuriózního zdroje: potřebných 20 milionů USD
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Voliči měli být identifikováni na základě otisku prstů.
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získala tím, že odložila nákup nového prezidentského letounu, který měl nahradit svého 30
let starého předchůdce (Harten 2011: 185).
Z prosincových voleb vyšel Morales jako suverénní vítěz. Získal 64,2 % hlasů (což je
o 10,2 % více, než v roce 2005, díky novému způsobu registrace však faktický nárůst jeho
voličů oproti roku 2005 představoval téměř milion a půl hlasů (Atlas Electoral de Bolivia,
Tomo I: 367)122. Na svou stranu získal Morales i dříve opoziční department Tarija (51,1 %
pro MAS oproti 31,6 % z roku 2005), rovněž si výrazně polepšil v departmentech Santa
Cruz (40,9 % vs. 33, 2 % z roku 2005), Beni (37,7 % vs. 16,5 %) a Pando (44,5 % vs. 20,9
%) (ibid.: 303 – 422). Moralese rovněž podpořilo více než 75 % voličů, žijících
v zahraničí, kteří dostali vůbec poprvé možnost se voleb zúčastnit (ibid.: 434). Morales se
stal prvním prezidentem, který byl zvolen ve dvou po sobě následujících mandátech,
a který byl navíc v druhém termínu zvolen vyšším procentem hlasů.
Volby v roce 2009 prakticky utvrdily politickou hegemonii MAS v zemi. MAS získala 88
ze 130 křesel v parlamentu a 26 ze 36 křesel v senátu (ibid.: 370). Ve volbách do
departmentů v roce 2010 MAS zvítězila v šesti z devíti departmentů, opozice se těsně
udržela u moci v departmentech Beni123, Santa Cruz a Tarija (Atlas Electoral de Bolivia,
Tomo III: 324).
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V roce 2005 získala MAS 1 544 374 hlasů, zatímco v roce 2009 to bylo 2 851 996 hlasů (Atlas
Electoral de Bolivia, Tomo I: 301 – 367).
123

Pokusem o posílení pozice MAS v departamentu Beni byla i kandidatura bývalé modelky a Miss
Bolívie Jessicy Jordan na pozici prefektky v předčasných volbách v lednu 2013. Přestože Jordan
nezvítězila, podařilo se jí získat slušných 44,1 % (Jornada 2013; Aguilar Agramont 2013).
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XI.

Nová hospodářská a sociální politika: indigenní socialismus
nebo andsko-amazonský kapitalismus?

Primárním úkolem Moralesovy vlády bylo zavést politiku dlouhodobě vedoucí ke zlepšení
socioekonomické situace většiny bolivijského obyvatelstva. V roce 2005 žilo více než 60
% populace pod hranicí chudoby, 36,7 % čelilo chudobě extrémní. Téměř třetina
obyvatelstva (28,6 %) neměla přístup k pitné vodě, 24 % dětí ve věku do 3 let trpělo
podvýživou (INE 2001b). Vybudování sociálně spravedlivého státu se stalo jedním
z nejambicióznějších projektů Moralesovy administrativy. Jak uvidíme dále, její radikální
prosociální diskurs se ovšem často rozchází se skutečnou politickou praxí.
První krok v procesu vybudování sociálně citlivého, redistributivního systému měla
představovat reforma ekonomické politiky. Symbolickou tlustou čarou za dosavadním
neoliberálním směřováním země se stalo odvolání nechvalně známého nejvyššího dekretu
21060, který v bolivijském hospodářství hegemonizoval principy tržní ekonomiky (Albro
2006: 410). Následovalo znárodnění zdrojů fosilních paliv. Vzhledem k dlouhodobé
historii ekonomické exploatace Bolívie měl tento krok obrovský symbolický význam, což
bylo vyjádřeno poměrně dramatickou formou samotného aktu znárodnění: 1. května 2006
obsadila vrt San Alberto (jih departmentu Tarija), náležející společnosti Petrobras,
bolivijská armáda a prezident Morales zde slavnostně uvedl v platnost nejvyšší dekret
(decreto supremo) 28701 „Héroes de Chaco“ o znárodnění (El Mundo 2006).
Nacionalizace vyvolala nadšení většiny obyvatel západní části země, kteří ji chápali jako
pozitivní signál nově nastoupeného politického kurzu, zároveň byla široce reflektována
domácími a zahraničními médii. Opozice, teritoriálně zakotvená ve východních
departmentech, naopak znárodnění ostře kritizovala, neboť v něm viděla ohrožení
zahraničních investic a znevýhodnění východního půlměsíce, na jehož území se nachází
většina ložisek fosilních paliv a který se bude muset o své přírodní bohatství dělit se
západní, horskou částí země.
Přes obrovský rozruch, který vyvolalo, nebylo tolik diskutované „znárodnění“ ovšem ve
skutečnosti znárodněním v pravém slova smyslu. Moralesův kabinet si byl vědom rizika,
které by bylo spojeno s kompletním vyvlastněním veškerého majetku ropných společností.
Ve skutečnosti vláda provedla politický kompromis, díky němuž udržela svou legitimitu
v zemi a splnila jeden z klíčových předvolebních slibů, zároveň ale neohrozila své
zahraničně politické postavení. Znárodnění fosilních paliv totiž spočívalo ve specifické
úpravě zdanění ve prospěch státu, kterému ropné společnosti formou daní a podílů na
zisku měly nadále začít odevzdávat 82 % celkové hodnoty své produkce (El País 2006).
Legální průchodnost změny podmínek zdanění argumentovala vláda tím, že předchozí
kontrakty neprošly schválením senátu a tudíž byly podle ústavního pořádku země
považovány za neplatné (El Mundo 2006). V následujících měsících vláda vyjednala s 12
ropnými společnostmi 44 nových kontraktů, které byly senátem schváleny v dubnu 2007.
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Podstatné úpravy se navíc týkaly pouze těch společností, jejichž produkce v roce 2005
překračovala 2,5 miliónu m3 za den (Harten 2011: 81).
Znárodnění zdrojů fosilních paliv bylo spojeno i se znovunabytím strategického podniku
YPFB, v němž se stát stal majoritním vlastníkem s 51 % podílem akcií. Tento krok měl
opět spíše symbolický význam: stát dosud vlastnil 49 % společnosti jako součást
(nefunkčního) penzijního systému BONOSOL. Znovunabytí YPFB ve skutečnosti
představovalo převod necelých 3 % akcií ve prospěch státu. I tento krok ovšem vedl
k významnému zvýšení příjmů do státního rozpočtu: jen v rozmezí let 2004 - 2008 vzrostl
příjem státu o téměř 20 % HDP, v tomtéž časovém období zisky státu z těžby ropy
a zemního plynu stouply o 3,5 miliard dolarů (Weisbrot – Ray - Johnston 2009:7). Země se
po dlouhé době zbavila dříve permanentního fiskálního deficitu, mezinárodní finanční
rezervy vzrostly z necelých 3 miliard (2005) na více jak 14 miliard dolarů v roce 2012
(Hidrocarburos Bolivia 2012). Samotný HDP Bolívie si od roku 2005 udržuje stabilní
zhruba 4 - 5% přírůstek (INE 2013).
Zvýšené příjmy do státního rozpočtu a jistá kumulace bohatství umožnily státu začít
investovat do rozvoje zanedbané infrastruktury. Moralesova administrativa navázala na
koncept rozvoje dopravní infrastruktury z předchozích období a soustředila se především
na vybudování dálniční sítě s cílem zlepšit dopravní spojení mezi jednotlivými
departmenty a podpořit mezinárodní dopravu v rámci širšího plánu kontinentální integrace
jihoamerické infrastruktury (IIRSA 2013). V současnosti jsou dokončovány dvě nové
dálnice směřující k brazilským hranicím, jejichž primárním cílem je zajistit mobilitu zboží
putujícího oběma směry a částečně tak zmírnit handicap, který Bolívii způsobila ztráta
přístupu k moři. V rozporu s environmentalistickou rétorikou Moralesovy vlády zůstává
podinvestovaná bolivijská železniční doprava dosud mimo ohnisko jejího zájmu.
Vzhledem k radikálně prosociálnímu diskursu vlády MAS je rovněž překvapivé, že
sociální výdaje představují pouze přibližnou třetinu veřejných investic. V letech 2005 –
2011 se pohybují zhruba na úrovni 12 % HDP (od roku 2009 jeví tendenci k mírnému
nárůstu). Jejich největší díl představují výdaje na vzdělávání a sociální podporu (IMF
2012: 34). Poněkud problematickým se jeví ten fakt, že sociální programy státu jsou přímo
závislé na příjmech z exportu ropy a zemního plynu. Prostřednictvím 32 % přímé ropné
daně IDH (Impuesto Directo a Hidrocarburos) (Impuestos Nacionales de Bolivia 2012)
začaly být tyto příjmy přerozdělovány ve třech sociálních programech:
Bono Juancito Pinto: započal v roce 2006. Jedná se o motivační program podporující
získání základního vzdělání v městských i venkovských oblastech. Spočívá ve vyplácení
ročního stipendia ve výši 200 Bs (cca 29 USD) za každý dokončený školní rok od první do
šesté třídy základní školy. V roce 2012 bylo stipendium vyplaceno přibližně 1,7 miliónu
studentů s nákladem téměř 352 milionů Bs (cca 51 mil. USD)
(Ministerio de Educación 2012).
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Renta Dignidad: program byl zahájen v roce 2008 jako rozšíření dřívějšího programu
Bonosol (HelpAge International 2008). Spočívá ve vyplácení ročních příspěvků ve výši
1800-2400 Bs (cca 260 – 348 USD) osobám starším 60 let s nízkými nebo nulovými
příjmy. Cílem programu je eliminace extrémní chudoby mezi seniory (YPFB 2008).
Bono Juana Azurduy (Bono Madre Niño Niña) poskytuje od května 2009 finanční podporu
nepojištěným matkám jako motivaci pro absolvování preventivních lékařských vyšetření
během těhotenství a po porodu, program se tak snaží redukovat mateřskou a dětskou
úmrtnost (Ministerio de Presidencia 2009). Matky získávají příspěvek 50 Bs (cca 7 USD)
za každou ze čtyř preventivních prenatálních prohlídek, 120 Bs (cca 17 USD) jako
porodné a 125 Bs (cca 18 USD) za každou návštěvu lékaře do dvou let věku dítěte. V roce
2011 stát do programu investoval více než 301 milionů Bs (cca 44 milionů USD) (Estado
Plurinacional de Bolivia 2013).
Bolivijský stát rovněž subvencuje ceny pohonných hmot, které v roce 2011 představovaly
zhruba 40 % jejich hodnoty na mezinárodním trhu. U domácností, které konzumují méně
než 70 kwh za měsíc stát subvencuje 25 % tarifu za elektrický proud (IMF 2012: 35).
V rozvoji dlouhodobě podinvestovaných oblastí Bolívie využila i nově vytvořených
zahraničních aliancí. Kuba a Venezuela jako současní strategičtí partneři Bolívie124
participovali na tvorbě projektů zaměřených na zdravotnictví a vzdělávání. V roce 2006
byl iniciován program masivní alfabetizace s cílem eliminovat negramotnost, jež
znevýhodňovala zejména indigenní obyvatele rurálních oblastí (jednalo se o více než 800
000 negramotných osob, z nichž téměř 237 000 sídlilo v departmentu La Paz).
Alfabetizační kampaň probíhala ve španělštině, aymarštině, kečujštině a guaraníštině
a využívala kubánského vzdělávacího programu „Ano, já mohu“ (Yo sí puedo) (Ministerio
de Educación 2011). Materiální a technickou pomoc poskytly Kuba a Venezuela, na
faktickém průběhu kampaně se podílelo kolem 50 000 domácích dobrovolníků. Podle
vládních zdrojů klesla na konci roku 2008 míra analfabetismu v Bolívii na zhruba 3 %
a země vyhlásila definitivní vítězství nad negramotností (Smink 2008). Úspěch je o to
markantnější, uvědomíme-li si dlouhodobou pozici Bolívie jako nejchudší země
kontinentální Latinské Ameriky.
Za zmínku rovněž stojí tzv. Operace zázrak (Operación Milagro), Kubou a Venezuelou
dotovaný program oftalmologických operací, poskytovaných zdarma osobám postiženým
poruchami zraku, zejména šedým zákalem, pterygiem a dalšími chorobami, často se
vyskytujícími v bolivijské populaci (vzhledem k extrémním nadmořským výškám
124

V roce 2006 se Bolívie připojila ke Kubě a Venezuele a vstoupila do společenství ALBA,
Bolívariánská aliance pro národy naší Ameriky (Alianza Boliviariana para los Pueblos de Nuestra
América), k jehož cílům patří vzájemná spoupráce voblasi zdravotnictví, školství a sociální politiky.
ALBA měla zároveň oslabit vliv Spojenými státy iniciované FTAA – ALCA (ALBA 2010). Akronym
společenství má rovněž symbolický význam: slovo alba znamená ve španělštině úsvit.
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Altiplana a intenzivnímu slunečnímu záření jsou zde poruchy zraku velmi častým jevem).
V Bolívii bylo od roku 2006 vybudováno 18 oftalmologických center (Ministerio de
Presidencia 2009), kde kubánští a bolivijští specialisté do konce roku 2011 odoperovali
zdarma vice než 600 000 pacientů nejen z Bolívie, ale také ze sousedních
latinskoamerických zemí (Diario Octubre 2011).
Moralesova vláda se zavázala zaměřit svou sociální politiku na zlepšení situace nejvíce
marginalizovaných skupin obyvatelstva. Přístup ke zdrojům pitné vody, dostupnou
zdravotní péči, možnost vzdělávání, transportu a komunikace Moralesova administrativa
považuje za základní lidská práva: služby typu zdravotnictví, školství, dopravy
a telekomunikací tudíž nemohou být komerčnímu službami, musí je pro své občany zajistit
(a subvencovat) stát. Cílem této strategie je prolomit kruh sociálního, ekonomického
a technologického vyloučení chudé (a) indigenní populace Bolívie.
Vybudování ekonomicky prosperujícího a sociálně citlivého státu bude ovšem
představovat dlouhý a složitý proces. Zcela akutním problémem jsou přetrvávající hluboké
sociální nerovnosti ve společnosti nejen na individuální rovině, ale také v rámci
jednotlivých departmentů. Neradostnou situaci se daří zlepšovat pouze velmi zvolna: podle
dostupných dat poklesla v roce 2010 míra obyvatelstva žijícího pod hranicí chudoby oproti
roku 2005 zhruba o 10 % (World Bank 2013). Rovněž GINI koeficient nerovnosti klesá
mezi léty 2005 – 2010 pouze lehce z 0,60 na 0,50 (IMF 2012: 35; INE 2009b). Mezi roky
2003-2013 se ovšem podařilo snížit dětskou úmrtnost ze 75 na 39, 76 promile (Weisbrot –
Ray - Johnston 2009: 6 – 18; CIA 2013b), což může poukazovat na efektivitu nově
zavedených preventivních zdravotních programů. Vedle krátkodobě směřovaných
sociálních programů je ovšem potřeba vytvořit dlouhodobý projekt, spočívající zejména
v přeorientování dosavadního exktraktivistického charakteru ekonomické politiky země na
hospodářskou strategii spočívající v tvorbě přidané hodnoty (fakticky jsou sociální
programy financovány pouze ze zisků z prodeje přírodních surovin, které závisí na do
značné míry nepředvídatelných fluktuacích cen surovin na mezinárodním trhu). V první
řadě je třeba zajistit vytvoření dostatečného množství pracovních míst a postupně
redukovat přebujelý neformální sektor ekonomiky spjatý s všudypřítomnou prekarizací
pracovní síly. Namísto zájmů nadnárodního kapitálu musí stát preferovat zájmy vlastního
obyvatelstva a vytvořit mu důstojné podmínky k životu a práci. Jak dokazuje Weber
(2011), právě tyto kroky ovšem představují pro Moralesovu administrativu velký problém.
Navzdory existujícím sociálním programům totiž zůstává sociální situace většiny
bolivijské populace nepříliš povzbudivá. Radikální rétoriku MAS, postavenou na vizi
vybudování komunitní socialistické společnosti, vystřídal po jejím triumfálním vstupu do
vlády a na parlamentní půdu spíše umírněný postoj, směřující k vytvoření „andskoamazonského kapitalismu“ (Linera 2006), spočívajícího v zachování stávající tržně
orientované ekonomiky a v posílení role státu, jehož daňový systém má zachytit část
národních ekonomických přebytků a přerozdělit je mezi drobné producenty v městských
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a venkovských oblastech (Weber 2011: 226). Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že
ponechává prakticky netknuty stávající socioekonomické struktury umožňující exploataci
většiny chudých Bolivijců. Část sociálních hnutí, očekávajících od Moralesovy vlády
radikální přehodnocení dosavadní ekonomické politiky, byla pochopitelně jejím velmi
umírněným postojem rozčarována. Poměrně záhy musela administrativa MAS čelit
sociálním konfliktům, jejichž cílem bylo skutečné naplnění jejích radikálních závazků vůči
marginalizovaným skupinám obyvatelstva.
Situaci navíc komplikuje ten fakt, že velmi často dochází ke střetu zájmů jednotlivých
sociálních hnutí, jejichž konkrétní požadavky mohou být zcela protichůdné. Dobrým
příkladem konfliktů, vycházejících jak ze stávajících socioekonomických struktur
postavených na exploataci sociálně nejslabších skupin obyvatelstva, tak z protichůdnosti
požadavků protestujících, jsou události v Huanuni a Colquiri.

