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A baloldal Latin-Amerikában a 21. század elején
Dömény Zsuzsa

A 20. század közepén kialakult kelet-európai szocialista fejlődési modell a 
globálkapitalizmus nyomása ala� kifulladt, az összeroppanó baloldal há�érbe
szorult. A rendszerváltások láncolata, a Szovjetunió összeomlása, a kapitaliz-

mus általános térnyerése és a jobboldal előrenyomulása idején, a kilencvenes évek ele-
jén senki sem gondolta, hogy néhány éven belül a baloldal kontinentális méretekben 
kerülhet hatalomra. A baloldali gondolat újjáalakult más körülmények és kihívások közö�, s
új mozgalmak és erőcsoportok segíte�ék hatalomra. 

A demokratikus választásokon győztes mai baloldali kormányok előképe Salvador 
Allende1 kormánya, amely a kontinensen először került hatalomra plurális demokrá-
ciában. 

A kétpólusú világ megszűntével az Egyesült Államok számára a dél-amerikai balol-
dali kormányok már nem jelente�ek többé stratégiai fenyegetést. 

Az ezredfordulón Dél-Amerika valamennyi államában demokrácia van – s mi több, 
egyetlen ország – Kolumbia kivételével – mindenü� baloldali kormány vezeti az orszá-
got. A baloldal hatalomra kerülésében a demokrácia átve�e a forradalmak helyét. Ez a baloldal 
zömmel nem konfrontatív vagy militáns. A populizmus és az autonómiatörekvések, 
centrifugális erők veszélyeztetik a baloldali kormányok tartós fennmaradását. 

Az utóbbi öt évben – tehát zömmel a baloldali kormányok ideje ala� – folyamatos 
gazdasági növekedés figyelhető meg a szubkontinensen. A térségre jellemző hullámhe-
gyek és völgyek a gazdasági mutatókban immár negyven éve nem tapasztalt folyama-
tosságot mutatnak, 2007-ben 5,6 százalékos növekedést regisztráltak. Ennek ellenére 
Dél-Amerikának a világgazdaságban elfoglalt súlya csökken. 

A kihívás a térség számára: az állam és a társadalom kapcsolata új formáinak kialakításá-
val megszüntetni a társadalmi, gazdasági fragmentációt, és a globalizáció fő sodrába kerülni. 
Ezekben a társadalmakban a legalapvetőbb társadalmi probléma az egyenlőtlenség, a 
szegénység és a közeli jövőben – az élelmiszer- és az energiaárak robbanása. 
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A neoliberalizmus hatása Latin-Amerikában

A kilencvenes évek neoliberális dömpingje – amelyet a nemzetközi pénzvilág (Világ-
bank, Nemzetközi Valutaalap) kényszeríte� a latin-amerikai országokra – felemás 
modernizációt, és eladósodást eredményeze�, elmélyíte�e szegénységet és az egyen-
lőtlenséget, szétzilálta a szociális intézményeket. Az igazgatási, irányítási feladatok 
technikai végrehajtójává redukált állammodell bevezetésével csapást mértek a szociális 
biztonság utolsó elemeire és a munkahelyek biztonságára. 

A Consenso de Washington2 a neoliberális gazdaságpolitika pontokba szede� javaslat-
sorozata Latin-Amerika számára valójában az állam beavatkozását kívánta korlátozni 
a gazdasági kérdésekbe és három alapvető kívánalmat fogalmazo� meg: kisebb állam, 
nyito� piacgazdaság és a makrogazdasági egyensúly megteremtése. 

A Consenso de Washington abban az időszakban születe�, amikor a liberális köz-
gazdasági irányzat uralkodó tendencia volt, bár neves közgazdászok3 és kiterjedt 
antiglobalista mozgalmak is ellenezték. 

