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Perón és a peronizmus

Juan Domingo Perónt háromszor választotta meg az argentin nép elnöknek. 
Politikai szerepet először 1943-ban vállalt, amikor is munkaügyi államtitkár lett 
a katonai puccsal hatalomra jutott Pedro Pablo Ramírez kormányában. 1944 

elején már hadügyminiszter volt, az 1946-os választásokon pedig elsöprő győze-
lemmel, 56 százalékos eredménnyel szerezte meg az elnökséget. A peronizmus 
a munkások, dolgozó emberek érdekei felvállalásának és a nemzeti érdekek kép-
viseletének egy sajátos egyvelege, melynek részét képezte a női egyenjogúságért 
való küzdelem és a � atalok életkörülményeinek javítása iránti elköteleződés �pl� in-és a �atalok életkörülményeinek javítása iránti elköteleződés �pl� in- �pl� in-
gyenes oktatás, munkahelyek teremtése állami támogatással)� Első elnöksége alatt 
Perón több stratégiai vállalatot is államosított; ezzel az Amerikai Egyesült Államok 
befolyásos érdekcsoportjait haragította magára� Hazai sikerében jelentős szerepet 
játszott második felesége, Eva Duerte, avagy „Evita” Perón, aki férje oldalán hat éven 
keresztül segítette a szegényebb rétegeket �egy ideig a munka- és egészségügyi 
miniszteri posztot is betöltötte). Miután 1950-ben méhnyakrákot diagnosztizáltak 
nála, Evita nyíltan beszélt a betegségéről, még híres rádióbeszédében is, amely-
ben gyakorlatilag elbúcsúzott szeretett argentin népétől� 1952 júliusában, néhány 
hónappal férje újraválasztása után halt meg. Perón elnök ellen 1955 folyamán több 
katonai puccsot is megkíséreltek, végül szeptemberben száműzetésbe kényszerült�

De mi is az a peronizmus? Maga Perón 1950 októberében, egy beszédében 
mondta el a „peronizmus húsz igazságát”. Ezek lényege: az igazi demokrácia az, 
ahol a kormány azt teszi, amit a nép kíván, és ami a nép érdeke; minden peronista 
számára első a haza, utána következik a mozgalom, „és csak legvégül az ember 
maga”; céljuk egy társadalmilag igazságos, gazdaságilag szabad és politikailag 
szuverén Argentína megteremtése.

Perónt 1973-ban ismét megválasztották elnöknek. Az alelnöki posztot akkori 
felesége, María Estela Martínez de Perón töltötte be, aki férje 1974-es halála után 
„megörökölte” az elnöki tisztséget� 1976-ban katonai puccsal vették el tőle a hatal-ék el tőle a hatal- a hatal-
mat, és megkezdődött az 1983-ig tartó véres diktatúra�

A diktatúra bukását következően, 1989-ben egy peronista politikus, Carlos 
Menem került az elnöki székbe� Tíz évig volt hatalmon, és az ő nevéhez kötődik az 
argentin gazdaságnak a washingtoni konszenzus szerint történt átalakítása: szé-
les körű privatizációval, az árupiacok és munkaerőpiac deregulációjával, a kollektív 
szerződések hatálya alá kerülők számának a visszaszorításával és antiinflációs 
politika folytatásával� Az őt követő konzervatív elnök, Fernando de la Rúa idejében 
azonban a �x árfolyamra épült politika megroppant� Ez és egy vele egyidejűleg zaj-és egy vele egyidejűleg zaj-vele egyidejűleg zaj-
ló adósságválság 2001-ben hónapok alatt káoszba döntötte Argentínát, melybe a 
kormány bele is bukott. Átmenetileg Eduardo Duhalde, a peronista párt vezetője 
vette át a hatalmat, és 2003 elejére választásokat írt ki. A nyertes mindenki nagy 