Konflikt o znárodnění: události v Huanuni a Colquiri
Oba konflikty byly spjaty s požadavkem obnovení důlní společnosti COMIBOL, fatálně
oslabené v důsledku neoliberální transformace. Privatizace důlního průmyslu v 80. letech,
spojená s masivním zeštíhlením COMIBOLu, rozštěpila dříve jednotné a silné odborové
hnutí horníků na dvě antagonistická křídla. Většina zaměstnanců COMIBOLu byla
propuštěna, zbylí horníci zůstali odborově organizováni v FSTMB, Bolivijské odborové
federaci důlních pracovníků. Druhou, početnější skupinu začali tvořit tzv. kooperativisté,
pracující jako osoby samostatně výdělečně činné, sdružení do hornických družstev.
Kooperativisty zastřešuje FENCOMIN, Národní federace družstevních horníků Bolívie
(Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia).
Fungování hornické kooperativy se ovšem v praxi příliš neliší od fungování soukromého
podniku. V čele stojí funkcionáři, kteří se nechají živit prací řadových horníků, jež nesou
veškerá rizika tohoto podnikání. Ekonomicky disponibilnější členové družstva mohou
uzavřít kontrakt s „obchodními partnery“ (chudými horníky), kteří výměnou za
zprostředkování pracovní příležitosti získávají smluvenou část vytěžené suroviny. Více
než tři čtvrtiny takto pracujících horníků nedisponují jakoukoli formou sociálního
pojištění, nemají fixní mzdu a nevztahuje se na ně zákoník práce (Achtenberg - Currents
2012a). Práci často vykonávají ve zcela zoufalých bezpečnostních podmínkách. V této
situaci drastické exploatace a permanentní prekarity se v rostoucí míře nacházejí i ženy
a děti (Weber 2011: 106).
FENCOMIN jakožto zdroj flexibilní, dostupné a levné pracovní síly představoval
tradičního spojence nadnárodního kapitálu a neoliberálních politických aktérů. Paradoxně,
první ministr hornictví a metalurgie ve vládě MAS, Walter Villaroel, byl vysokým
činovníkem FENCOMIN.
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Konflikt mezi horníky sdruženými pod FSTMB a FENCOMIN se rozhořel už na podzim
roku 2006. Lídři FENCOMIN, motivovaní příznivým vývojem cen na mezinárodním trhu,
se pokoušeli vládu dotlačit k tomu, aby poskytla prostor pro těžbu nadnárodním
společnostem, které by si k práci najaly právě hornické kooperativy. Zároveň provedl
FENCOMIN několik pokusů o fyzické obsazení dolů dosud spravovaných COMIBOL
(Huanuni, Caracollo, Colquiri a několika dalších). Proti politice FENCOMIN se postavili
horníci sdružení v FSTMB, kteří naopak požadovali kompletní znárodnění bolivijského
důlního průmyslu a znovuobnovení COMIBOLu jako silného státního podniku,
postaveného na kolektivní kontrole pracujících. V souladu s militantní tradicí svého
odborového hnutí zablokovali horníci z FSTMB v září 2006 dálnici spojující Oruro
s Chocabambou a Potosím. Požadovali vytvoření 1500 nových pracovních míst a příslib
investic na rekonstrukci COMIBOLu. V radikálním rozporu se svou obvyklou rétorikou
volající po nacionalizaci přírodního bohatství Bolívie označila vláda protestující horníky
za provokatéry a trockisty, kteří komplikují možnost získání zahraničních investic, jež by
umožnily rekonstruovat bolivijský důlní průmysl (Weber 2011: 108).
V říjnu 2006 došlo v komunitě Huanuni k násilnému střetu mezi představiteli FSTMB
a FENCOMIN. Kooperativisté se pokusili násilně obsadit zdejší cínový důl125,
kontrolovaný dosud převážně podnikem COMIBOL. Potyčka kooperativistů a horníků
COMIBOLu se přenesla do ulic Huanuni a zvrhla se v krveprolití, během nějž proti sobě
obě skupiny útočily pomocí dynamitových náloží. Téměř dvě desítky osob zemřely,
mnoho dalších bylo zraněno (Howard - Dangl 2006).
Teprve v důsledku tohoto konfliktu vydala Moralesova vláda na konci října 2006 nejvyšší
dekret 28901, prostřednictvím nějž byla předána kompletní kontrola nad doly v Huanuni
státnímu podniku COMIBOL, který do sebe integroval i protestující kooperativisty
(Economía Bolivia 2013). Ministr Villaroel byl nahrazen José Guillermo Dalencem,
bývalým činovníkem FSTMB. Morales přislíbil brzké znárodnění důlního průmyslu. Proti
nacionalizaci se obratem postavilo na 20 000 kooperativistů. Vláda MAS proto revidovala
svůj postoj a přislíbila kompromisní řešení v podobě vyššího zdanění soukromých důlních
společností. V únoru 2007 Morales oznámil znárodnění gigantických hutí ve Vintu.
Přestože byl tento krok proveden v podobně teatrálním duchu, jako nacionalizace fosilních
paliv, ve skutečnosti opět představoval spíše symbolický akt, jenž příliš neohrozil
dominantní postavení nadnárodních korporací, které v bolivijském důlním průmyslu
nadále hrají rozhodující úlohu (Weber 2011: 109).
Konflikt o COMIBOL výstižně ilustruje rozkol mezi rétorikou MAS a její ekonomickou
politikou, která ve skutečnosti příliš nenarušuje stávající hegemonii nadnárodního kapitálu
v zemi. Důkazem bezradnosti vlády tváří v tvář nadnárodní korporaci může být i konflikt
v Colquiri, nalezišti zinku a cínu zhruba 350 km jižně od La Pazu.
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Ve Huanuni, komunitě vzdálené necelých 50 km od Orura, se nachází nejrozsáhlejší ložisko cínu
v Jižní Americe, surovina je navíc velmi kvalitní a lehce dostupná.
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Na konci roku 2008 začaly důlní korporace pociťovat pokles zisků v důsledku světové
ekonomické krize, na což zareagovaly „okamžitou snahou převést náklady krize na své
zaměstnance“ (Weber 2011: 214) zejména v podobě snížení ceny práce. V Colquiri
operovala jedna z dceřinných společností švýcarské důlní korporace Glencore. Úsporná
opatření této firmy spočívala v propouštění, prodlužování pracovní doby, intenzifikaci
práce a snižování mzdy. Nespokojení zaměstnanci sdružení pod FSTMB proto požadovali
kompletní zestátnění dolů v Colquiri a zajištění důstojných pracovních podmínek. Během
jednání tripartity v lednu 2009 se ale vláda postavila na stranu korporace. Mzdy horníků
byly na rok 2009 zmrazeny. V únoru byla ovšem nově stanovena minimální mzda spolu
s 12% mzdovým nárůstem v soukromém sektoru. Přestože mělo toto nařízení automaticky
zrušit všechna stávající opatření, včetně zmrazení mezd v Colquiri, ve skutečnosti jej
korporace zcela ignorovala, stejně jako předchozí dohodu tripartity. Vláda byla zcela
neschopná Glencore donutit ke splnění legálních závazků, zároveň odmítala přistoupit na
požadavek FSTMB doly v Colquiri znárodnit (ibid.: 214 – 216). Přestože klíčové heslo
Moralesovy administrativy ve vztahu k zahraničnímu kapitálu znělo „chceme partnery,
nikoli pány“ (queremos socios, no dueños) (El País 2009), příklad Glencore dokazuje, že
se pozice bolivijského státu vůči mocným nadnárodním korporacím ve skutečnosti příliš
nezměnila.
K nacionalizaci dolů v Colquiri byla vláda dotlačena teprve v důsledku dalšího konfliktu
mezi kooperativisty a horníky sdruženými pod FSTMB, který hrozil přerůst v krveprolití,
podobné událostem v Huanuni. V Colquiri pracovali jak horníci zaměstnaní korporací
Glencor, tak kooperativisté. V květnu 2012 došlo mezi oběma stranami ke sporu
o kontrolu nad nejbohatšími rudnými žílami. V obavě před eskalací konfliktu vláda
vyřešila spor kompromisní metodou: doly v Colquiri znárodnila a předala společnosti
COMIBOL126, zároveň ale zajistila kooperativistům možnost nadále pracovat ve
vyhrazených částech dolů (Aldrick 2012). Přes počáteční konsensus následovaly
oboustranné ataky kooperativistů a FSTMB, konflikt navíc začal nabývat celonárodní
charakter: jako vyjádření solidarity se svými kolegy v Colquiri zahájili další horníci
sdružení pod FENCOMIN silniční blokády prakticky po celé zemi. Během zářijového
protestního pochodu v La Pazu došlo k násilnému střetu mezi oběma stranami, během nějž
zemřel jeden horník a několik dalších bylo zraněno. Přes snahy vlády jasně vymezit oblast
působnosti FSTMB a FENCOMIN přetrvává mezi oběma skupinami napětí a je velmi
pravděpodobné, že opět dojde k násilným střetům (Andean Information Nerwork 2012).
Konflikt v bolivijských dolech poukazuje na několik problémů hospodářské politiky
moralesovské Bolívie. První z nich spočívá v rozkolu rétoriky MAS a její reálné
ekonomické politiky: ke konkrétním krokům znárodnění dolů v Huanuni a Colquiri musela
být vláda fakticky dotlačena „zdola“. Tlak na rekonstrukci silného státního podniku
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Přes své obrovské zisky se gigant Glencor cítí být aktem nacionalizace poškozen. Vyhradil si právo
vymáhat na Bolívii kompenzaci proinvestovaných prostředků a vyjádřil obavy z dalšího postupu
bolivijské vlády vůči zahraničním investorům (Aldrick 2012).
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COMIBOL vychází především z řad horníků FSTMB a zdá se, není prioritou vlády
zdaleka tolik, jako přilákání zahraničních investic do důlního průmyslu a spolupráce
s nadnárodními společnostmi. Vládní andsko-amazonský kapitalismus má tendenci spíše
pokračovat ve stávajícím neoliberálním ekonomickém kurzu a příliš nenarušovat
související struktury ekonomické exploatace a nerovnosti.
Rozkol mezi kooperativisty a FSTMB je vládními představiteli interpretován jako jeden
z důsledků nacionalizační politiky: v post-nacionalizační Bolívii se ohniska konfliktu
přenesla z roviny stát versus nadnárodní kapitál mezi jednotlivé sociální aktéry Bolívie,
kteří si nárokují přístup k nově nabytému přírodnímu bohatství země (Elizondo 2012).
Bolivijské přírodní suroviny byly „znárodněny“ a podle článku 311 nové ústavy se staly
majetkem bolivijského lidu, který spravuje stát. Problém nyní spočívá v tom, jak toto
bohatství spravedlivě rozdělit mezi jednotlivé aspirující segmenty bolivijské společnosti
a předejít tak konfliktům vznikajícím jejich soupeřením. Přestože konflikty v postnacionalizační Bolívii skutečně mohou vycházet ze soupeření o nově nabyté zdroje,
domnívám se, že příčina problémů leží i jinde. Hospodářská politika Moralesovy vlády se
ve skutečnosti dosud potýká s dědictvím neoliberální transformace. Střet kooperativistů
s odboráři FSTMB zdaleka není pouhé soupeření dvou frakcí hornických odborů
o pracovní příležitosti. Ve skutečnosti zrcadlí systémovou nerovnováhu ekonomické
politiky MAS. Konflikt FENCOMIN a FSTMB je vyjádřením střetu privátní a veřejné
sféry. Horníci FENCOMIN představují dokonale flexibilní pracovní sílu, na níž se nejlépe
přenášejí podnikatelská rizika. Absence jakékoli pracovněprávní ochrany, fixní mzdy
a sociálního pojištění vytváří prostředí naprosté prekarity jejich práce, které využívají
nadnárodní koncerny, jež s kooperativisty s oblibou uzavírají kontrakty: výměnou za určitý
objem vytěžené suroviny jim poskytují smluvenou část konkrétního dolu k práci (Rueda
2012). Naproti tomu horníci zaměstnaní pod COMIBOL představují třídu zaměstnanců,
požadující od státu garanci pracovních a sociálních jistot. Současná hospodářská politika
Bolívie je postavena na pluralitě ekonomických systémů, tzn. vedle sebe by měly
(teoreticky) harmonicky fungovat jak privátní, tak státní ekonomika. V důsledku
neoliberálních reforem je ale státní sektor fatálně oslaben a soukromá sféra představuje
nepoměrně silnějšího hráče. V případě důlního průmyslu se odhaduje, že v Bolívii pracuje
přibližně 100 000 kooperativistů, zatímco pouhých 17 000 horníků je v pozici
zaměstnanců, z nichž přibližně 7000 zaměstnává COMIBOL a zbytek je zaměstnán
soukromými firmami (Achtenberg a Currents 2012). Během posledních několika let se
díky vzrůstu cen minerálů na mezinárodním trhu počet kooperativistů téměř zdvojnásobil:
důlní průmysl tak fakticky začala pohlcovat neformální ekonomika (manuální práci
v dolech odvádějí především chudí kooperativisté, odměňovaní v naturáliích, mezi nimiž
jsou často zastoupeny děti). Moralesova vláda se tak dosud potýká s dědictvím neoliberální
transformace 80. a 90. let, kterému lze jen obtížně čelit: masivní znárodnění důlního
průmyslu je prakticky nemožné nejen díky strukturálním překážkám globálního
kapitalismu, ale také vzhledem ke tlaku silných hornických kooperativ. Pozice vlády je
o to komplikovanější, že obě frakce horníků představují její tradiční politické spojence.
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Početnější kooperativisté jsou důležitou politickou silou a je pravděpodobné, že MAS se
bude snažit nepostavit si tyto potenciální voliče proti sobě a bude upřednostňovat jejich
požadavky na úkor FSTMB (přestože tak bude dávat jasně najevo svou ideologickou
inkonsistenci).