A neoliberális gazdaságirányítás Willamson-féle modelljével az a probléma, hogy 
az állam különböző feladatköreiből és dimenzióiból csak a gazdasággal kapcsolatos 
elemeket értelmezte, helyezte előtérbe. A kiindulópont az volt, hogy az állam intéz-
ményi funkciói túlsúlyosak és kevéssé hatékonyak, ezért az állami szerepvállalást a 
gazdaságban vissza kell szorítani. A Consenso de Washington nem ve�e figyelembe a 
félperifériák sajátosságait; a gyengén fejle� gazdaságot, a nagy társadalmi különbsége-
ket, a tömeges méretű szegénységet, a civil társadalom gyengeségét, az önszerveződés 
demokratikus kultúrájának hiányát, s különösen nem az állam szociális feladatkörét. A 
gazdaság önszervező képessége a reformok nyomán, a strukturális átrendeződés mia�
még a fejle�ebb latin-amerikai államokban sem növekede� általánosan és számo�evő-
en, illetve csak bizonyos ágazatokban, másokban viszont lebomlo�ak a régi struktúrák 
és nem épültek helye�ük újak. A neoliberális reformok mia� visszaszoríto� állam egy-
re kevésbé volt képes ellátni azokat a funkciókat, amelyek éppen a reformok szociális 
következményeképpen szaporodtak fel. 

Ez politika kudarc volt a tekintetben is, hogy nem mérte fel a félperifériás, 
fragmentált gazdaságú országokban egész gazdasági ágazatok szorulnak olyan állami 
gazdaságpolitikai ösztönzőkre, amelyek nélkül a piacon esélyük sem lenne megjelen-
ni. Miközben ezek az ágazatok olyan tömegű és képesítésű munkavállalónak jelen-
tenek megélhetést, melynek híján azok nagyobbrészt állami segélyekre szorulnának. 
Mivel a félperifériákon a szociális háló hiányosan épült ki, vagy éppen a neoliberá-
lis gazdaságpolitika bonto�a le, sorvaszto�a el, ezek a versenyből kihulló tömegek a 
semmibe estek. A munkanélkülivé vált tömegek az informális gazdaságban próbáltak 
szerencsét, közö�ük szép számmal találunk diplomásokat vagy egyéb szakképze�sé-
gűeket is. 
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A neoliberális politika ezekben az országokban átrajzolta a társadalmi struktúrát, s 
a legkülönbözőbb felkészültségű és képze�ségű emberek szorultak ki a munka világá-
ból. Társadalmilag eleddig elfogado� értékek váltak viszonylagossá, ado� helyen és időben ér-
téktelenné, a neoliberális gazdaságpolitika értékelvei zömmel szemben álltak a társadaloméval. 
Ezekben az országokban a középosztály vékony rétegeinek sem voltak olyan mértékű 
megtakarításai, amelyek átsegíthe�ék volna a gazdasági átalakulás nehéz évein. 

Félreértés ne essék, i� nem a felzárkózás, a fejlesztés, a versenyképesség, a globalizá-
lódó gazdasághoz illeszkedő hálózatok megteremtése ellen szólunk. Valójában a neo-
liberális politika ébreszte�e rá Latin-Amerikát a súlyos gazdasági ellentmondásokra, 
valamint a globalizációs folyamatokhoz kapcsolódás imperatívuszára, hogy nincs több 
idő, ha nem akar végleg leszakadni. 

Latin-Amerika számára a versengő kapitalizmusnak a piac mindenhatóságára építő 
változata nem járható út, a társadalmi egyenlőtlenségek mia� a társadalmi kohézió 
megőrzése, megteremtése az egyik legfontosabb állami feladat. Az esélyteremtő, újra-
elosztó állam nélkül ebben a térségben nem jöhet létre olyan gazdasági fejlődés, amelynek nem 
aránytalanul magas a társadalmi ára. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy az állam liberális percepciója nem alkalmazható a 
félperifériákra, de a közepesen fejle� gazdaságú országokban sem ellensúlyozta a 
versenyképesség növekedése azt a tényt, hogy a neoliberális állam a vállalatirányítási 
módszereivel nem képes azokat az állami feladatokat ellátni, amelyekre a társadalom 
egészének szüksége van. 

A neoliberalizmus évtizede a legnagyobb kárt az állam centrális szerepének a meg-
szüntetésével okozta. A neoliberális globalizáció paradigmája elleni elemi felháborodás 
a nagy néptömegekben és az értelmiség köreiben is megnyilatkozo�. A neoliberaliz-
mus bukásával együ� kontinensméretekben utasíto�ák el a latin-amerikaiak azt az 
állammodellt, amely a piac mindenhatóságára bízta azokat a feladatokat is, amelyek 
egyetlen társadalomban sem lehetnek profitorientáltak, és ez nemcsak a szociális szfé-
rára igaz. 