https://www.youtube.com/watch?v=cQbdVR862NY
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/peronismo/movimiento_peronista_20_verdades_peronistas.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/peronismo/movimiento_peronista_20_verdades_peronistas.php
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/07/31/12-puntos-de-la-crisis-argentina-en-2001
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meglepetésére a kis patagóniai tartomány, Santa Cruz kormányzója, az addig szin-
te ismeretlen Néstor Kirchner lett� Bár az exelnök, Menem az első fordulóban 2 
százalékponttal több szavazatot kapott nála, a második forduló előtt visszalépett, 
miután látta Kirchner hirtelen jött népszerűségét� Kircher alelnökjelöltje a sportoló-
üzletember-politikus Daniel Scioli volt.

Néstor és Cristina Kirchner elnöksége

Néstor Kirchner nagy hévvel vetette bele magát a kormányzásba, és rendkívüli 
húzással – az IMF szabályainak az áthágásával – államadósság-cserét haj-ásával – államadósság-cserét haj- államadósság-cserét haj-
tott végre, az akkori megítélés szerint sikeresen. Átütemezte a nemzetközi 

pénzügyi szervezetek �az IMF, a Világbank, az Amerikai Fejlesztési Bank stb�) felé 
fennállt tartozásokat, és a „régi”, nem �zető argentin állampapírokat �típusonként 
eltérő diszkontálással) újakra váltotta át, melyek �zetésére a kormány garanciát 
vállalt. E lépéseknek köszönhetően az ország adóssága 50 százalékkal csökkent. 
Emellett megpróbált harcolni a nagyarányú munkanélküliség ellen és – az iparosí-
tás erősítésével – a gazdasági növekedés fenntarthatóságáért�

A 2008/2009-es gazdasági világválság már a felesége, Cristina Fernandez-
Kirchner elnöksége idején tört ki. A kettejük közötti munkamegosztás része volt, 
hogy Néstor Kirchner az első elnöki periódusa után egyfajta „Medvegyev–Putyin-
cserét” hajtott végre feleségével, és a 2010-ben hirtelen bekövetkezett haláláig de 
facto közösen gyakorolták a kormánypárt és a kormány feletti irányítást. Néstor 
Kirchner halálával hatalmi vákuum keletkezett a kormánypártban. Bár felmerült a 
családon belüli „utódlás” folytatásának lehetősége is, végül Kirchner régi „harcos-, végül Kirchner régi „harcos-
társa”, korábbi alelnöke, Daniel Scioli került ki győztesen, így idén ő lett a kirchnerista 
párt, a Frente para la Victoria [Győzelem Frontja, FPV] elnökjelöltje�

De mi is a kirchnerizmus? Tulajdonképpen a peronizmus egy olyan formája, 
amely elutasítja a szabadkereskedelmi megállapodásokat �a regionális integráció, 
MERCOSUR kivételével), a neoliberalizmust, és harciasan kiáll az emberi jogok 
megsértése ellen �pl� a katonai diktatúra alatt eltűnt tízezrek felkutatásának a segí-
tésével és megöltek emlékének a megőrzésével)�

Ha röviden meg kellene vonni a kirchnerizmus mérlegét, akkor elsőként az embe-
ri jogok terén elért eredményeket lehet megemlíteni. Egy múzeum-kutatóközpontot 
hoztak létre a katonai diktatúra alatt elkövetett jogsértések feltárására �e feladat 
részét képezte többek között az eltűnt személyek felkutatása, a fogságban született 
gyermekek „örökbe adása” – ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kivégzett vagy 
„eltüntetett” személyeknek már a börtönben született gyermekeit „odaajándékoz-
ták” a diktatúra funkcionáriusainak) és az elkövetők bíróság elé állítására�

Argentína volt az első latin-amerikai állam, amely engedélyezte az azonos nemű-
ek házasságát. Korlátozták és szabályozták a gyermekek munkavállalását, valamint 
a háztartási alkalmazottak foglalkoztatását� Növekedtek a jóléti jellegű kiadások, 

http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/403/la_deuda_publica_en_argentina_un_analisis_del_canje_del_anio_2005.html
http://www.infonews.com/nota/199995/se-bajo-taiana-y-los-candidatos-del-frente-para-la-victoria-seran-scioli-y-randazzo
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151022_elecciones_argentina_kirchnerismo_vs
http://www.abuelas.org.ar/
http://www.abuelas.org.ar/
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amelyek segítették a gazdasági válság negatív társadalmi hatásainak a tompítá-
sát. Különös �gyelmet fordítottak a �atalok számára történő munkahelyteremtésre� 
Külpolitikai eredményeként értelmezhető a regionális integrációk �pl� UNASUR és a 
MERCOSUR) erősítése�

Az érme másik oldalán ott van ugyanakkor az argentin társadalom politikai 
polarizálása, a piacgazdaság részleges lebontása �pl� államosítással és állami mo-
nopóliumok kiépítésével), a nemzetközi befektetői bizalom eltűnése, a kiemelkedő 
és kóros korrupció, az igazságszolgáltatással folytatott – sokszor látványos és po-
pulista – vita �amely rombolta a bíróság függetlenségébe és megbízhatóságába 
vetett hitet)� De itt kell szólni a mezőgazdaság és a vidék válságáról is, amely első-áról is, amely első-, amely első-
sorban a húsexport mesterséges visszafogásában �már Uruguay és Paraguay is 
többet exportál Argentínánál) és a szójatermeléstől való egyre nagyobb függésben 
nyilvánult meg.

A 2015. október–novemberi elnökválasztások

A 2015. augusztusi előválasztásokat követően gyakorlatilag három jelölt ma-gyakorlatilag három jelölt ma-
radt talpon: Daniel Scioli, Mauricio Macri és Sergio Massa.

Daniel Scioli Néstor Kirchner első alelnöke volt, aki átmenetileg kiszorult a 
hatalomból, de – mint arról már szó volt – az FPV 2015� áprilisi belső választásán a 
tagok rá adták a legtöbb szavazatot, így ő lett a párt jelöltje az idei elnökválasztáson� 
Sajtónyilatkozatai és programja alapján a korábbinál mérsékeltebb gazdaságpoliti-
kai irány várható tőle, és úgy tűnik, jelentősebb személycseréket sem tervez� Ezért 
inkább „piacbarát”, s kevésbé konfrontatív politikát várnak tőle a szakértők� Azonban 
a szociális ígéretekkel elég bőkezűen bánt, pedig – tekintettel Argentína költségveté- bőkezűen bánt, pedig – tekintettel Argentína költségveté-en bánt, pedig – tekintettel Argentína költségveté-
si helyzetére – elkerülhetetlen lesz a jóléti vívmányok egy részének a visszafogása.

A multimilliomos üzletember Mauricio Macri eddig Buenos Aires polgármestere, 
korábban a Boca Juniors futballklub elnöke volt. Ő a Propuesta Republicana [Repub-
likánus Javaslat, PRO] nevű ellenzéki mozgalom által vezetett Alianza Cambiemos 
[„Változtassunk!” Szövetség] jelöltje az elnökválasztásokon� Programja nem kevésbé 
populista, mint a kirchneristáké: a szegénység csökkentése, az oktatás színvona-
lának a javítása, az indián lakosság felzárkóztatása és a kábítószer-kereskedelem 
felszámolása.