Pozemková reforma
Plán agrární reformy Morealesova kabinetu navázal na předchozí pokusy o efektivní
redistribuci půdy, započaté již v roce 1952. Tradiční problém představovala koncentrace
zemědělsky využitelné půdy v soukromých rukou. V roce 2006 byla její distribuce
v Bolívii vysoce asymetrická - zhruba kolem stovky rodin vlastnilo více jak 5 milionů
hektarů půdy, zatímco 2 miliony drobných zemědělců přežívalo s pouhým milionem
hektarů (Ribando, 2007: 13-14). Proces redistribuce půdy nastartovaný reformou INRA
v roce 1996 probíhal velmi zvolna: hmatatelné výsledky v podobě tvorby TCO (Původních
komunitních území) přinesl především domorodým skupinám bolivijského východu.
Moralesova administrativa proto vytvořila Zákon o komunitní obnově agrární refromy
(Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria), jehož cílem byla (opětovná)
restrukturalizace vlastnictví půdy (INRA 2006). Zákon vešel v platnost v listopadu 2006
a navazoval na zákon INRA z roku 1996, který ale v mnoha ohledech upravoval.
Klíčovým kritériem legitimity držení půdy se stalo plnění její socioekonomické funkce.
Zákon dovoloval vyvlastnit bez náhrady ve prospěch státu tu půdu, u níž bylo prokázáno,
že svou sociální a ekonomickou funkci neplní nebo že je užívána v rozporu s kolektivními
zájmy (článek 28 a 29). Nárok na půdu nelze nadále uplatňovat pouze prostřednictvím
platby daně. Pozemková reforma byla namířena především proti spekulativnímu
vlastnictví půdy a latifundismu východních departmentů (zákaz latifundismu je ukotven
i v nové ústavě, byť v kompromisní, neretroaktivní formě), naopak výrazně favorizuje
indigenní skupiny a jejich kolektivní vlastnická práva k půdě.
Agrární reforma spolu s novou ústavou země legitimizovala kolektivní vlastnictví půdy
v případě TCO a dále u rolnických komuit (comunidades campesinas) a původních
interkuturních komunit (comunidades interculturales originarias, fakticky se jedná
o označení andských kolonistů ve východních nížinách) (článek 394). Kolektivní
vlastnictví půdy je nezvratné, nedělitelné, nezcizitelné a nezkonfiskovatelné (což je
zakotveno i v článku 394 nové ústavy). Kolektivně vlastněná půda musí sloužit
subsistenčním potřebám daného společenství a nesmí být předmětem obchodu.
Jak ukazují dosavadní cifry, výsledkem nového zákona o pozemkové reformě bylo
výrazné zrychlení redistribuce půdy ve prospěch indigenních skupin. Z celkové půdní
plochy přerozdělené v letech 1996 – 2009 představovalo 12 % komunitní půdu (náležející
zejména indigenním rolnickým komunitám západu sdruženým převážně pod CSUTCB)
a 45 % bylo přeměněno na TCO, Původní komunitní území ve vlastnictví východních
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skupin sdružených pod CIDOB, ale také aymarských komunit sdružených pod
CONAMAQ. 34 % půdy zůstalo ve vlastnictví státu jako půda fiskální. Zbylých necelých
10 % patřilo podnikatelům a drobným vlastníkům. Jak dokazuje Fornillo (2012: 158-160),
z agrární politiky Moralesovy vlády výrazně profitovaly indigenní skupiny východu
a západu země: zatímco v letech 1996 – 2005 získaly 9,3 milióny ha, v rozmezí let 2006
a 2009 to bylo již více než 28 milionů ha půdy. Přestože Moralesova vláda fakticky pouze
navázala na existující legislativu, prokázala rozhodující politickou vůli k tomu uvést
v praxi opatření, která dosud existovala pouze na papíře. Významný krok představovalo
rovněž navýšení zdrojů státní fiskální půdy, jež má být dále přerozdělována ve prospěch
indigenních a rolnických komunit.
Bottazzi a Rist (2012: 528) ovšem upozorňují na nezamýšlené sociopolitické důsledky
redistribuce půdy. Dosavadní přerozdělení půdy favorizovalo TCO (které využívaly
zejména indigenní skupiny východu) oproti ostatním formám komunitní organizace.
V důsledku této nerovnosti došlo k polarizaci, která kopíruje jednak etnické hranice mezi
indigenními skupinami východu a západu, jednak se generuje mezi sociálně
konstruovanými kategoriemi „původní obyvatel“ (indígena) a „rolník“ (campesino).
Rolnické komunity sdružené pod CSUTCB a CSICB, Odborovou konfederaci bolivijských
interkulturních komunit (Confederación Sindical de Comunidades Intercultrurales de
Bolivia), se cítí novým způsobem redistribuce půdy poškozeny a protestují proti velkým
teritoriálním nárokům TCO domorodých skupin východu, které neváhají označovat jako
nové latifundisty (Sotomayor Cuéllar 2009: 140 – 141; Bottazzi - Rist 2012: 543). Na
Altiplanu, které obývá více než 80 % venkovského obyvatelstva (přibližně 2,5 milionů
lidí), totiž v důsledku tradičních způsobů subsistence převažují mnohem menší produktivní
půdní jednotky o rozloze zpravidla nepřekračující 50 ha, zcela nesrovnatelné s obrovskými
plochami nárokovanými poměrně nepočetnými východními lovecko-sběračskými
skupinami (Fornillo 2012: 164). Na nátlak CSUTCB proto vláda redefinovala koncept
TCO, který se proměnil v TIOC, Původní indigenní a rolnické teritorium, jehož vytvoření
mohlo být nárokováno i jinými než lokálními indigenními skupinami.
Konsolidace indigenních teritorií představuje další z klíčových záměrů agrární reformy. Na
rozdíl od půdy (tierra) představuje teritorium „základní životní prostor pro společenskou,
kulturní, náboženskou, ekonomickou a politickou reprodukci“ (ibid.: 163). Teritorium je
celek zahrnující jak zemi, tak podzemí a vzduch, rostliny a živočichy, jinými slovy
všechny přírodní obnovitelné a neobnovitelné zdroje127, které jsou ve své celistvosti
nezbytné pro přežití a reprodukci společenství. Teritorium je nedělitelné a pochopitelně
nemůže být považováno za zboží. Podle sedmého přechodného ustanovení (disposiciones
transitorias) bolivijské ústavy představuje TCO (Tierra Comunitaria de orígen) bázi,
127

Tento fakt je ovšem v rozporu se článkem 349 nové ústavy, podle nějž jsou neobnovitelné přírodní
zdroje vlastnictvím bolivijského lidu a jejich správa náleží státu. Tato kontradikce se zejména ve
východních nížinách stala zdrojem mnoha teritoriálních konfliktů (viz kapitola XII).
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na jejímž dákladě bude automaticky vytvořeno TIOC (Territorio Originario Indígena
Campesino) s možností autonomní samosprávy. Takto vymezené autonomní teritorium by
mělo být přístupné jak indigennímu obyvatelstvu, tak skupinám označovaným jako rolníci
(campesinos). Tento posun, jenž do jisté míry ustupuje požadavkům CSUTCB a CSICB,
se ovšem setkal s odporem představitelů východních indigenních skupin sdružených pod
CIDOB, kteří jej považovali za přímé ohrožení svých zájmů. Zahrnutí kategorie „rolník“
do vymezení TIOC podle nich otevírá cestu migrantům k převzetí kontroly nad
samosprávou TIOC a jejich následnému ovládnutí. Národní shromáždění guaraníského
lidu dokonce vydalo v této souvislosti rezoluci poukazující na údajné porušování práv
indigenních skupin ze strany MAS (Bottazzi - Rist 2012: 546).
Tato polarizace odráží nejen etnickou dichotomii indigenního obyvatelstva bolivijského
východu a západu, vyjádřenou sociálně konstruovanými kategoriemi domorodec – rolník
(fakticky vzato je nemožné určit, kdo představuje „původnější“ obyvatele, zda východní
lovecko-sběračské skupiny nebo kečujské a aymarské komunity Altiplana označované jako
rolníci128), ale také existenci zájmové fragmentace v rámci indigenní populace bolivijských
výšin. Argumentaci CIDOB totiž přijala i aymarská organizace CONAMAQ, která na
rozdíl od CSUTCB rovněž hojně využívala instituce TCO. CONAMAQ poukazovala na
zakotvenost sociální a environmentální funkce teritoria v indigenních konceptech
a praktikách a na údajné nepřekonatelné sociokulturní odlišnosti indigenních
a neindigenních (rolnických) skupin, jež se mohou stát hrozbou pro indigenní autonomie.
Jako zcela paradoxní se v tomto kontextu jeví ten fakt, že část idnigenních skupin
v současnosti začíná „systematickou komunalizaci“ své půdy odmítat a žádá o vytvoření
individuálních vlastnických práv spojených možností s půdou nakládat tržně. Tento postoj
(opět paradoxně) spojuje některé indigenní skupiny východu s jinak opoziční CSUTCB
(Bottazzi - Rist 2012: 545).
Agrární reforma Moralesovy vlády zdaleka nebyla pouhým přerozdělením půdy, ale
významně ovlivnila rozložení politických sil v Bolívii. Zdá se, že představitelé
agrobyznysu východních departmentů díky přístupnosti vlády k politickému kompromisu
opustili svou pozici hlavních oponentů. Naopak, indigenní hnutí, Moralesovi tradiční
spojenci, kteří jej vynesli do prezidentské funkce, se nyní jeví jako nesmiřitelní kritici
vládní politiky129. Jedním z prvních výsledků proindigenní politiky Moralesovy vlády se
tak stalo vytvoření silné a emancipované indigenní opozice. Požadavky unionizovaných
indigenních komunit západu sdružených pod CSUTCB nebo CSICB se navíc často
128

Článek 30 nové ústavy z hlediska „původnosti“ mezi těmito kategoriemi nerozlišuje. Jasně říká, že
„indigenní původní rolnické skupiny jsou všechna lidská společenství, která sdílejí kulturní identitu,
jazyk, historickou tradici, instituce, teritorialitu a kosmovizi, jejichž existence předchází španělské
koloniální invazi“.
129

Posílení teritoriální autonomie indigenních skupin vytvořilo zároveň prostor pro jejich konfrontaci
s extraktivistickou ekonomickou politikou státu (jehož pravomoce posílila v roce 2009 naopak nová
ústava).
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dostávají do konfliktu s požadavky indigenních skupin východu sdružených pod CIDOB,
dochází tak k polarizaci vedené primárně po etnické linii. Díky novému pojetí přímé
participativní demokracie mají všechny tyto vzájemně soupeřící organizace dostatek
nástrojů k vytvoření politického tlaku k prosazení svých zájmů. Pozice Moralesovy vlády
není a nebude v tomto smyslu jednoduchá.

Nová strategie redukce pěstitelství koky
Morales do současné doby zastává nejvyšší pozici v odborovém sdružení pěstitelů koky
v Cochabambském Chaparé. Po nástupu do prezidentské funkce se jeho závazky vůči
pěstitelskému hnutí (které jej vyneslo do nejvyšší politické funkce) dostaly do přímého
rozporu s tlakem na redukci pěstitelství koky, který na Bolívii uplatňuje mezinárodní
společenství (v čele s USA). Jako v mnoha dalších případech je Moralesova pozice
v otázce politiky redukce koky balancováním na ostří nože. Nicméně zdá se, že v této
obtížné pozici dokázala vláda MAS vytvořit relativně schůdný kompromis, který přináší
mnohem pozitivnější výsledky, než předchozí politika tvrdé represe. Morales kombinuje
nový způsob omezení produkce koky na bolivijském území, postavený na principech
přímé sociální kontroly, se snahou o rehabilitaci kokového lístku na mezinárodní úrovni
a s alternativními programy využití nadprodukce koky.
Morales navázal na opatření, vytvořená jeho předchůdcem, prezidentem Mesou, který
v oblastech, kde byla koka již pěstována, povolil rodinám pěstitelů legální výměr tzv.
jednoho cato (variujícího podle kvality pozemku mezi 150 – 185 m2). Aby byla produkce
legální, museli svá koková políčka cato pěstitelé zaregistrovat. Do roku 2008 bylo
v Chaparé legalizováno přibližně 7000 ha kokových plantáží. Komplikovanější byla
situace v tradiční pěstitelské oblasti Yungas, kde mnozí pěstitelé „legální“ koky se
systémem cato nesouhlasili, neboť se obávali poklesu ceny v důsledku legalizace
pěstitelských ploch dosud stojících v ilegalitě. Morales zároveň zvýšil povolenou celkovou
plochu pěstování koky z původních 12 000 ha (zakotvených v zákoně 1008) na téměř
dvojnásobných 20 000 ha (Farhing - Kohl 2010: 205). Hlavním argumentem byl
problematický odhad objemu koky pro tradiční konzumaci: zákon 1008 z roku 1988
vycházel z deset let zastaralého odhadu, od jehož vytvoření se populace Bolívie téměř
zdvojnásobila. Odhad objemu tradiční konzumace koky je samozřejmě velmi
problematický a kromě nárůstu populace musí brát v úvahu i měnící se sociální vzorce
konzumace kokových lístků, která se zdaleka nemusí limitovat pouze na rurální indigenní
populaci (Canessa 2006).
Racionalizace produkce koky je postavena v první řadě na zavedení sociální kontroly
v pěstitelských oblastech. Tento princip je inspirován způsoby organizace indigenních
komunit, preferujících kolektivní zájmy před zájmy individuálními. Jednoduše řečeno,
cílem vládní strategie je přesvědčit pěstitele, že je v jejich vlastním zájmu nepřekračovat

176

stanovené limity pěstování koky a řešit v rámci jednotlivých sindicatos případná
porušování nastavených pravidel. V rámci programu Podpory sociální kontroly produkce
koky (Apoyo al Control Social de la Producción de coca), financovaném Evropskou unií
a realizovaném vládou, jsou uskutečňována setkání pěstitelů, v rámci nichž jsou cocaleros
seznamováni s výhodami dodržování pravidel (spojených mimo jiné i s udržením stabilní
ceny koky na trhu). V roce 2008 odborové unie v Chaparé souhlasily s konkrétní
institucionalizací sociální kontroly: pověřené osoby měly pravidelně navštěvovat
pěstitelské rodiny a kontrolovat, zda produkce koky nepřekračuje stanovené limity,
případně přebytečnou výsadbu manuálně zlikvidovat. Tito úředníci mají o svých nálezech
podávat pravidelná hlášení na úrovni sindicato, příslušné federace a vládních orgánů pro
sociální kontrolu. Komunita, překračující stanovenou plochu kultivace, může ztratit právo
na své kokové cato, osobám, které odmítají přijetí zavedených pravidel, může vláda
dokonce zkonfiskovat půdu (Farthing - Kohl 2010: 206).
V Yungas komplikuje zavedení tohoto systému dvojí status produkce koky: jednak zde
existují tradiční, zákonem 1008 legalizované pěstitelské zóny, zároveň je ale koka
pěstována ilegálně v odlehlých oblastech provincie. Zavádění politiky sociální kontroly
zde naráží na problémy jednak v podobě sporů mezi „tradičními“ a ilegálními pěstiteli,
jednak je prosazení vládní politiky komplikované v důsledku slabší pozice vlády a nižší
politické a sociální autority zdejších odborových vůdců (ibid.).
Politika jednoho cata byla v Yungas odmítána v první řadě poukazem na tradiční
pěstitelský status oblasti. Rezistence zdejších pěstitelů ovšem vyvolala pobouření mezi
cocaleros v Chaparé, kteří nelibě nesli privilegované postavení kolegů z Yungas, osočovali
je z participace na narkobyznysu a podporovali politiku násilné likvidace zdejší přebytečné
kokové produkce. Obě pěstitelská hnutí se dostala do konfliktu. Jak dokazuje Grisaffi
(2010: 436), pěstitelé z Chaparé neváhali proti kolegům z Yungas využít stejného
diskurzu, jaký byl namířen proti nim v průběhu minulých několika desítek let. Podpora
politiky násilné likvidace koky v rivalské pěstitelské oblasti mimo jiné dokazuje, že
proklamovaná bezpodmínečná obrana koky jakožto symbolu andské indigenní identity
byla v první řadě efektivním politickým diskursem, za nímž se skrývaly konkrétní
ekonomické zájmy pěstitelů z Cochabambských tropů (ibid.).
V únoru 2013 vydala Moralesova vláda Zákon o participaci a sociální kontrole (Ley de
Participación y Control Social), který vytváří legislativní rámec pro realizaci článků 241
a 242 nové ústavy a umožňuje bolivijské veřejnosti na všech úrovních lokální samosprávy
zapojit se nejen do kontroly činnosti státních institucí, ale rovněž kontrolovat adekvátní
využívání přírodních zdrojů (článek 8). Principy sociální kontroly tak byly uzákoněny jako
jeden z legálních kontrolních mechanismů redefinovaného bolivijského státu (Ley 341).
Vedle sociální kontroly pěstitelství koky je vládní program racionalizace postaven i na
podpoře diverzifikace zemědělské produkce. S pomocí vládní podpory propagují odborové
unie v Chaparé například pěstování rýže a za tímto účelem poskytují stimulační
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zemědělské půjčky. Program alternativní produkce se ovšem rozvíjí velmi pomalu
(Farhing - Kohl 2010: 208).
Jak ukazují současná data, přes dílčí komplikace se ukazuje vládní program v dlouhodobé
perspektivě jako poměrně úspěšný. Podle Zprávy Spojených národů (UNODC 2011: 13)
sice v období 2006 – 2008 produkce koky mírně stoupala, nicméně následujících dvou
letech se držela na přibližně konstantní úrovni a v roce 2011 poklesla na objem roku 2006.
Množství zlikvidovaných rafinerií a laboratoří na výrobu kokainu se v roce 2006 zvýšilo
oproti předchozímu roku přibližně o třetinu a v roce 2010 dosáhlo více než dvojnásobné
hodnoty roku 2005 (UNODC 2011: 49).
Zdá se, že vládní strategie racionalizace pěstitelství koky postavená na principu sociální
kontroly má v dlouhodobé perspektivě skutečně potenciál k omezení produkce směřované
na výrobu kokainu. Velký problém pro tuto formu racionalizace ovšem představuje
přesouvání pěstitelství do odlehlých, těžko přístupných oblastí, kam nedosáhnou
organizační struktury pěstitelských sindicatos a kde je proto kontrola produkce koky velmi
komplikovaná (Farthing – Kohl 2012). Cocaleros pronikají do oblastí národních parků
a indigenních teritoriálních autonomií, zejména Isiboro Sécure a Carrasco (UNODC 2011:
39), kde se dostávají do střetu s místními domorodými skupinami a kde má stát, vzhledem
ke snížené dopravní dostupnosti, pouze velmi limitované možnosti kontroly.
V pozici tvrdého kritika bolivijské protidrogové politiky zůstaly Spojené státy americké.
Moralesova strategie „ano koce, ne kokainu“ (coca sí, cocaina no) se v USA nesetkala
s důvěrou. V roce 2008 tehdejší prezident USA George W. Bush vyjádřil nespokojenost
nad benevolentním postojem Bolívie k likvidaci produkce koky a zažádal kongres o její
vyjmutí z ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act), na němž se
Bolívie spolu s Kolumbií, Ekvádorem a Peru podílela od roku 2002. Úmluva těmto zemím
poskytovala jako odměnu za spolupráci v protidrogové politice jisté obchodní výhody při
vstupu na americké trhy (Montero a Rossell 2008).
Jak se zdá, ukončení programu nemělo na bolivijskou ekonomiku příliš drtivý dopad –
bolivijský export do USA v rámci ATPDEA představoval v roce 2005 pouhých 1, 79 %
HDP. Navíc do Spojených států mířilo v tomže roce pouhých 12 % celkového exportního
objemu a pouze 8,3 % této části těžilo z výhod daných ATPDEA. V následujících letech se
navíc export do USA v rámci ATPDEA kontinuálně snižoval – v roce 2006 představoval
4,6 %, v roce 2007 3,9 % a v posledním roce 2008 3,2 % celkového objemu
exportovaného zboží (Weisbrot – Ray - Johnston 2009: 27). Bolivijský export byl navíc
v posledních letech přeorientován z USA na země Latinské Ameriky, zejména Brazílii
(CIA 2013a).
Problematickým aspektem zůstává legální využití stávající nadprodukce koky. Moralesova
vláda sází na výrobu alternativních produktů, jako jsou například čaje, zubní pasty,
cukrovinky nebo mouka. Komplikovaným se zatím jeví faktické uskutečnění těchto cílů
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jednak kvůli chybějící infrastruktuře, jednak z důvodu nedostatečných odbytišť. V roce
2010 uvedl Morales na bolivijský trh nový energetický nápoj s názvem Coca-Colla, jehož
hlavní složkou je extrakt z kokových lístků (Carroll 2010). Název paroduje označení
slavné severoamerické limonády: Colla je jeden z výrazů označujících domorodé Aymary.
Coca-Colla se má stát nacionalistickou protiváhou v Bolívii všeobecně oblíbené CocaColy, současnými představiteli ale zároveň chápané jako jeden ze symbolů
severoamerického imperialismu130 .
Je nepravděpodobné, že domácí trh absorbuje všechny alternativní kokové produkty. Jejich
uvedení na mezinárodní trhy bude ovšem velmi problematické kvůli ilegálnímu statusu
koky. Přes extrémní diplomatickou snahu bolivijské administrativy (a Moralese obzvláště)
se mezinárodní společenství daří přesvědčit o blahodárnosti kokových lístků pouze velmi
zvolna. Hlavním oponentem legalizace koky je Mezinárodní panel pro kontrolu narkotik
při Organizaci Spojených národů (UN International Narcotics Control Board). Na
opakovaný nátlak bolivijské vlády uznal teprve v roce 2009 tradiční způsoby konzumace
koky a přislíbil revizi (vůbec první od roku 1961) stávající koku ilegalizující politiky,
zakotvené v Samostatné dohodě o narkotikách (Single Convention on Narcotic Drug)
(UNODC 2013). Drobným úspěchem Moralesovy kokové diplomatické mise je i rezoluce
Evropského parlamentu, která v roce 2008 vyzvala členské státy ke zvážení možné
legalizace alternativních produktů z kokových lístků (Farthing - Kohl 2010:209)131.
V důsledku problematického postavení kokového lístku bude ale velmi obtížné učinit z něj
jednu ze strategických a legálních exportních surovin Bolívie.