A pártok és a civil szféra szervező ereje meggyengült, a társadalom atomizálódo�,
vagyis a szociopolitikai tér megváltozo�. A demokrácia intézményei formálissá vál-
tak, a tömegek úgy érezték, hogy a politikai elit magára hagyta őket, ezért elfordultak 
tőle. A Consenso de Washington általános kudarca után a neoliberális gazdaságpolitika 
vesztes tömegei legalább részben vissza akarták szerezni azokat a szociális és jóléti 
vívmányokat, amiket elveszte�ek, s szavazataikkal olyan politikai erőket segíte�ek ha-
talomra, amelyek a társadalomépítés új formáit képviselték. 

A képviseleti rendszer válsága, a hagyományos pártok térvesztése, ideológiájuk kiüresedése, 
a társadalom széles rétegeinek gazdasági ellehetetlenülése teret nyito� a baloldal győzelmének 
Dél-Amerikában. 
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Mégis, milyen a baloldal ma Dél-Amerikában? 

A baloldal ma Latin-Amerikában a politikai csoportok, pártok és mozgalmak széles 
spektrumát öleli fel a kommunistáktól a radikális szocialistákon át a szociáldemokrata 
vagy szociálliberális reformista erőkig. A heterogén csoportokból álló baloldal a pártok 
helyét is újrafogalmazta a szociopolitikai térben, de nemcsak azt, hanem az állammal 
való kapcsolataikat is. A 21. század első évtizedének baloldali erői már nem a kétpólusú 
térben, de ugyancsak szoros meghatározo�ságok közö� működnek Latin-Amerikában 
is. Az erős jobboldali neoliberális ideológia, a globalizáció gazdasági kényszerei és a 
társadalmat átstrukturáló hatása, valamint a saját állam intézményi, szervezeti gyenge-
ségei jelölik ki a kereteket, amelyek közö� feltűntek és megerősödtek a baloldali erők. 
Ezek a kényszerek többségükben a reformista és kisebb mértékben a populista baloldal 
kormányra kerülésének kedveztek Latin-Amerikában, bár több országban egyre radi-
kálisabb tendenciák is megfigyelhetők. 

Dél-Amerikában a baloldali politikai tér kiszélesede�, részben azért, mert a társadal-
mi békére, a demokráciára és az egyéni szabadságra veszélyes törekvések szinte kivétel 
nélkül a jobboldalról jö�ek a 20. században, véres katonai puccsokat követő diktatú-
rák formájában. A 20. század második felében, Dél-Amerikában a baloldal fő erejét a 
szociáldemokrata pártok és a kommunista pártok jelente�ék. Ez utóbbiak különösen 
a Szovjetunió összeomlása után fokozatosan visszaszorultak, befolyásuk rohamosan 
csökkent, a szocialista forradalom exportját elősegítő fegyveres gerillaharcok4 fokoza-
tosan lanyhultak és megszűntek. 

A marxista pártok és mozgalmak azonban változatos formákban ma is jelen van-
nak, gondoljunk csak az etnikai emancipációs mozgalmaktól a fegyveres gerillaharcot 
folytató csoportokon át a marxista ideológiát hirdető, a 21. század szocializmusát építő 
országokig. 

Baloldali pártok, mozgalmak és csoportok soha nem láto� színes kavalkádja figyel-
hető meg, amelyek esetenként nagymértékben különböznek egymástól. Egyes balolda-
li pártok hosszú évek illegalitása után építe�ék újra szervezeteiket, mások kormányzati 
pozícióból morzsolódtak szét kis pár�á. A klasszikus baloldali formációk melle�, illet-
ve a gerillaharcot folytatóktól a markánsan új városi mozgalmakig (piqueteros, Argen-
tína) az egyes indián etnikai szerveződéseken keresztül a nacionalista irányzatokig, 
a földnélküli parasztok brazíliai mozgalmától és a neozapatistáktól5 egészen az anti-
globalistákig és a jogvédőkig, a regionális és helyi autonómiáért küzdőktől a körzet 
ivóvizének védelmére szerveződö� cochabambai koordinációig rendkívül heterogén 
csoportok vallják magukat baloldalinak – a kép színesebb már nem is lehetne. Ide so-
rolható a szegények és elese�ek érdekében indult Dél-Amerika felszabadítási teológi-
ájának mozgalma, amely az alsópapság körében terjed a hatvanas évek óta, a Vatikán 
minden rosszallása ellenére. Ez a mozgalom Brazíliában a legelterjedtebb. 
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Errefelé azok a demokratikus rend iránt elköteleze� politikai erők és csoportok is 
baloldali színezetű nevekkel és jelképrendszerrel lépnek fel, amelyeknek a baloldalhoz 
vajmi kevés közük van, sőt baloldali szimbólumokat viselnek egyes szabad martalóc 
csoportok is, amelyek például Kolumbiában tevékenykednek. 