Sergio Massa 2009-ig a Kirchner-rendszer oszlopos tagja volt – többek között 
elnöki kabinetfőnök is� 2010-ben azonban Alianza Unidos Por Una Nueva Alternativa 
[Együtt egy új Alternatíváért Szövetség, UNA] néven saját politikai formációt alakí-
tott, kereszténydemokrata, konzervatív színezetű jelöltekkel�

Az elnökválasztás 2015. október 25-i első fordulójának eredményei nagy 
csalódottsággal töltötték el a kirchnerista tábort: ők ugyanis már az első forduló-ők ugyanis már az első forduló-ugyanis már az első forduló-
ban győzelmet vártak� Ezzel szemben 37,08 százalékos eredményt értek el, míg 
Macrira a választók 34,15 százaléka, Massára pedig 21,39 százalék szavazott. 

http://www.lanacion.com.ar/1817543-en-vivo-resultados-por-provincia-departamento-municipio-y-comuna
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151026_elecciones_argentina_mauricio_macri_cambiemos_irm
http://elecciones.gob.ar/admin/ckfinder/userfiles/files/P_V__DEFINITIVO%20x%20Distrito_GRALES_%202015_WEB.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151026_elecciones_argentina_reves_gobierno_vs
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151026_elecciones_argentina_reves_gobierno_vs
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Ez megmutatta, hogy a kirchneristákkal szemben álló tábor népszerűsége sokkal 
nagyobb a vártnál. Az elért eredmények alapján a második fordulóba Scioli és Macri 
jutott be, s ott az utóbbi jelölt lett a favorit.

Mindezek mellett az is súlyos vereség a kirchneristáknak, hogy Buenos Aires 
kormányzója Macri szövetségese, María Eugenia Vidal asszony lett� Ugyanakkor jó 
hír a kirchneristák számára, hogy Alicia Kirchner, Néstor Kirchner testvére megsze-
rezte Santa Cruz tartomány kormányzóságát, és ezzel �vére nyomdokaiba lépett� 
Mindemellett Kirchnerék �a, Máximo Kirchner az FPV színeiben parlamenti képvi-
selő lett�

A befektetők mindenesetre optimisták: az argentin tőzsde 12 százalékot emel-
kedett az első forduló választási eredményét követő egy hétben, ami azt mutatja, 
hogy a befektetők bíztak Macri győzelmében és az azzal várhatóan együtt járó, a 
piacgazdaság felé történő gazdaságpolitikai váltásban. Ezt a várakozást az üzleti 
élet résztvevői Macrinak a nyolcéves Buenos Aires-i polgármesteri időszaka alatt 
tett lépéseire alapozzák.

A választások 2015. november 22-i második fordulóján Mauricio Macri viszony-
lag kis, 51,4 százalékos többséggel �kb� 700�000 szavazattal) győzte le ellenfelét, 
aki 48,6 százalékos szavazatarányt ért el� Nem elvitatva Macri győzelmét, azért ki 
kell jelenteni, hogy az eredmény egyúttal azt is jelenti, hogy az új elnök egy politika-
ilag kettészakadt ország vezetője lesz� Ennek tudatában nyilatkozott Macri alelnöke, 
Gabriela Michetti is a választások éjszakáján, amikor arra kérte a nem rájuk szavazó 
embereket, hogy fogadják el az eredményt, és támogassák őket az ország felvirá-
goztatásában.

Macri és Scioli személyes kapcsolatának a kezdete harminc évvel korábbra 
nyúlik vissza. Mindketten gazdag Buenos Aires-i családok sarjai, s a feleségek is 
évtizedek óta ismerik egymást. A két politikus sokáig jóban volt egymással, barátok 
voltak, s még egymás esküvőjén is a vendégek között szerepeltek� A második for-
duló eldurvult kampánya során Scioli néhány személyeskedő nyilatkozatot és nyílt 
megjegyzést tett Macrira: azt állította, hogy riválisa alkalmatlan az ország vezeté-
sére. A választások éjszakáján Scioli azonban már elismerte vereségét, és mindkét 
fél egyetértett abban, hogy a választások tisztán és problémamentesen zajlottak.