130

Na konci roku 2012 způsobil Bolivijský kancléř David Choquehuanca rozsáhlé nedorozumění
tvrzením, že s počátkem nového mayského kalendářního cyklu skončí v Bolívii kapitalismus a CocaCola (El Comercio 2012)
131

Hlavním oponentem legalizace kokového lístku ovšem zůstává jeden z hlavních konzumentů
kokainu, USA. V roce 1995 zpracovala WHO studii dokazující, že užívání kokového lístku nemá
negativní vliv na lidský organismus. Oficiální vydání studie USA bojkotovaly pod hrozbou zastavení
finanční podpory WHO (Farthing - Kohl 2010: 205).
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XII. Indigenní environmentalismus?
Ideologie MAS využívá konstrukce indigenní identity, která kombinuje pozitivně
stereotypní obraz domorodých komuit bolivijského Altiplana s globálním, „aktivistickým“
chápáním indigenity. To bývá obvykle spojeno s environmentalistickým diskursem:
většina oficiálních dokumentů (Meyer 2001) zdůrazňuje úzký vztah mezi bojem za práva
indigenních skupin a ochranou životního prostředí. Domorodé populace, velmi často
ekonomicky, sociálně a kulturně zcela závislé na svém přírodním prostředí, jsou nejvíce
ohroženy jeho devastací, ať se jedná o proces odlesňování, znečištění následkem těžby
nerostných surovin nebo nevratná narušení celých ekosystémů způsobená globálními
změnami klimatu (Collings 2009: 113-120). Přestože reálné chování indigenních skupin
k životnímu prostředí zdaleka ne vždy odpovídá rozšířeným pozitivním stereotypům
(Richardson 2001: 3), je nesporným faktem, že environmentalistický diskurs v současnosti
představuje důležitou součást indigenní politiky nejen na lokální, ale také na globální
úrovni.
Prostřednictvím diskursu nevládních organizací a nadnárodních institucí typu Stálého fóra
pro záležitosti domorodých skupin při OSN byl v průběhu posledních dvou desetiletí na
globální rovině úspěšně aktivován stereotyp „ekologického indiána“ (Krech 1999). Evo
Morales působí na mezinárodní scéně jako dokonalá inkarnace tohoto konceptu: je
neúnavným bojovníkem za práva Matky Země, za což byl generálním shromážděním OSN
v roce 2009 jmenován „světovým hrdinou matky země“ (Weston - Bollier 2013: 61)
a zároveň byl navržen na udělení Nobelovy ceny za mír (Voltairenet 2010). Morales je
ostrým
kritikem
dlouhodobé
environmentální
neudržitelnosti
západního
socioekonomického modelu a hovoří o nutnosti vytvoření alternativního systému,
vycházejícího z indigenních konceptů nedělitelného spojení člověka a Matky Země (UN
2010a). Bolívie se v posledních letech stala přímo symbolem indigenního
environmentalismu: iniciovala konání alternativní „Světové konference národů
o klimatických změnách“ v Tiquipaye (CMPCC 2010b), spolu s Ekvádorem132 uznala jako
jedna z prvních zemí světa právní statut přírody a přijala Zákon o právech Matky Země
(Gobernabilidad 2010a). Politický projekt MAS má ambice smířit západní pojetí
modernity a pokroku (Goodale 2009) s principy ekologické udržitelnosti, vyjádřenými
prostřednictvím domorodých konceptů „dobrého života“. Dobrý život, suma qamaña
v aymarštině nebo allin kawsay v kečujštině, je indigenní koncept postavený především na
principech reciprocity a rovnováhy v komunitě. V pojetí MAS byl ovšem tento koncept
reinterpretován: s jistou mírou zjednodušení jej lze považovat za „domorodé“ vyjádření
myšlenek západní hlubinné ekologie, které kombinuje vybrané prvky indigenní kosmovize
se západními principy dobrovolné skromnosti a trvale udržitelného života.
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Ekvádor má práva přírody zakotvená přímo v ústavě: v sedmé kapitole konstituce jsou vymezena
články 71 – 74 (Asamblea Constitutyente 2008)
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Environmentalistický diskurs Moralesovy vlády je součástí nově konstruovaného obrazu
bolivijské indigenity. Bylo by ovšem chybou se domnívat, že představuje pouze odraz
globálně rozšířených pozitivních stereotypů, automaticky považujících indigenní
obyvatelstvo za zanícené ochránce životního prostředí. MAS vytváří vlastní pojetí
„ekologického indiána“, postavené na environmentalistické reinterpretaci andských
kosmovizí. V kontextu kečujských a aymarských komunit skutečně existuje silný vztah
mezi lidskými bytostmi a přírodním prostředím, který na sociopolitické rovině tvoří rámec
pro konstrukci specifické etno-ekologické identity (Healey 2009: 85). Přírodní prostředí
představuje nedílnou součást indigenních komunit, krajina a přírodní jevy jsou považovány
za živé bytosti, které disponují vlastní vůlí a které jsou integrálně propojené s lidským
společenstvím (De Cadena 2010: 354). V kečujském a aymarském kontextu je země
uctívána jako matka, Pachamama, hory představují respektované ochránce spjaté s kultem
předků. Lidské bytosti by měly udržovat harmonický vztah s přírodními entitami,
nevhodné chování způsobuje narušení kosmické rovnováhy, jehož následky se projevují ve
formě přírodních katastrof: sucha, povodní, zemětřesení atd. Morales využívá této
indigenní logiky a interpetuje současné fenomény způsobené globálními změnami klimatu,
např. pozorovatelné tání andských ledovců, jako nevyhnutelné následky chybného chování
lidstva. A ve shodě se závěrem Dohody z Tiquipaye dodává, že jsou to právě indigenní
populace, které mohou nabídnout lidstvu alternativní vizi pro znovunastolení harmonie
a rovnováhy mezi člověkem a Matkou Zemí (CMPCC 2010a).
Environmentální témata v rétorice Evo Moralese zároveň tvoří součást širšího politického
diskursu, postaveného na ostré kritice západního socioekonomického modelu.
„Kapitalismus je ten nejhorší nepřítel lidstva“ tvrdí Morales (Democracy Now 2009)
a obviňuje systém založený na předpokladu neomezeného ekonomického růstu
z nevratného vyčerpávání přírodních zdrojů, zapříčinění a zhoršování globálních změn
klimatu a ohrožování samotných podmínek života na planetě Zemi (UN 2010b).
Environmentalistický diskurs vlády MAS a její důraz na ochranu Matky Země se ovšem
v praxi tvrdě střetávají s ekonomickou politikou bolivijského státu. Prioritním závazkem
Moralesovy vlády je zlepšení socioekonomické situace obyvatelstva, jehož polovina dosud
žije pod hranicí chudoby. Stát zvyšuje své příjmy tím, že stále intenzivněji generuje zisky
z přírodního bohatství země. Vláda, která vystupuje jako proindigenní, v rámci své
ekonomické politiky soustavně porušuje ústavně garantovaná environmentální
a teritoriální práva domorodých skupin.
Analýza postupu Moralesovy vlády
z environmentální perspektivy tak odhaluje nejen ohniska konfliktu mezi konceptem
ekonomického rozvoje, postaveným na extraktivistické politice, a ochranou životního
prostředí, ale rovněž poukazuje na inkonsistence ideologie vládní strany MAS. Její
unikátní environmentalistický politický projekt, postavený na „domorodém“ principu
dobrého života, totiž dosud funguje pouze na papíře. V praxi Bolívie zdaleka neopustila
stávající model intenzivní extrakce přírodních surovin za cenu nevratných poškození
ekosystémů země a narušování teritoriálních práv domorodých skupin.
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Ochrana životního prostředí v nové ústavě
Environmentalistický diskurs MAS reflektuje i nová ústava země. Jako jeden z klíčových
„eticko-morálních principů pluralitní společnosti“ stanoví právě koncept dobrého,
harmonického života (suma qamaña, ñandereko, qhapaj ñan) (článek 8) jakožto indigenní
vyjádření západního principu trvale udržitelného života: žít „dobrým životem“ znamená
udržovat rovnováhu založenou na reciprocitě nejen v rámci společnosti, ale také mezi
společností a přírodním prostředím. Dobrý život je intepretován rovněž jako princip
implikující dosažení sociální spravedlnosti: neúměrné ambice jednotlivce ohrožují
integritu společnosti tím, že vytvářejí nerovnováhu mezi jejími členy; neomezený růst
společnosti pak poškozuje živoucí entity přírodního prostředí, čímž narušuje rovnováhu na
kosmické úrovni. Koncept dobrého života vytváří prostor pro harmonickou koexistenci
environmentálně a sociálně citlivé politiky.
Přijetím principu „dobrého života“ jako nejvyššího morálního kréda se bolivijský stát
formálně zavázal prosazovat politiku udržitelného života, založenou na nutnosti
dobrovolné skromnosti a úcty k životnímu prostředí, jehož ochrana podle nové ústavy
představuje jeden ze „základních cílů a funkcí státu“ (článek 9). Bolivijský stát se
explicitně zavazuje „…udržovat, chránit a užívat udržitelným způsobem přírodní zdroje...
a udržovat rovnováhu životního prostředí“ (článek 342). Právo na „zdravé, ochraňované
a vyvážené životní prostředí“ figuruje jako první ze sociálních a ekonomických práv
Bolivijců. Toto právo „…umožňuje jednotlivcům a společenstvím současných a budoucích
generací, včetně dalších živých bytostí, rozvíjet se normálním a stálým způsobem“ (článek
33). Zahrnutí „dalších živých bytostí“ představuje důležité rozšíření konceptu práv na nelidské entity, což kulminuje v deklaraci Práv Matky Země, jak uvidíme dále.
Indigenní obyvatelstvo má ústavně garantováno právo „žít ve zdravém životním prostředí“
a adekvátně využívat bohatství ekosystémů (článek 30). Indigenní samosprávy se mohou
aktivně účastnit procesu ochrany životního prostředí a mohou kontrolovat a monitorovat
socioekologické následky případné exploatace přírodních zdrojů na svém území
(článek 304).
Ústava rovněž upravuje postup v případě environmentálně potenciálně škodlivých aktivit:
je „zakázán dovoz, produkce a komercializace geneticky modifikovaných organismů“
(článek 255), stejně jako „výroba a užití chemických, biologických a jaderných zbraní…
a ukládání radioaktivního a toxického odpadu na bolivijském území“ (článek 344). Stejně
tak ústava ukládá povinnost sanovat případné škody způsobené těžbou nebo průmyslovou
činností (článek 347).
Na jednu stranu se tak může zdát, že Nová ústava předkládá propracovaný rámec strategie
ochrany životního prostředí. Je ovšem otázkou, zda budou obecně formulované pasáže
ústavy podpořeny adekvátní legislativou a zda bude tato legislativa dodržována: na základě
dosavadních zkušeností je možné úspěšně pochybovat o tom, zda bude stát například
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schopen vynutit sanaci socioekologických škod, které na jeho území páchají nadnárodní
těžařské koncerny.
Jednotlivé pasáže ústavy si zároveň výrazně protiřečí: environmentální práva, zakotvená
v první části Ústavy, jsou v následujících kapitolách prakticky negována. Prioritu
ekonomické politiky státu představuje „průmyslové zpracování přírodních zdrojů“ s cílem
osvobodit zemi ze závislosti na vývozu nerostných surovin a zajistit zdroje zaměstnání
a ekonomický příjem populace (články 311, 316, 319). Přestože ústava zdůrazňuje nutnost
„…realizovat proces industrializace s ohledem na ochranu životního prostředí“, kterou
zároveň ukládá všem ekonomickým subjektům (článek 312), je otázkou, zda je v praxi
vůbec možné tento proces uskutečnit bez poškození nebo výrazného narušení životního
prostředí a lokálních ekosystémů a zda má bolivijský stát dostatek prostředků a politické
vůle na to, vynutit environmentálně šetrný postup u státních, tím hůře privátních
ekonomických subjektů. Hlavní zdroje nerostných surovin, zejména fosilních paliv, se
nacházejí ve východní pralesní části země, oblasti s nejvyšší mírou biodiverzity. Je možné
vybudovat potřebnou infrastrukturu, zajistit dopravní spojení atd. a nedostat se přitom do
konfliktu s ústavně garantovaným právem místních indigenních skupin na teritorialitu
a život ve zdravém životním prostředí? Trpké zkušenosti domorodých komunit z oblastí
zasažených intenzivní těžbou nerostných surovin spíše potvrzují její katastrofální nevratné
sociekologické dopady (Gavaldá 1999).
Přestože jsou principy environmentální a ekonomické politiky v psané formě
komplementární a dokonce budí zdání harmonicky propojeného sytému, praxe dokazuje,
že je velmi obtížné, pokud ne nemožné, uvést je do praxe. Ústava se totiž snaží skloubit
dvě neslučitelná paradigmata: indigenní tradicí inspirovaný holistický a rovnovážný
princip dobrého života a západní antropocentrický koncept modernity a pokroku, který
předpokládá stálý ekonomický růst a možnost neomezeného využívání přírodních zdrojů.
Tento rozpor se neobjevuje pouze v textu ústavy, ale kompletně prostupuje politiku
Moralesovské Bolívie. Jeho konkrétním vyjádřením jsou narůstající protesty indigenních
skupin východu i západu, namířené proti vládní ekonomické politice.

Fosilní paliva
Ekonomická politika Moralesovy vlády je primárně postavena na využití obrovského
přírodního potenciálu země a stimuluje těžbu a komercializaci nerostných surovin,
zejména fosilních paliv. Tato strategie je ovšem z environmentálního hlediska velice
problematická: těžba a zpracování ropy a zemního plynu má obvykle zcela katastrofální
dopady na místní ekosystémy (Kimerling 2001). Následkem těžby ropy provozované
nadnárodními korporacemi byly v různých částech Bolívie kontaminovány vodní zdroje,
degradovány pastviny a znehodnocena zemědělská produkce, zmizela lovná zvěř a ryby
a lidé utrpěli vážné újmy na zdraví (Hindery 2004: 286-288). Pro indigenní komunity
představuje těžba přímé existenční ohrožení: primárně je ropná produkce rozkládá tím,
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že zabírá jejich území a znemožňuje tradiční způsoby obživy. Vážným problémem je také
narušení sociální struktury v důsledku přílivu nových kolonistů. Otevřenou podporou
ropného průmyslu se Moralesova vláda nevyhnutelně dostává do konfliktu
s environmentální a proindigenní politikou, kterou zdůrazňuje ve své oficiální rétorice.
Přes proces „znárodnění“ nalezišť ropy a zemního plynu si nadnárodní společnosti jakožto
uznaní společníci státu nadále udržují poměrně široké pole působnosti. Úprava zdanění
ropné produkce sice Bolívii umožnila výrazně zvýšit své příjmy, na druhou stranu má stát
nadále pouze velmi omezené možnosti kontroly chování nadnárodních korporací
v ekologicky citlivých oblastech. Ústava ukládá povinnost konzultovat před započetím
jakékoli těžebné aktivity místní obyvatelstvo, obzvláště s ohledem na možná
environmentální rizika (článek 352). Stejně tak je umožněn monitoring socioekologických
dopadů těžby ze strany místních komunit. Tato formální opatření ale v praxi často nejsou
dodržována. Za Moralesovy vlády těžba ropy paradoxně zintenzivnila a výrazně
expandovala do oblasti severní Amazonské pánve, kde představuje riziko jak pro místní
ekosystémy, tak pro domorodé komunity. V departmentech Beni, La Paz a Cochabamba
těžba ropy a zemního plynu přímo ohrožuje národní parky Madidi a Isiboro Sécuré
a biosférickou rezervu Pilón-Lajas. V departmentu Tarija operují společnosti Petroandina,
Petrobras a Eastern Petrogas v národním parku Aguarague. Tato situace se může navíc
ještě zhoršovat, neboť 55 % bolivijského teritoria je potenciálně využitelných pro další
těžbu (Bebbington 2009: 14-18).
Negativními dopady ropného průmyslu trpí v první řadě domorodé komunity. Přestože
ústava garantuje jejich právo na tradiční teritorium (článek 30), přírodní zdroje jsou
vlastnictvím bolivijského lidu a jejich správa náleží státu (článek 349). Domorodé
komunity mají právo na předběžnou konzultaci a na „podílnictví na zisku plynoucím
z těžby nerostných surovin na svém území“ (článek 30), ale na druhou stranu jsou
prakticky zbaveny možnosti nezávisle rozhodovat o neobnovitelných zdrojích
nacházejících se na jejich teritoriu. Vládní strategie zdůrazňuje udržení správy
neobnovitelných zdrojů výhradně v rukou státu, neboť představují důležitý ekonomický
zdroj veřejných investic a financování sociální politiky. Domorodé skupiny, které se cítí
poškozeny ropným průmyslem, často obviňují stát z porušování kolektivních práv
zaručených ústavou: z neplnění povinné předběžné konzultace před započetím těžby
a z opomíjení územních nároků (Bebbington 2009: 18). Zároveň požadují vyšší podílnictví
na „ropné rentě“.
Příkladem vleklých konfliktů, které vyvolává těžba fosilních paliv v domorodých
teritoriích, může být spor mezi Guaraníi a korporací Repsol na komunitním území TCO
Itika Guasú v bolivijském Chacu (department Tarija). V březnu 2011, po několika letech
permanentního konfliktu, byla podepsána dohoda mezi korporací Repsol a tzv. Sněmem
guaraníského lidu (Asamblea del Pueblo Guaraní). V rámci kompenzace ekologických
škod a zhoršení kvality života se Repsol zavázal věnovat 14,8 milionů dolarů na plán
rozvoje guaraníských komunit. Tyto zdroje mají být užity především pro zlepšení
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dostupnosti lékařské péče a pro uspokojení dlouhodobých potřeb populace (AINI 2011).
Každých 5 let se má navíc uskutečnit environmentální audit s cílem stálého monitoringu
environmentálních škod v TCO Itika Guasú.
Pro samotné Guaraníe je to ovšem poměrně diskutabilní vítězství. Přestože získaná suma
pravděpodobně poslouží ve prospěch komunity, pro Repsol nepředstavuje příliš bolestivou
ztrátu, neboť se jedná přibližně o polovinu jeho denních příjmů. Nabízejí se navíc otázky,
zda je možné peněžně kompenzovat nevyčíslitelné a nevratné environmentální škody, zda
s sebou získané peníze nenesou nebezpečí zkorumpování místních autorit a zda
nepředstavují příznak plíživé privatizace veřejného prostoru a nahrazení základních funkcí
státu ropnými korporacemi (Gavaldá 2011), které tak v oblasti mohou získat prakticky
neomezený vliv.
Jak dokazuje situace v oblastech těžby, navzdory formálnímu procesu znárodnění zůstává
postoj ropných korporací k místním komunitám a k problematice ochrany životního
prostředí zcela nezměněn. V rozporu se svou oficiální environmentalistickou rétorikou
Moralesova vláda naopak zintenzivnila těžbu ropy a zemního plynu, navzdory
pravděpodobným nevratným dopadům na místní ekosystémy a domorodé skupiny. Z čistě
ekonomického úhlu pohledu má tato strategie logické zdůvodnění. Zdroje pocházející
z ropného průmyslu mohou pomoci v boji s deprimující chudobou, kterou trpí
nadpoloviční většina bolivijské populace. Stavět tolik propagovaný trvale udržitelný
rozvoj na neomezeném využívání neobnovitelných zdrojů je však dlouhodobě neudržitelné
jak z environmentálního, tak politického hlediska – negativní externality ekonomického
rozvoje opět postihují tradičně marginalizované indigenní skupiny, které od Moralesovy
vlády naopak očekávaly zlepšení svých životních podmínek. Velmi překvapivý
a vzhledem k oficiálnímu postoji vlády zcela paradoxní je navíc relativně silný vliv, který
si v oblastech těžby udržují nadnárodní ropné korporace.

Lithium: bílé zlato Bolívie
Zatímco těžba ropy a zemního plynu ohrožuje v první řadě východní podhůří And
a pralesní nížiny, důlní průmysl devastuje převážně Altiplano a západní část země.
COMIBOL spolu s množstvím privátních důlních podniků operují především
v departmentech Potosí, Oruro a La Paz (COMIBOL 2009). Stejně jako těžba ropy
a zemního plynu, také důlní činnost má velmi často negativní socioekologické dopady.
Během procesu těžby a čištění horniny je užíváno velké množství vysoce toxických látek,
jako je např. rtuť nebo kyanid (Farthing 2009). Doly navíc konzumují obrovské množství
vody, čímž ohrožují zemědělské komunity v oblastech Altiplana, které samo o sobě
vodními zdroji příliš neoplývá (Dennis 2011).
Jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších projektů COMIBOLu
představuje těžba lithia na bolivijských solných polích. Pod více jak 10 tisíci kilometry
čtverečnými povrchu největšího solného pole světa – Salaru de Uyuni – se nachází
185

přibližně 70 % světových zásob tohoto lehkého kovu, žádaného pro výrobu
velkokapacitních Li-Ion baterií, užívaných v mobilních telefonech, přenosných počítačích
a potenciálně využitelných zejména v automobilech na elektrický pohon, které jsou
považovány za možnou alternativu k dlouhodobě neudržitelné dopravě založené na
spalování fosilních paliv. Další důležitá naleziště lithia se nacházejí na menších solných
polích, Coipasa a Pasto Grande (GNRE 2011f). Přestože by bylo příliš odvážné se
domnívat, že by zisky plynoucí z budoucí produkce lithia proměnily Bolívii „v Saudskou
Arábii Latinské Ameriky“ (Farr 2011: 319), ekonomický potenciál této suroviny je
nesmírný. Kromě lithia jsou solná pole zdrojem dalších zužitkovatelných minerálů:
potasia, boru, hořčíku a ulexitu. V roce 2008 bylo průmyslové využití Salaru de Uyuni
prohlášeno národní prioritou Bolívie (GNRE 2011a).
Aby neopakovala historickou zkušenost drancování nerostných surovin nadnárodními
společnostmi a zajistila, že zisky zůstanou v zemi, Moralesova vláda se rozhodla udržet
státní exkluzivitu na kompletní proces těžby a zpracování lithia. Přestože má vládní projekt
potenciál generovat významné příjmy pro stát, z environmentálního a ekonomického
hlediska se dosud jeví dosti problematickým. Pro získání lithia ze spodních vod s vysokým
stupněm salinity je nezbytné vytvořit systém výparových nádrží, které nevyhnutelně naruší
charakter krajiny. Aby bylo průmyslově využitelné, musí být surové lithium nejprve
přeměněno na karbonát lithia. V místě těžby je proto třeba vybudovat rafinerie spolu
s odpovídající infrastrukturou. Státní projekt počítá s výrobou finálního produktu:
karbonátu lithia a dokonce Li-Ion bateriemi vyrobenými v Bolívii. To však bude
realizovatelné pouze pod podmínkou rozsáhlé industrializace oblasti.
Další problém spočívá ve vysokých nákladech projektu kompletního zpracování lithia.
Výstavba rafinérií a související infrastruktury bude vyžadovat významné investice:
celkově se počítá se vkladem ve výši 902 miliónů dolarů. Přestože optimistické odhady
COMIBOLu předpokládají vstup na trh již v roce 2014 s produkcí 20-40 000 metrických
tun karbonátu lithia ročně a návrat investic v méně než dvou letech (GNRE 2011c),
prognózy Meridian reportu (2008: 11-18) odhadují, že bude cíl vlády splněn
pravděpodobně teprve v roce 2020.
Nejasná je ovšem především otázka environmentálních dopadů těžby a zpracování lithia na
samotná solná pole, zejména na Salar de Uyuni. Jedná se o ekologicky unikátní oblast
s ročním cyklem pravidelných záplav: v listopadu se zaplavený povrch Salaru a zejména
delta řeky Río Grande de Lípez (což je mimochodem zóna s nejvyšší koncentrací lithia ve
spodních vodách) stává hnízdištěm tří druhů plameňáků. Stupeň biodiverzity této oblasti je
jedinečný ve světovém měřítku (Hollender - Shultz 2010: 41). Křehká ekologická
rovnováha Salaru je citlivá na jakýkoli lidský zásah, který ji může nevratně poškodit.
Paradoxně, vzhledem ke specifickému rozložení lithia na Salaru de Uyuni, bude jeho těžba
možná pouze za cenu výrazného zásahu do povrchu solného pole. V porovnání se Salarem
de Atacama se totiž podobné množství lithia nachází na dvanáctkrát větší rozloze. Pro
dosažení srovnatelné produkce bude tedy třeba vytěžit rozsáhlou plochu Salaru. Samotná
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rafinace lithia bude navíc komplikovaná díky nízkému stupni výparu a vysokému podílu
hořčíku ve spodních vodách. Bude třeba nalézt adekvátní využití pro obrovské množství
hořčíku, které tak vznikne jako vedlejší produkt zpracování lithia (Howard 2009).
Diskutabilní je také problematika využití vody. Projekt COMIBOLu se zavazuje používat
pouze minimálně pitnou vodu, kterou bude v maximální míře nahrazovat slanou vodou
z Río Grande de Lípez (GNRE 2011d). Bude se jednat o uzavřený systém: poté, co se ze
solného roztoku extrahuje lithium a další zužitkovatelné prvky, bude slaná voda navrácena
zpět do Salaru a do Río Grande. Tímto způsobem ale může významně stoupnout úroveň
salinity řeky, což by mělo devastující dopad na zemědělskou činnost komunit, které užívají
tuto vodu k zavlažování. Pesimistický scénář počítá dokonce s možností úplného zmizení
řeky, jejíž voda by mohla být zcela zkonzumována průmyslovou činností (Hollender Shultz 2010: 39-41). Velmi problematické jsou i další socioekologické dopady těžby lithia
(Marina Valle - Cuento Holmes 2013).
Přes možné environmentální hrozby je však postoj GNRE (Národní správa minerálů
solných polí)133 optimistický. Ujišťuje, že „projekt je naprosto kompatibilní se
strategií ochrany životního prostředí“ (GNRE 2011e) a přátelský k lokálním komunitám,
kterým má industrializace oblasti údajně přinést výrazné zlepšení životních podmínek.
GNRE se zavazuje využít vedlejší produkty rafinace ve prospěch místního obyvatelstva,
například prostřednictvím programu na zúrodnění půdy, který má čelit úpadku pěstování
quinoy v důsledku nedostatku potasia a hořčíku v zemi (oba prvky jsou vedlejšími
produkty rafinace lithia). Slíbeny jsou rovněž dotace ve zdravotnictví, školství atd (GNRE
2011b).
V prosinci 2010 byla spuštěna pilotní rafinerie v Llipi Loma, v kantonu Río Grande, na
jihovýchodě Salaru de Uyuni. Jedná se o první krok v plánovaném průmyslovém využití
solného pole, který má otestovat možnosti těžby lithia a dalších prvků a „studovat
environmentální dopady budoucí velké rafinerie“ (GNRE 2011e). Je ale otázkou, zda
budou skutečně brány v úvahu a náležitě ošetřeny všechny možné environmentální hrozby,
či zda vidina obrovských potenciálních zisků z produkce lithia zastíní formální závazek
ochrany životního prostředí a respektu k subsistenčním strategiím lokálních komunit.
Právě místní komunity představují další aktéry, kteří si činí na přírodní bohatství Salaru de
Uyuni nárok. 63 % solného pole se nachází na území provincie Daniel Campos (Lérida
2010). Zdejší aymarské komunity, čítající přibližně 5000 osob, se tradičně živí
zemědělstvím, zejména pěstováním quinoy a brambor a chovem lam a ovcí. Rozloha
provincie spolu s geografickou izolovaností a extrémními geoklimatickými podmínkami
z ní činí jednu z nejpodinvestovanějších oblastí Bolívie. Nadmořská výška kolísá mezi
133

V originále Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos – doslovně přeloženo Národní správa
výparových zdrojů (minerály solných polí se získávají přečerpáním mineralizované spodní vody do
výparových nádrží, kde po odparu vody zbude směs požadovaných minerálů). Pro lepší
srozumitelnost volím v textu volný překlad Národní správa minerálů solných polí. GNRE je součástí
bolivijské důlní korporace COMIBOL.
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3600 – 6000 m n. m., průměrná roční teplota se pohybuje mezi 0–5 ˚C. V provincii
prakticky neexistuje kanalizační síť a téměř 90 % místních obyvatel nemá přístup
k elektrickému proudu134. Využití lithia ze Salaru de Uyuni by pro místní komunity
představovalo možnost, jak výrazně zlepšit své životní podmínky.
Geografická izolovanost provincie vedla k zachování autonomních principů organizace
zakotvených v místních rodových strukturách ayllu a k vědomí vlastní výjimečnosti:
aymarští obyvatelé provincie se označují jako „jediný národ, který nebyl podroben ani
Inky, ani Španěly, ani republikány, ani neoliberály a ani pseudorolnickou vládou Evo
Moralese“135. Díky zachování indigenních způsobů sebeorganizace, spojených
s institucemi jako je ayni nebo minkʼa (systém vzájemné reciproční výpomoci a veřejných
prací), jsou obyvatelé provincie relativně soběstační a prakticky nezávislí na asistenci ze
strany státních institucí. Proto se nyní cítí být poškozováni ze strany státu, který si
nárokuje přírodní bohatství Salaru de Uyuni. Podle jejich interpretace lithium ze solného
pole náleží primárně komunitám provincie Daniel Campos: „Salar je na našem území
a proto máme právo jej spravovat“136. Zdejší aymarské komunity požadují dodržování
ústavního práva na předběžnou konzultaci a osočují stát z diskriminačních praktik:
vybudování pilotní rafinerie stejně jako ambiciózní plán na industrializaci Salaru s nimi
nebyl konzultován a nebere v potaz jejich teritoriální nároky.
Komunity provincie Daniel Campos se proto rozhodly vytvořit plán vlastní, na státu
nezávislé těžbě lithia ze Salaru de Uyuni. Ve spolupráci s univerzitou v Lipsku pracují
jednak na nalezení alternativní technologie extrakce lithia ze spodních vod, jednak se snaží
o vybudování místní vzdělávací instituce, jež by umožnila „formovat dostatek vlastních
lidských zdrojů“137 pro možnosti lokálního zpracování lithia. Ambiciózní plán138 obyvatel
provincie Daniel Campos počítá se zcela autonomním způsobem těžby, zpracování
a komercializace lithia. Za tímto účelem se představitelé místních komunit snaží zcela
nezávisle na státu vyhledávat potřebnou finanční podporu v zahraničí.
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Emancipační snahy Aymarů z provincie Daniel Campos jsou opodstatněny urgentní nutností
vylepšení socioekonomické situace zdejší populace, žijící ve skutečně extrémních podmínkách. Na
druhou stranu vykazují ale kontroverze, velmi podobné kontroverzím v politickém diskursu
Moralesovy vlády. Don Milton, energický lídr zdejší komunity, jedním dechem obhajuje práva Matky
Země a zároveň nutnost rozšířit bolivijský extraktivistický průmysl, páchající drastické ekologické
škody. Tato kontroverze byla ještě znásobena v momentu, kdy během diskuse o možnostech využití
lithia ze Salaru de Uyuni se slovy „podívejte, jaké zázraky bychom mohli vybudovat“, otevřel ve
svém notebooku prezentaci fotografií, zobrazujících umělé ostrovy a mrakodrapy v Dubaji, z nichž by
většině západních environmentalistů a hlubinných ekologů pravděpodobně naskočila „husí kůže“.
Indigenní interpretace principu dobrého života tak může nabývat skutečně nečekaných rozměrů.
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Je samozřejmě otázkou, zda budou obyvatelé provincie schopni prosadit deklarovaná
práva na využití Salaru vůči tlaku státu. Ústava totiž hovoří v jejich neprospěch: přírodní
zdroje jsou vlastnictvím bolivijského lidu a jejich správa náleží státu. V bolivijském
kontextu je nerostné bohatství solných polí často interpretováno jako symbolická
kompenzace 500 let vykořisťování země cizími mocnostmi. Stejně jako v případě ropy
a zemního plynu mají minerály solných polí (recursos evaporíticos) potenciál generovat
příjem potřebný pro boj s chudobou velké části bolivijské populace. Lithium představuje
další komoditu, která je předmětem sporu mezi státem a lokálními indigenními
komunitami. Plán masivní industrializace Salaru de Uyuni navíc silně zpochybňuje
oficiální environmentalistický diskurs Moralesovy vlády.