Kihívások az új elnök előtt

Macrinak az argentin kongresszussal való viszonya bizonyára nem lesz 
sima és kiegyensúlyozott, mivel sem az alsóházban, sem a szená-
tusban nincsen többsége, vagyis minden egyes döntés meghozatala 

előtt támogatókat kell szereznie, és a kirchneristák egy részét is meg kell győz-
nie egy-egy törvény elfogadtatásához. A külpolitikai irányvonalban is váltás 
várható, ugyanis Macri a győzelmi ünnepen a bebörtönzött venezuelai politikus, 
Leopoldo López feleségével jelent meg a színpadon. Ez kemény és határozott 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151026_elecciones_argentina_santa_cruz_kirchnerismo_irm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151026_elecciones_argentina_santa_cruz_kirchnerismo_irm
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/01/argentina/1446414064_009636.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/01/argentina/1446414064_009636.html
http://www.lacapital.com.ar/politica/Vamos-a-cuidar-a-todos-los-argentinos-prometio-la-vice-electa-Gabriela-Michetti-20151123-0023.html
http://www.lacapital.com.ar/politica/Vamos-a-cuidar-a-todos-los-argentinos-prometio-la-vice-electa-Gabriela-Michetti-20151123-0023.html
http://www.lanacion.com.ar/1848016-el-congreso-destituir-a-vanoli-sera-prioridad-del-nuevo-gobierno
http://www.lanacion.com.ar/1848016-el-congreso-destituir-a-vanoli-sera-prioridad-del-nuevo-gobierno
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/22/argentina/1448224098_588686.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/22/argentina/1448224098_588686.html
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kiállást vetít előre Nicolás Maduro autokrata politikájával szemben� A lehetséges 
lépések a MERCOSUR működését is nagyban befolyásolni fogják, ugyanis koráb-ák, ugyanis koráb-, ugyanis koráb-
bi nyilatkozataiban Macri kijelentette: kérni fogja, hogy a szervezet függessze fel 
Venezuela tagságát, mert az ország folyamatosan megsérti a MERCOSUR statútu-
mában lefektetett és vállalt demokratikus értékeket.

Macri a megválasztását követő első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy kor-
mányán belül egy külön gazdasági kabinetet fog felállítani, hat miniszterrel. Az 
új testület a gazdaság egyes területeit �pénzügy, energia, munkaügy, közlekedés, 
mezőgazdaság, ipar) fogja lefedni� Az elnök a legfontosabb feladatának a bizalom 
visszaállítását nevezte meg – mind belföldön, mind külföldön.

Érdekes és biztató jel, hogy a választások első fordulója előtt három nappal egy 
spanyol légitársaság, az Air Nostrum bejelentette az argentin Sol légitársaság 40 
százalékos tulajdonrészének a megvásárlását� A befektetői bizalmat porig romboló 
Repsol-ügy óta ugyanis nem történt spanyol befektetés Argentínában.

Az azonban egészen bizonyos, hogy az új elnök előtt jelentős kihívások tor-
nyosulnak. Különösen a költségvetés helyzete és a gazdaság állapota aggasztó 
�beleértve az inflációt, a növekedés visszaesését és a szigorú valutagazdálkodást, 
valamint a nemzetközi pénzpiacokhoz való hozzáférés lehetőségét), és a Brazíliából 
érkező hírek is rontják az ezer szállal a szomszédjához kötődő ország kilátásait� 
Három évi protekcionista és szinte már antikapitalista gazdaságpolitika után el kell 
dönteni, hogy Argentína az autarkia és a bezárkózás útján halad-e tovább, vagy 
rendezi a viszonyait a nemzetközi pénzpiacon, és újra konvertibilissá teszi a pesót, 
kiegyensúlyozza a költségvetést, s �legalább latin-amerikai szintre) visszafogja a 
protekcionizmust és a korrupciót.

E változások egyik első lépése az lesz, hogy Alejandro Vanoli helyére új elnököt 
kell választania az argentin kongresszusnak, mivel hamarosan lejár a mandátuma. 
A jó utód megválasztása jó alkalmat kínál Macrinak arra, hogy bizonyítsa a stabil 
monetáris politikához való visszatérés iránti elkötelezettségét.
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