Obrana Matky Země: Pachamama jako politický aktér
Navzdory své vnitřní ekonomické politice se na mezinárodní úrovni vláda MAS staví do
role zaníceného ochránce životního prostředí. Bolívie prosadila ustanovení Mezinárodního
dne Matky Země, uznaného OSN v roce 2009 (UN 2009), a předložila projekt Univerzální
deklarace práv Matky Země (MMAYA 2009). V dubnu 2010 zorganizovala Moralesova
vláda v Bolivijské Tiquipaye Světovou konferenci národů o klimatických změnách
a Právech Matky Země, která byla svolána jako reakce na krach jednání na klimatickém
summitu v Kodani v prosinci 2009. Konference se zúčastnilo více než 35 000 osob ze 140
zemí, většina indigenního původu (Lindisfarne 2010: 1). Diskuse 17 pracovních skupin
vyústily v „Dohodu národů“, jež zdůrazňuje klíčové body environmentální politiky
prosazované Bolívií na mezinárodním poli. Jedná se o detailní dokument, který kombinuje
požadavky globální environmentální a sociální spravedlnosti. Považuje za nelegitimní
dohodu z Kodaně, odmítá takzvaný kapitalistický systém a „požaduje vytvoření nového
uspořádání, které by znovunastolilo harmonii s přírodou a mezi lidmi“ (CMPCC 2010a).
Podle dohody z Tiquipaye není možné čelit klimatickým změnám, pokud budeme přehlížet
jejich strukturální příčiny spočívající v západním socioekonomickém systému. Ten podle
dohody „čelí své finální krizi“. „Rovnováha s přírodou může být nastolena, pouze pokud
existuje rovnost mezi lidskými bytostmi“ (ibid.), proto je nezbytné znovunastolit
rovnováhu mezi zeměmi, které jsou největší znečišťovatelé, a těmi, které trpí
environmentálními následky klimatických změn. To se docílí prostřednictvím platby tzv.
„klimatického dluhu“, který budou rozvinuté země, producenti 75 % skleníkových plynů,
splácet rozvojovým zemím jako kompenzaci za utrpěné environmentální škody. V rámci
OSN je třeba vytvořit „Mezinárodní tribunál pro klimatickou spravedlnost“, v rámci nějž
bude možné soudit nesplnění environmentálních závazků jednotlivých zemí. Stejně tak je
třeba uznat specifický status klimatických uprchlíků. V první řadě ale Dohoda klade důraz
na potřebu vytvoření alternativního systému, založeného na „obnovení, uznání a upevnění
tradičního systému znalostí a praktik indigenních skupin“ (ibid.). V tomto smyslu je třeba
uznat Matku Zemi jako „živoucí bytost, s níž jsme v nedělitelném vztahu“ (ibid.).
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V prosinci 2010 se Bolívie stala vůbec první zemí světa, která přijala Zákon o Právech
Matky Země. Spolu s Ekvádorem Bolívie uznala právní statut Matky Země (nebo přírody,
řečeno západní terminologií), která nabyla právního označení „kolektivního subjektu ve
veřejném zájmu“ (kapitola II, § 5) (Gobernabilidad 2010a). Matka Země je považována za
„živoucí dynamický systém, tvořený nedělitelným společenstvím všech živých systémů
a bytostí“ (kapitola II, § 3). Do tohoto ekosystémového rámce je zahrnuta také lidská
společnost, jejíž „činnost ...by měla dosáhnout dynamické rovnováhy s cykly a procesy
vlastními Matce Zemi“ (kapitola I § 2). V rámci zákona je lidská společnost chápána jako
integrální součást ekosystému, postavená na stejnou systémovou úroveň jako ostatní
společenství živých bytostí.
Zákon vymezuje 7 základních práv Matky Země: právo na život, na jeho rozmanitost,
právo na vodu, na čistý vzduch, na životní rovnováhu, na obnovování životních procesů
a na život bez kontaminace (kapitola III, § 7). Příroda nabyla právo udržovat svoji integritu
a nebýt nevratně narušována lidskou činností. Zákon klade důraz na kolektivní
prospěšnost: „V rámci práv Matky Země má ve všech lidských aktivitách zájem
společenství prioritu před jakýmikoli individuálně nabytými právy“ (kapitola I, § 2).
Planeta a živoucí společenství má absolutní přednost před jakýmkoli soukromým zájmem.
„Uplatňování individuálních práv je omezeno ve prospěch uplatnění kolektivních práv
živoucích systémů“ (kapitola II, § 6). Individualistické a antropocentrické paradigma je
v zákoně o Právech Matky Země nahrazeno komunitní a holistickou vizí.
Stát se zavazuje rozvíjet ekologicky čisté technologie, vytvářet „vyvážené formy produkce
a konzumní vzorce“ (kapitola IV, § 8) a prosazovat práva Matky Země spolu se
souvisejícími environmentálními principy na mezinárodní úrovni. Analogicky k instituci
Veřejného ochránce práv bude vytvořena speciální instituce Ochránce Matky Země
(kapitola IV, § 10), která bude kontrolovat plnění práv stanovených zákonem.
Legislativní uznání práv Matky Země a vytvoření zvláštního právního statutu přírody je
bezpochyby výjimečný a v celosvětovém kontextu jedinečný politický krok. Živoucímu
společenství planety byla přiznána stejná důležitost jako lidským bytostem. Lidská
společnost představuje pouze součást ekosystému, se kterým je nedělitelně propojená
a s nímž sdílí společný osud. V Zákoně o právech Matky Země, evidentně inspirovaném
západním hlubinně ekologickým diskurzem, rezonuje indigenní pojetí ayllu139, v němž
jsou lidské a přírodní dimenze hluboce propojené a závisející jedna na druhé (De Cadena
2010: 354).
Stejně jako v ústavě, i v Zákoně o právech Matky Země se na teoretické rovině strategie
ochrany životního prostředí a ekonomické fungování státu zdánlivě harmonicky doplňují.
139

V kečuánském a aymarském kontextu ayllu jakožto základní sociální jednotka nezahrnuje pouze
lidské členy, ale i přírodní entity – tzn. součástí ayllu není jen daná příbuzenská skupina, ale také
přírodní prostředí, které obývá. Hory, skály, jezera, zvířata a rostliny jsou chápány jako nedělitelná
součást ayllu, která disponuje vlastní vůlí a je v nepřetržité interakci s lidskými bytostmi (De la
Cadena 2010). Je pozoruhodné, jak se indigenní koncept ayllu blíží západnímu chápání ekosystému.
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Ve skutečnosti je ale mnoho (pokud ne většina) článků Zákona v praxi státem porušována.
Bolívie se nachází v paradoxní situaci: pokud by skutečně chtěla dodržovat Zákon
o právech Matky Země, musela by kompletně redefinovat svou ekonomickou politiku
a konec konců přepsat celé kapitoly Nové ústavy. Jeden ze základních principů Zákona
například spočívá v „nemožnosti obchodování s živoucími systémy“ (kapitola I, § 2), které
jsou definovány jako „komplexní a dynamická společenství rostlin, živočichů,
mikroorganismů, ostatních bytostí a jejich životního prostředí... pod vlivem klimatických,
fyziografických a geologických faktorů“ (kapitola II, § 4). Zároveň je ale prioritou státu
„průmyslové využití a komercializace přírodních zdrojů“ (článek 355 ústavy). Podle
logiky Zákona o právech Matky Země ale tvoří obnovitelné a neobnovitelné přírodní
zdroje nedělitelnou součást živoucích systémů. Ekosystémy, složené ze živých organismů
a anorganických činitelů, mají právo udržovat svojí integritu jakožto živoucí entity. Lidská
činnost nesmí způsobovat jejich nevratné změny. Salar de Uyuni lze chápat jako takový
živoucí systém, jehož narušení je v konfliktu se Zákonem o právech Matky Země. Sama
Země má právo na to, nebýt perforována důlní činností nebo ropnými vrty a nebýt
nevratně kontaminována toxickými průmyslovými odpady. Intenzivní těžbou nerostných
surovin stát de facto porušuje základní práva Matky Země a nerespektuje princip
neobchodovatelnosti s živoucími systémy.

Reorganizovaný neoliberalismus?
Jak jsme se snažili nastínit v předchozím textu, Moralesova administrativa se nachází
v paradoxní, až poněkud schizoidní situaci. Pokouší se vytvořit „indigenní verzi
moderního státu“ (Harten 2011), jehož hlavním morálním krédem se oficiálně stal princip
„dobrého života“. Na mezinárodní scéně bojuje za planetární klimatickou spravedlnost,
kritizuje strukturální příčiny globálních změn klimatu a odmítá jakékoliv formy
kapitalismu jakožto hlavního nepřítele planety a lidstva. Na druhou stranu je ale bolivijská
ekonomika postavena na modelu, který považuje za hnací motor hospodářství
kapitalistický trh. Hlavní prioritou Moralesovy vlády zůstává růst ekonomických ukazatelů
země. V rámci ekonomického růstu je zintenzivňována těžba a komercializace přírodních
surovin, bez ohledu na jejich negativní až katastrofální socioekologické dopady. Největší
příjmy země pocházejí z vývozu zemního plynu a ropy (INE 2011b). Připravuje se projekt
na průmyslové využití (a faktickou ekologickou devastaci) Salaru de Uyuni. Vbrzku bude
zahájena těžba železné rudy v gigantickém dole Mutún (COMIBOL 2012). Přes svůj
oficiální antineoliberální postoj se Bolívie podřizuje logice volného trhu a v rámci udržení
své konkurenceschopnosti devastuje ekosystémy země pro možnost výhodně rozprodat
maximum svých nerostných surovin. Přestože slogan „dobrého života“ figuruje téměř ve
všech vládních dokumentech (INE 2009a), ve skutečnosti se zdá, že se bolivijský stát řídí
spíše západním požadavkem onoho, „žít lépe“.
Na základě systematické analýzy ekonomické politiky Moralesovy vlády došel Jeffery
Weber (2011) k překvapujícímu zjištění: přes radikální environmentalistickou rétoriku
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a antikapitalistickou „image“ je možné současný bolivijský politický projekt označit jako
„reorganizovaný neoliberalismus“ (reconstituted neoliberalism), který sice „opustil
neoliberální ortodoxii, ale zachoval si klíčovou víru neoliberalismu v kapitalistický trh
jakožto hlavní motor růstu a industrializace“ (ibid.: 232). Stát jakožto společník
nadnárodních korporací se podílí nejen na intenzivní těžebné činnosti a souvisejících
socioekologických škodách, ale také na prohlubující se prekarizaci pracovní síly (ibid.:
207-212). Vláda sice užívá „rétoriku indigenního osvobození… ale zároveň odděluje svůj
důraz na indigenní problematiku od materiální reality, které indigenní populace musí čelit“
(ibid.: 204). Politika Moralesovy vlády se postupně vzdaluje očekávání většiny sociálních
a indigenních hnutí, které v roce 2005 stály u jejího vzniku a které intenzivně vnímají
vzrůstající nesoulad mezi vládní rétorikou a konkrétními dopady její reálné politiky. Stále
častěji musí Moralesova vláda čelit protestům vycházejícím z dosavadní neutěšené
socioekonomické situace většiny obyvatelstva a z neschopnosti státu kontrolovat chování
nadnárodních korporací, operujících na území Bolívie.
Bebbington a Humphreys Bebbington (2011) docházejí k podobným závěrům jako Weber.
Srovnávají politiku intenzivní těžby ropy a zemního plynu v kontextu Peru, Ekvádoru
a Bolívie. Přestože Ekvádor a Bolívie razí na rozdíl od Peru výrazně anti-neoliberální,
proekologický a proindigenní kurz, nezdá se, že by se tyto země v otázce
socioekologických dopadů těžby chovaly zodpovědněji. Naopak, téměř shodný
autoritativní přístup státu k problematice těžby nerostných surovin na indigenních
územích, ignorance teritoriálních práv indigenních skupin a sílící represe protestních hnutí
jak v Peru, tak v Ekvádoru a Bolívii komplikují samotnou možnost rozlišení mezi
neoliberalismem a post-neoliberalismem. Vzniká tak otázka, k čemu se vlastně předpona
„post“ vztahuje. Podle manželů Bebbingtonových je to hlavně rozdíl v politickém
diskurzu. Makroekonomická politika, spolupráce s nadnárodními těžebnými korporacemi
a koloniální postoj vůči indigenním skupinám vykazují u zemí neoliberální a postneoliberální orientace pouze zanedbatelné odlišnosti (Bebbington - Humphreys
Bebbington 2011: 142).
Analýza postupu Moralesovy vlády z environmentální perspektivy dochází k podobnému
závěru. Přes svou environmentalistickou rétoriku na mezinárodním poli a zdůrazňování
indigenního konceptu „dobrého života“ sleduje bolivijský stát environmentálně a sociálně
neudržitelný neoliberální model pokroku a ekonomického růstu, založený primárně na
neomezeném využívání přírodních (a lidských) zdrojů. Svou závislostí na vývozu
nerostných surovin a na fluktuaci jejich cen na mezinárodním trhu zůstává Bolívie jedním
z hráčů na poli globální ekonomiky, která funguje podle západní antropocentrické logiky
považující přírodu (nebo Matku Zemi) za pouhý zdroj zboží, z nějž je možné jakkoli
neomezeně čerpat (Bellamy Foster - Magdoff 2010). Bolívie praticipuje v mnoha
mezinárodních projektech a dohodách (IIRSA, Comunidad Andina atd.), stát navíc
figuruje jako společník několika nadnárodních korporací (Repsol 2010). Tyto strukturální
překážky výrazně komplikují možnost skutečné reformy ekonomické politiky a vytvoření
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alternativního systému, postaveného na principech environmentální a sociální
udržitelnosti. A zdá se, že vláda, která implicitně přijala neoliberální ekonomické
paradigma, nemá příliš velký zájem tyto překážky překonávat.
V téže době, kdy se v Tiquipaye sešli indigenní aktivisté z téměř celé západní polokoule,
aby společně odsoudili západní socioekonomický model, protestovala sociální hnutí
departmentu Potosí proti praktikám japonské korporace Sumitomo, operující v dolech San
Cristóbal. Protestující požadovali kompenzaci environmentálních škod způsobených
činností korporace a zlepšení svých sociálních podmínek, např. zajištění přístupu k pitné
vodě a elektrickému proudu (García - Ore 2010). Morales, v přímém rozporu se svým
ekosocialistickým postojem deklarovaným v Tiquipaye, protestující nijak nepodpořil140.

140

Část této kapitoly vyšla jako smostatná studie v časopise Český lid (Jetmarová 2012).
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XIII. Namísto závěru: spor o TIPNIS
Spor o TIPNIS lze považovat za emblematický konflikt současné Bolívie. Odráží hluboký
rozpor mezi environmentalistickou a proindigenní rétorikou Moralesovy vlády a její
faktickou ekonomickou politikou, který se na konkrétní rovině projevuje porušováním
teritoriálních a environmentálních práv domorodých skupin. Zároveň poukazuje na
heterogenitu indigenních a sociálních hnutí současné Bolívie a na častou protichůdnost
jejich konkrétních zájmů a požadavků.
Konflikt byl vyvolán plánem na vybudování druhé větve mezistátní dálnice, jež měla
propojit Bolívii s brazilskými hranicemi. Problematická trasa spojující Villa Tunari se San
Ignacio de Moxos na brazilských hranicích má být vedena skrz Domorodé teritorium
Národního parku Isiboro Sécuré (TIPNIS). Dálnice, jejíž cena je vyčíslena na přibližných
415 milionů dolarů, je financována především brazilskou centrální bankou a budována
brazilskou firmou Constructora OAS Ltd. Její primární záměr spočívá v propojení
jihovýchodní Brazílie s chilským přístavem Arica (Morales 2013: 81). Dálnice je
budována jako jeden z projektů celokontinentálního programu integrace jihoamerické
infrastruktury IIRSA.
Projekt vybudování mezinárodní dálnice narazil na houževnatý odpor indigenních hnutí
bolivijského východu. Dálnice má totiž rozetnout vedví TIPNIS, jednu z nejstarších
indigenních autonomií v zemi. Domorodí obyvatelé TIPNISu se obávají nejen ekologické
devastace, spojené s výstavbou a provozem dálniční tepny, ale rovněž souvisejícího přílivu
brazilských imigrantů a podnikatelů, kteří by fatálně ohrozili integritu zdejších indigenních
komunit. Odkazují se na svá autonomní práva, zakotvená v ústavě, a požadují zrušení
výstavby dálnice. Problém ovšem spočívá v tom, že TIPNIS zdaleka neobývají pouze
původní místní skupiny Yuracaré, Mojeño a Chimane (spolupracující v rámci CIDOB), ale
rovněž kečujští a aymarští kolonisté, sdružení do Federace kolonistů CSICB
a Konfederace indigenních skupin jihu TIPNISu CONISUR. V neposlední řadě se v oblasti
pohybují převážně ilegální pěstitelé koky. Tyto skupiny naopak výstavbu dálnice
podporují, neboť by pro ně představovala jednak výrazné zlepšení možností obchodu
a celkové mobility, jednak by zajistila pracovní příležitosti a přispěla k ekonomickému
rozvoji oblasti.
Spor těchto skupin, prosazujících své zcela partikulární zájmy, se stal materializací střetu
dvou velmi těžko slučitelných diskursů. Developmentalistický postoj vlády, jež vidí ve
vybudování dálnice potřebný nástroj pro ekonomický rozvoj oblasti, se dostává do
konfliktu s environmentalistickým diskursem protestujících, kteří právo na zachování
integrity indigenní autonomie TIPNISu legitimizují nutností ochrany Matky Země. Plán
výstavby dálnice chápou jako další z projevů širší politické strategie, jež ve svém důsledku
vede k likvidaci ekologického bohatství deštného pralesa a k útlaku místního domorodého
obyvatelstva (Morales 2013). Poukazují na to, že vláda nedodržela svou základní ústavní
povinnost a nekonzultovala výstavbu dálnice s domorodými obyvateli TIPNISu.
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Moralesova vláda tak byla konfrontována se svou radikální environmentalistickou,
proindigenní a antikapitalistickou rétorikou: domorodé skupiny TIPNISu ji osočily z plánu
nevratného narušení ekologického systému národního parku, z porušování práv zdejších
domorodých skupin a z podřízení se zájmům nadnárodního kapitálu („ta dálnice bude
stejně dobrá jen pro nadnárodní společnosti, na co potřebuje místní zemědělec, který chce
donést na trh trs banánů, čtyřproudovou dálnici?“141)
Přestože protesty většiny domorodých obyvatel TIPNISu jsou bezpochyby vedeny
upřímnou snahou zabránit devastaci národního parku, je nutné poznamenat, že konflikt byl
rovněž účelově politizován: environmentalistického diskursu využili i někteří představitelé
mesticko kreolské opozice v oblasti východního půlměsíce, kteří protestující podpořili ve
snaze prohloubit rozkol mezi indigenními skupinami východu a západu a oslabit pozici
centrální vlády.
19. října 2011, po více než dvou měsících strávených na cestě, dorazil do La Pazu „Osmý
velký indigenní pochod na obranu TIPNISu, důstojnosti, života a teritoria (Octava Gran
Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS, la Dignidad, la Vida y el Territorio). Protestující
podpořila nejen nejvýznamnější organizace indigenního východu CIDOB, ale rovněž
aymarská rada CONAMAQ nebo odborová centrála COB (Achtenberg - Currents 2012b).
Přestože se jednalo o pacifistický pochod na obranu práv Matky Země, byl v září přerušen
v oblasti Chaparina násilným policejním zásahem, který za sebou zanechal kolem stovky
zraněných osob (El Deber 2013; Cauhtin 2012). Přes vřelé přijetí protestujících obyvateli
La Pazu byl postoj Moralesovy administrativy více než chladný. Samotný Morales
dokonce několikrát obvinil vůdce protestu z konspirace, za protestem viděl snahu
o politickou destabilizaci vedenou (tradičně) ambasádou USA (Los Tiempos 2011b). Na
nátlak protestujících (a bolivijské i mezinárodní veřejnosti) vláda ale nakonec schválila
zákon 180 (La ley Corta), který výstavbu dálnice pozastavil a zaručil status
nedotknutelnosti TIPNISu (Achtenberg - Currents 2011; El Deber 2011).
Konflikt tím ovšem nebyl ani zdaleka vyřešen. Spory o dostavbu dálnice pokračují:
kečujští a aymarští kolonisté, kteří v národním parku žijí od 70. let 20. století, sdružení pod
CONISUR, výstavbu dálnice naopak aktivně podporují. Provládní stanovisko zároveň
zaujalo CSUTCB, FEJUVE a ženská odborová federace Bartolina Sisa, na stranu vlády se
postavilo pochopitelně i hnutí pěstitelů koky. CONISUR se svými spojenci zorganizovalo
na leden 2012 další protestní pochod, tentokrát s cílem prosadit zrušení zákona 180
a dokončení výstavby plánované dálnice. Napětí mezi indigenními skupinami západu
a východu tak dále vzrůstá: představitelé CIDOB delegitimizují nároky andských kolonistů
poukazem na to, že nejsou „skutečně domorodými“ obyvateli oblasti a tudíž na ní nemají
teritoriální nárok, zároveň je osočují z nelegálního pěstování koky a zapojení do
narkobyznysu. Provládní indigenní hnutí naopak označují představitele východních
domorodých skupin za primitivy, kteří blokují modernizační proces země (Morales 2013).
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Spor o výstavbu dálnice katalyzoval latentní konflikt mezi původními domorodými
skupinami a andskými kolonisty, který v oblasti TIPNISu dlouhodobě existoval jakožto
důsledek soupeření o právo na zdejší teritorium.
Spor o TIPNIS se zároveň přenesl do širší politické diskuse. Sacha Llorenti, ministr vnitra,
byl v důsledku násilné policejní intervence vůči protestujícím nucen odstoupit (BBC
2011). Kritici výstavby dálnice varovali před možností jejího potenciálního zneužití ze
strany narkobyznysu. Zároveň poukazovali na to, že největší profit přinese ve skutečnosti
brazilské ekonomice a podnikatelům východních departmentů. Stoupenci radikální
indigenní levice prezentovali plán výstavby dálnice jako faktické pokračování neoliberální
politiky preferující zájmy nadnárodního kapitálu před zájmy vlastního obyvatelstva.
Naopak zastánci výstavby dálnice upozorňovali na její strategický význam pro
ekonomický rozvoj Bolívie a obviňovali protestující z TIPNISu z poškozování zájmů
země. Obě strany se navzájem osočovaly ze skryté spolupráce se Spojenými státy142. Spor
o TIPNIS Bolívii rozdělil na dva tábory, jejichž vymezení nemusí nutně kopírovat
politické nebo etnické hranice: zachování integrity TIPNISu podporuje například radikální
indigenní levice vycházející z tradice katarismu, reprezentovaná CONAMAQ, stejně jako
někteří představitelé pravicové opozice zakotvené ve východních departmentech, za
výstavbu dálnice se staví nejen kečujští a aymarští kolonisté sdružení pod CSUTCB nebo
hnutí pěstitelů koky, ale také podnikatelské skupiny východního půlměsíce.
Na podzim 2012 se vláda rozhodla v oblasti vytvořit „Ekologický prapor“, zvláštní
jednotku ozbrojených sil, jejímž primárním úkolem bude ochrana národního parku: podle
vládní verze bude Ekologický prapor střežit jeho hranice a zabraňovat nelegálnímu
pronikání nových kolonistů a pěstitelů koky (El Deber 2012). Místní domorodé skupiny
ovšem tento krok interpretovaly jako záměrnou militarizaci národního parku, jejímž cílem
je zastrašit odpůrce výstavby mezistátní dálnice.
Postup vlády v otázce TIPNISu vyvolal vlnu nadnárodní indigenní solidarity: původní
obyvatele TIPNISu podpořili Guaraníové z Argentiny, Brazílie a Paraguaye, oficiální
podporu vyjádřila Kontinentální rada guaraníského národa (Consejo Continental de la
Nación Guaraní) (Morales 2013: 86) nebo Koordinátor domorodých organizací
Amazonské pánve COICA (El Diario 2012a).
Moralesova administrativa se rozhodla spor vyřešit ústavní cestou a postupovat v souladu
s výsledky konzultace domorodých obyvatel TIPNISu. V únoru 2012 byl schválen Zákon
222 (Ley 222), vymezující legální rámec konzultace, která byla téhož roku skutečně
provedena. Podle vládní verze 83 % dotazovaných komunit odmítlo status
nedotknutelnosti TIPNISu (Los Tiempos 2012) a 80 % souhlasilo s dokončením dálnice
(CIDOB 2013). Výsledky konzultace byly ovšem vzápětí zpochybněny: komise
Mezinárodní federace pro lidská práva a Stálého shromáždění pro lidská práva v Bolívii ve
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Prvního května 2013 Evo Morales ze země vypověděl americkou rozvojovou agenturu USAID pro
údajné rozdmychávání rozporů mezi zastánci a odpůrci výstavby dálnice (Achtenberg - Currents
2013b).
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spolupráci se zástupci katolické církve výsledky verifikovala a zjistila, že konzultace
zdaleka nebyla provedena v souladu s mezinárodními normami. Konzultovaní neměli
k dispozici studie dokládající možné socioekologické dopady výstavby dálnice, vládní
komisaři nevěnovali konzultaci v jednotlivých komunitách dostatek času, některé dokonce
ani nenavštívili. Dotazovým byly předkládány zkreslené informace (např. to, že status
nedotknutelnosti TIPNISu znemožní pokračovaní v tradičních kulturně zakotvených
subsistenčních aktivitách), nebo jim byla nabízena výměnou za souhlas s výstavbou
dálnice podpora ze strany státu. Vládní komisaři nerespektovali tradiční způsob
kolektivního rozhodování indigenních komunit, konzultace často probíhaly
v nepřítomnosti místních autorit. Z 36 navštívených komunit 30 výstavbu dálnice odmítlo,
3 souhlasily pod podmínkou úpravy její trasy a pouhé 3 komunity s výstavbou zcela
souhlasily (La Razón 2013b). K podobným závěrům došel i bolivijský ombudsman
Rolando Villena, který konzultaci charakterizoval jako “autoritářskou, kolonialistickou
a jednostrannou” (Achtenberg - Currents 2013a). V neposlední řadě je poměrně těžké
hovořit o “předběžné” konzultaci v momentě, kdy je konzultován již rozběhnutý
mezinárodní projekt.
V reakci na tyto nálezy Morales pozastavil všechny další kroky související s výstavbou
dálnice do doby, než se podaří problematické aspekty konzultace objasnit. V současné
době (květen 2013) zůstává konflikt o TIPNIS nevyřešen a nadále je tématem, které
rozděluje bolivijskou veřejnost a představuje jednu z nejkomplikovanějších politických
výzev Moralesově vládě.
Spor o TIPNIS může být na jednu stranu interpretován jako další pokračování boje
východních indigenních skupin za teritoriální práva, započatého prvním protestním
pochodem v roce 1990. Přes uznání širokého spektra kulturních práv je jejich teritoriání
autonomie ze strany státu nadále soustavně porušována jednoduše proto, že východní
podhůří And představuje zásobárnu nerostných surovin, na jejichž těžbě a komercializaci
je postavena ekonomika země. Plánovaná dálnice by mimo jiné výrazně usnadnila průnik
těžařů a dalších kolonistů do oblasti dosud relativně netknutého deštného pralesa.
Protestující se tak snaží v první řadě prosadit dodržování ústavou a legislativou
garantovaných teritoriálních nároků a práv.
Konflikt o TIPNIS ovšem dosahuje dalších dimenzí. Přestože do jisté míry kopíruje
etnické hranice indigenních skupin bolivijského východu a západu, není možné jej
redukovat pouze na střet těchto dvou skupin. Na stranu domorodých komunit TIPNISu se
kromě CIDOB postavila i aymarská organizace CONAMAQ a odborové hnutí COB (Los
Tiempos 2011a). Představitelé CIDOB a CONAMAQ v lednu 2013 oficiálně vystoupili
z Paktu jednoty (Pacto de Unidad) a definitivně tak vypověděli loajalitu vládě MAS
(CIDOB-CONAMAQ 2013). Spor o TIPNIS odráží heterogenitu bolivijských sociálních
a indigenních hnutí a organizací, které sice na přelomu milénia vystupovaly jednotně proti
společnému nepříteli, v momentě, kdy byl poražen, se ovšem naplno projevila různorodost
jejich zájmů, postojů a zkušeností.
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Problematiku TIPNISu lze ovšem chápat i jako paradoxní důkaz skutečného fungování
bolivijské demokracie (Morales 2013: 82). To, že domorodé skupiny TIPNISu byly
schopny pozastavit proces výstavby mezistátní dálnice a přimět vládu k jednání, může
dokazovat, že administrativa MAS nemá přes svou institucionální hegemonii zdaleka
volné ruce pro prosazování svých záměrů. Přihlédnutí k revizi výsledků předběžné
konzultace a prozatimní pozastavení dalšího postupu v otázce dálnice může rovněž
nasvědčovat této interpretaci. Otázkou samozřejmě zůstává, jakým směrem se bude situace
vyvíjet a zda se vláda nepokusí prosadit vybudování dálnice silou, což by s největší
pravděpodobností vedlo k násilným střetům s domorodými obyvateli TIPNISu a k eskalaci
konfliktu mezi původními skupinami a andskými kolonisty v oblasti (Maldonado 2012).
Spor o TIPNIS je současně jedním z důkazů toho, že přes fenomenální volební úspěch
v roce 2009 nemají kroky vlády MAS zdaleka zajištěnou automatickou podporu
indigenních a sociálních hnutí ani významných odborových federací v zemi, které pro
prosazení svých požadavků nadále využívají osvědčených způsobů politického boje,
včetně organizace silničních blokád nebo protestních pochodů. Jedním z klíčových hesel
Moralesovy vlády je mandar obedeciendo: vládnout a přitom být poslušen. Indigenní
a sociální hnutí současné Bolívie jsou si vědoma své politické síly, mnoho rozhodnutí
Moralesovy vlády bylo výsledkem jejich aktivní participace a aplikace přímé demokracie
“zdola”143. Na druhou stranu heterogenita nebo dokonce protichůdnost jejich požadavků
často prakticky znemožňují dosažení konsensu, jenž by poskytl platformu potřebnou pro
politické rozhodování vlády na základě principu mandar obedeciendo.
Konflikt o TIPNIS zároveň odhaluje slabinu moralesovského pojetí myšleného
společenství bolivijského národa, postaveného na představě sdílené indigenní identity.
Andrew Canessa již v roce 2006 poznamenal: “pokud budou všichni indigenní, kulturně
odlišným skupinám zbývá málo prostoru k tomu, aby se organizovaly na základě své
domorodosti. Jedním z paradoxů úspěchu indigenní politiky v Bolívii tak může být
pokračující marginalizace domorodých skupin” (Canessa 2006: 260). Takto
marginalizováni se mohou cítit přílušníci skupin Yuracaré, Mojeño nebo Chimane, kteří se
dostávají do konfliktu se stejně indigenními (ale ze západu příchozími) kečujskými
a aymarskými kolonisty nebo pěstiteli koky. Široce inkluzivní charakter současného pojetí
bolivijské indigenní identity jim skutečně znemožňuje legitimizovat teritoriální požadavky
poukazem na svůj status původních obyvatel. Jak domorodé východní skupiny, tak andští
kolonisté opírají své nároky o svou indigenitu, byť jedni jsou evidentně skutečně
původními obyvateli lokality a druzí poměrně nedávnými imigranty. Konstrukce
inkluzivního konceptu indigenní identity jako klíčového aspektu myšleného společenství
bolivijského národa tak může paradoxně reprodukovat dosavadní struktury sociálních
nerovností, dlouhodobě znevýhodňující východní domorodé skupiny země144.
143

Jak tomu bylo například při neúspěšném pokusu vlády o zrušení subvencí pohonných hmot v roce
2010 (Achtenberg 2011)
144

Diskriminováni se ovšem cítí i představiteké dalších indigenních skupin. Aymarská organizace
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Shrnutí: úskalí indigenní politiky
Vzestup indigenní politiky v Bolívii umožnilo několik faktorů. Korporativistický model
státu v 50. letech nezáměrně vytvořil autonomní indigenní prostor, z nějž vzešlo
kataristické hnutí, kombinující třídní a etnické požadavky. Ideologie katarismu, která byla
postavená na idealizaci předkolumbovské společnosti a vymezení se vůči evropským
a obecně západním vlivům, která ale zároveň využívala revoluční rétoriku třídního boje,
výrazně ovlivnila politický diskurs druhé generace indigenních hnutí na přelomu 80. a 90.
let 20. století.
Zcela klíčovým aspektem, jenž katalyzoval vzestup indigenní politiky Bolívie, se stala
neoliberální ekonomická transformace země. Její socioekonomické dopady byly pro
většinu obyvatelstva katastrofální. Tisíce rodin, které v důsledku masivního zeštíhlení
státního sektoru přišly o zdroj obživy, odešly pěstovat koku do cochabambského Chaparé.
V důsledku represivní politiky státu aktivně podporované ze strany USA se právě zde
konsolidovalo nejdůležitější ohnisko odporu proti neoliberální ekonomické politice
a imperiálním zájmům Spojených států. Současně, díky masivní imigraci pauperizovaných
obyvatel rolnických komunit aymarského Altiplana, se El Alto, nejindigennější město
hemisféry, rozrostlo v dynamickou metropoli s obrovským mobilizačním potenciálem.
Neoliberální ekonomická politika rovněž přímo i nepřímo ohrožovala teritoriální zájmy
domorodých skupin bolivijského východu. Stát otevřel tuto na přírodní zdroje nesmírně
bohatou oblast nadnárodním společnostem, jejichž činnost začala fatálně ohrožovat místní
domorodé komunity. Zároveň sílil příliv ožebračených rodin z bolivijského západu. Ve
spolupráci s nevládními organizacemi se místní domorodé komunity začaly organizovat
a v roce 1991 uspořádaly protestní Pochod za teritorium a důstojnost, jehož
prostřednictvím formulovaly své územní a kulturní požadavky. Diskurs protestujících
reflektoval rodící se globální indigenní politiku a zároveň se stal jedním z hlavních
impulzů pro přijetí konvence 169 Mezinárodní organizace práce o právech domorodých
národů v Bolívii.
Úspěch protestu domorodých skupin bolivijského východu inspiroval k přijetí indigenního
diskursu i další sociální hnutí v zemi, zejména hnutí pěstitelů koky, které začalo obranu
kokového lístku ztotožňovat s obranou andské kultury a identity. Sociální agenda začala
být prezentována jako agenda indigenní. V momentě, kdy neoliberální transformace
fatálně oslabila bolivijské odbory, se stal koncept indigenity prostředkem, jak prosadit
sociální a politické požadavky margnalizované většiny obyvatelstva.

CONAMAQ obviňuje Moralesovu vládu ze záměrné politické exkluze domorodého obyvatelstva
„s jediným cílem – umlčet jakoukoli možnost jejich svobodného projevu a zmocnit se přírodních
zdrojů nacházejících se na jejich území ve prospěch nadnárodních korporací“. Podle představitelů
CONAMAQ Evo Morales cíleně umlčuje „hlas indiána, který projevuje svou lásku Matce Zemi
a staví se proti ekologickým zločinům vlády a jejích spojenců, nadnárodních korporací“ (CONAMAQ
2013).
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Vzestup indigenní politiky byl nezáměrně podpořen i procesem zeštíhlení státu spjatým
s politickou decentralizací a zavedením multikulturní politiky. Prostřednictvím Zákona
o lidovém zastoupení a díky souvisejícím změnám volebního systému získali zástupci
lokálních sociálních a indigenních hnutí důležité pozice v komunální politice. Přesto, že
tento fakt neměl vždy na lokální indigenní komunity jednoznačně pozitivní dopad,
umožnil významnou politickou emancipaci indigenních hnutí. Pěstitelé koky v Chaparé
vytvořili pro prosazení svých zájmů instrumento político, politický nástroj, jehož
prostřednictvím ovládli nejen místní zastupitelstva, ale postupně se stali vedoucí opoziční
silou v bolivijském parlamentu.
Zhoršování sociální situace v důsledku neoliberální politiky spolu s privatizačními excesy
poškozujícími zájmy většiny bolivijského obyvatelstva vedly na přelomu milénia
k definitivnímu odmítnutí stávajícího politického kurzu země. Hlavním protagonistou
radikální transformace Bolívie se stal Evo Morales a MAS, politická strana, která vznikla
jako široká aliance sociálních a indigenních hnutí. MAS redefinovala koncept indigenity
jako široce inkluzivní kategorie, jež spojuje všechny Bolivijce poškozené dosavadním
statusem quo a vytvořila tak nové pojetí myšleného společenství bolivijského národa,
postavené primárně na představě sdílené indigenity.
Evo Morales, první indigenní prezident Bolívie, nastoupil do úřadu ve velmi
komplikované situaci. Indigenní a sociální hnutí od vlády MAS očekávala radikální změnu
stávajícího politického kursu. Počáteční pokusy o razantní reformy byly tvrdě bojkotovány
ze strany tradiční pravice, reprezentující zájmy oligarchické elity východních departmentů.
Proces tvorby nové ústavy provázela autonomistická kampaň východního půlměsíce,
pomocí níž si místní ekonomické elity prosadily výrazné osekání původního textu
konstituce. Vedle domácí opozice narážela vláda MAS při prosazování Říjnové agendy
i na strukturální překážky zakotvené v samotném ekonomickém systému. Bolívie jako
země bytostně závislá na vývozu nerostných surovin si nemohla dovolit přijít o zahraniční
investice v extraktivistickém průmyslu. Skutečné znárodnění ropy a zemního plynu
spojené s vyvlastněním majetku nadnárodních korporací by pro Bolívii představovalo
ekonomickou sebevraždu. Nacionalizace, která figurovala jako jeden z klíčových
požadavků sociálních a indigenních hnutí, mohla být realizována pouze formou
kompromisního vyššího zdanění nadnárodních koncernů, operujících na bolivijském
území. V případě důlního průmyslu byla realizovaná znárodnění spíše výsledkem tlaku
zdola, než primární iniciativou vlády. Ekonomická politika Moralesova kabinetu dosud
silně pokulhává za její revoluční rétorikou. Zdaleka neaspiruje na vytvoření indigenního
socialismu, bolivijský “andsko-amazonský kapitalismus” představuje spíše specifickou
formu neostrukturalismu, ekonomického modelu, k němuž se na přelomu milénia uchýlila
většina latinskoamerických zemí tzv. “růžové vlny”.
Na druhou stranu i tento kompromisní postoj umožnil vládě MAS výrazně zvýšit příjmy
státu, snížit tak politický vliv mezinárodních finančních institucí a využít nově získaných
prostředků na tvorbu sociálních programů pro nejpotřebnější sektory bolivijské
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společnosti. Díky tlaku na realizaci pozemkové reformy získala většina indigenních skupin
země teritoriální autonomii. Prostřednictvím institucionalizace systému sociální kontroly
se podařilo stabilizovat expandující produkci koky. Zavedení principů přímé demokracie
do všech úrovní politického rozhodování dalo sociálním a indigenním hnutím do ruky
mocný nástroj pro prosazování svých požadavků i pro kontrolu adekvátního vykonávání
politických funkcí představiteli státu.
V roce 2009 získala MAS většinové postavení v parlamentu i senátu, o rok později
definitivně hegemonizovala svou politickou pozici v zemi. V tomto momentu se začal plně
projevovat pravděpodobně největší problém současné Bolívie, kterým je heterogenita
požadavků jednotlivých sociálních a indigenních hnutí, jejichž zájmy má MAS jakožto
jejich politický nástroj reprezentovat. Moralesova vláda se zavázala spravovat zemi na
základě principu mandar obedeciendo, vládnout a být poslušen. Je ovšem velmi těžké
dosáhnout politického konsensu v momentě naprosté protichůdnosti zájmů jednotlivých
zainteresovaných skupin. Jak dokazuje konflikt o TIPNIS, požadavky indigenních
orgnizací východu mohou být zcela neslučitelé se zájmy kečujských a aymarských
kolonistů i s rozvojovou strategií státu. V rámci pozemkové reformy se teritoriání nároky
východních skupin střetávají s požadavky indigenních “rolnických” komunit Altiplana.
Spory o přístup k pracovním příležitostem generují konflikty mezi odborovým hnutím
důlních zaměstnanců a kooperativisty. Problematika dobývání lithia ze Salaru de Uyuni
dokazuje, že strategické zdroje si kromě státu mohou nárokovat i lokální komunity.
Negativní externality extraktivistické ekonomické politiky, která umožňuje kumulovat
zdroje pro boj s chudobou většiny populace bolivijského západu, dopadají především na
domorodé skupiny na východě země.
Na přelomu milénia se MAS podařilo sjednotit široké spektrum sociálních a indigenních
hnutí na základě společného odmítnutí stávajícího politického kurzu. Koncept indigenity
výborně zafungoval jako společná platforma, spojující všechny Bolivijce, nějakým
způsobem poškozené stávajícím statusem quo. V současné době se ale plně projevuje
heterogenita zájmů, požadavků a zkušeností jednotlivých participujících hnutí. Dojít
k politickému rozhodnutí, které by potenciálně neohrozilo zájmy některého ze soupeřících
sektorů bolivijské společnosti, je pro Moralesovu vládu velmi těžké, spíše nemožné. Proto
se snaží o maximální využití politiky kompromisů, což ale často vede k výrazným
rozporům mezi její radikální rétorikou a skutečnými politickými kroky. Jedním z důsledků
této vládní strategie je redefinice rozložení politických sil v zemi. Zatímco v roce 2006
byla hlavním oponentem Moralesovy vlády pravice, teritoriálně zakotvená ve východních
departmentech, její pozice je v současnosti poměrně slabá. Domorodý prezident
v představitelích východní bílé elity samozřejmě nadšení nevyvolává, nicméně chápou jej
jako pojistku před hrozbou indigenní radikalizace, zosobněnou politiky jako je Felipe
Quispe. Politika MAS je poměrně pozitivně vnímána i představiteli městské střední třídy.
Naopak, v ostré kritiky Moralesovy vlády se proměnila některá indigenní hnutí (CIDOB
nebo CONAMAQ) a zejména představitelé radikální indigenní levice.
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Přes množství potenciálních problémů je ovšem nepopiratelným faktem, že Moralesova
vláda patří k jedněm z nejstabilnějších v bolivijské historii. Morales byl zvolen ve dvou po
sobě jdoucích mandátech přesvědčivou většinou voličů. Přestože není vláda MAS zdaleka
tolik revoluční, jako je její rétorika, zahájila proces transformace země, který, zdá se,
velmi zvolna vede ke zlepšení sociální situace většiny bolivijského obyvatelstva. Zavedení
principů přímé participativní demokracie a sociální kontroly do všech úrovní politického
rozhodování je významným krokem, který může být inspirativní i pro tak geograficky
a kulturně vzdálenou oblast, jakou je Česká republika. Stejně tak může být bolivijský
pokus o zkrocení nadnárodního kapitálu vzorem pro další oblasti světa, které se potýkají
s podobně katastrofálními socioekonomickými dopady neoliberální transformace. Pokud
MAS neztratí důvěru bolivijských voličů a bude mít příležitost a dostatek politické vůle
skutečně v praxi realizovat principy, zakotvené v nové ústavě země, pak se bolivijský
politický projekt může v dlouhodobé perspektivě stát skutečnou funkční alternativou ke
stávající sociálně, environmentálně i ekonomicky neudržitelné formě globálního
kapitalismu.
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Seznam použitých zkratek
ADN - Nacionalistická demokratická akce (Acción Democrática Nacionalista)
ALBA - Bolívariánská aliance pro národy naší Ameriky (Alianza Boliviariana para los
Pueblos de Nuestra América)
ALCA – Americká zóna volného obchodu (Área de Libre Comercio de las Américas),
rověž FTAA (Free Trade Area of Americas)
APCOB – Podpora domorodým skupinám bolivijského východu (Apoyo para el
Campesino-Indígena del Oriente Boliviano)
APG - Sněm guaraníského lidu (Asamblea del Pueblo Guaraní)
ASP – Shromáždění pro svrchovanost lidu (Asamblea para la Soberanía del Pueblo)
ATPDEA - Zákon o podpoře andského obchodu a o likvidaci drog (Andean Trade
Promotion and Drug Eradication Act)
CABI - Kapitánství Horního a Dolního Izozogu (Capitanía del Alto y Bajo Izozog)
CANOB - Nativní ayoreoské centrum bolivijského východu (Centro Ayoreo Nativo del
Oriente Boliviano)
CCIM- Středisko domorodých rad Mojeňů (Central de Cabildos Indígenales Mojeños)
CICC- Domorodé středisko komunit z oblasti Concepción (Central Indígena de
Comunidades de Concepción)
CICOL - Domorodé středisko původních komunit z Lomería (Central Indígena de
Comunidades Originarias de Lomerío)
CIDDEBENI - Centrum výzkumu a dokumentace pro rozvoj Beni (Centro de
Investigación y Documentación para el Desarrollo de Beni)
CIDOB – Indigenní konfederace bolivijského východu (Confederación Indígena de
Oriente Boliviano)
CIPCA - Centrum pro výzkum a podporu rolnictva (Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado)
CNE - Národní volební dvůr (Corte Nacional Electoral)
CNTCB - Národní konfederace bolivijských rolníků (Confederación Nacional de
Trabajadores Campesinos de Bolivia)
CNRDG - Národní koordinátor pro znovunabytí a obranu plynu (Coordinadora nacional
por la Recuperación y Defensa del Gas)
COB – Bolivijská dělnická centrála (Central Obrera Boliviana)
COICA - Koordinátor domorodých organizací Amazonské pánve (La Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
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COMIBOL – Bolivijská důlní korporace (Corporación Minera de Bolivia)
CONAMAQ – Národní rada aymarských komunit (Consejo Nacional de Ayllus y Markas
de Collasuyu)
CONDEPA - Svědomí vlasti (Conciencia de Patria)
CONISUR - Konfederace indigenních skupin jihu TIPNISu (Confederación de Indígenas
del Sur de TIPNIS)
COPNAG - Středisko organizací nativního lidu Guarayu (Central de Organizaciones de
los Pueblos Nativos Guarayus)
COR – Regionální dělnická centrála (Cetral Obrera Regional)
CPESC - Koordinátor etnických skupin Santa Cruzu (Coordinadora de Pueblos Étnicos de
Santa Cruz)
CPIB - Středisko domorodých národů Beni (Central de Pueblos Indígenas de Beni)
CSCB - Konfederace bolivijských kolonistů (Confederación de Colonizadores de Bolivia)
CSICB - Odborová konfederace interkulturních bolivijských komunit (Confederación
Sindical de Comunidades Intercultrurales de Bolivia)
CSUTCB - Jediná odborová konfederace bolivijských rolníků (Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia)
DEA - Agentura pro potírání drog (Drug Enforcement Agency)
EGTK - Partyzánská armáda Tupaka Katariho (Ejército Guerillero Túpac Katari)
FEDECOR- Cochabambská federace organizací zavlažujících zemědělců (Federación
departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes)
FEDEPAF – Federace rodičů (Fedración de Padres de Familia)
FEJUVE - Federace sousedských rad (Federación de Juntas Vecinales)
FELCN - Zvláštní oddíl pro potírání pašování drog (Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico)
FENCOMIN - Národní federace družstevních horníků Bolívie (Federación Nacional de
Cooperativas Mineras de Bolivia)
FSTMB – Oborová federace důlních pracovníků (Federación Sindical de Trabajadores
Mineros)
FULIDE - Nadace svobody a demokracie (Fundación Libertad Democracia)
FULKA - Sjednocená fronta kataristického osvobození (Frente Unido de Liberación
Katarista)
GNRE - Národní správa minerálů solných polí (Gerencia Nacional de Recursos
Evaporíticos)
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ILO – Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization)
INRA - Národním institut pozemkové reformy (Instituto Nacional de Reforma Agraria)
IPSP- Politický nástroj pro svrchovanost lidu (Instrumento Político para la Soberanía de
los Pueblos)
IU – Spojená levice (Izquierda Unida)
LPP – Zákon o lidovém zastoupení (Ley de Participación Popular)
MAS – Hnutí za socialismus (Movimiento al Socialismo)
MBL - Hnutí svobodné Bolívie (Movimiento Bolivia Libre)
MIP – Domorodé hnutí Pachakuti (Movimiento Indígena Pachakuti)
MIR –Hnutí revoluční levice (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)
MITKA - Indiánské hnutí TupakaKatariho (Movimiento Indio Tupak Katari)
MMF – Mezinárodní měnový fond
MNR - Nacionalistické revoluční hnutí (Movimiento Nacionalista Revolucionario)
MNTK - Národní hnutí Tupaka Katariho (Movimiento Nacional Tupak Katari)
MRTK - Revoluční hnutí Tupaka Katariho (Movimiento Revolucionario Tupac Katari)
MRTKL - Revoluční hnutí Tupaka Katariho za národní osvobození (Movimiento
Revolucionario Tupac Katari de Liberación Nacional)
MST - Hnutí bezzemků (Movimiento sin Tierra)
NFR – Nová republikánská síla (Nueva Fuerza Republicana)
NPE - Nová ekonomická politika (Nueva Política Económica)
OTB - Základní územní organizace (Organizaciones Territoriales de Base)
PAN – Strana národní akce (Partido Acción Nacional)
PIAK - Strana aymarských a kečujských indiánů (Partido de Indios Aymaras y Keswas)
PIB - Bolivijská indiánská strana (Partido Indio de Bolivia)
PODEMOS – Sociální a demokratická moc (Poder Democrático y Social)
SEMAPA – Městské vodárenské služby Cochabamby (Servicio Muncipal de Agua Potable
de Cochabamba)
SENALEP - Národní služba pro gramotnost a lidové vzdělávání (Servicio Nacional de
Alfabetización y Educación Popular)
TCO - Původní komunitní území (Tierras Comunitarias de Orígen)
TIMCH - Multietnické Domorodé teritorium Chimanes (Territorio Indígena Multiétnico
Chimanes)
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TIOC – Původní indigenní a rolnické teritorium (Territorio Indígena Originario
Campesino)
TIPNIS - Domorodé teritorium Národního parku Isiboro Sécure (Territorio Indígena del
Parque Nacional Isiboro Sécure)
UJC - Mládežnická unie Santa Cruzu (Unión Juvenil Cruceñista)
UMOPAR - Mobilní policejní oddíl pro rolnické oblasti (Unidad Móvil del Patrullaje
Rural)
UNFDAC – Fond Spojených národů pro kontrolu drogové závislosti (UN Fund for Drug
Abuse Control)
USAID – Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (United States Agency for
International Development)
YPFB – Bolivijská ropná fiskální naleziště (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)
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