A baloldali áramlatok egymás közö�i viszonya sem segíti a tisztánlátást, egyes kom-
munista pártok a kormányon levő szociáldemokratákat nem sorolják a baloldalhoz, 
ezeket zömmel a neoliberális politika végrehajtóinak tartják. 

A baloldali mozgalmak sokszínűsége abban is megnyilvánul, hogy milyen rétegek 
alkotják. A 21. századi Dél-Amerikában nem egyetlen társadalmi osztály a baloldali törek-
vések hordozója. Olyan társadalmi mozgalmak pragmatikus követői is csatlakoztak a 
baloldalhoz, amelyek a politikai akció új formáit hozták, ilyenek az erős diák- és női 
szervezetek, a diktatúrák nyomán megerősödő emberi jogi csoportok vagy a paraszt-
mozgalmakhoz sok helyü� és sok tekintetben kapcsolódó indián mozgalmak (Bolívia, 
Ecuador, Peru, Mexikó, Guatemala stb.). 

A latin-amerikai baloldali programok napjainkban a helyi hagyományokhoz és tradíciókhoz iga-
zodva értek el sikereket, és konkrét társadalmi problémák pragmatikus megoldásait keresik. 

Általánosan jellemző a szakirodalomban és a nemzetközi sajtóban is a dél-amerikai bal-
oldalt két fő kategóriába sorolni: „két baloldal van, az egyik modern, nyito�, nemzetközi 
és reformista, s paradox módon a hagyományos baloldal tradícióiban gyökerező, míg a 
másik a latin-amerikai populizmus jegyeit viseli magán, nacionalista és szakadár.”6

A két fő vonulaton belül azonban nagyon különböző tendenciákat, árnyalatokat és 
politikai és gazdasági gyakorlatot fedezhetünk fel, de valamennyi irányzatban általá-
nos értéket képviselnek az alapvető baloldali kritériumok:

• a munkás és alkalmazo�i és hátrányos helyzetű vagy kisebbségi rétegek általános 
érdekeinek védelme, képviselete;

• a szolidaritás, az egyenlőség értékeinek megőrzése;
• a demokrácia kiszélesítése a többség érdekében;
• szolidaritás a népek közö� és az etnikai emancipációs mozgalmak támogatása;
• elhatárolódás a populista és militista-populista erőktől; 
• baloldali értékek mentén képviselni az egyes rétegek sajátos érdekrendszerét. 
A két baloldali áramlatban mindenképpen közös, hogy a demokrácia, a képviseleti 

rendszer – bár különböző okokból – szétfoszlo� szövetét alakítják újjá. Ennek mód-
jai eltérők, sok tekintetben tartalmaznak új elemeket. Zömében nem egy-egy baloldali 
párt segíte�e őket hatalomra, hanem laza választási szövetségbe tömörülő pártok, il-
letve mozgalmak. 

Különbségek vannak a kapitalizmussal szembeni álláspontokban is, az egyik elfo-
gadja a kapitalizmust, a képviseleti demokrácia intézményrendszerét, a politika játék-
szabályait és kompromisszumait, a szabadpiaci versenyt – a másik markánsan kapita-
lizmusellenes, s az államépítés új formáit alakítja ki. 
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A déli államokban – Argentína, Chile, Uruguay – a diktatúrák és a neoliberalizmus 
által szétszaggato� társadalmi, politikai és intézményi struktúrát kell aprólékos refor-
mokkal újjáépíteni, míg az északibb államokban – Venezuela, Bolívia, Ecuador, Nica-
ragua – a parlamenti demokrácia kiüresedése, hitelvesztése mia� az alapokról kell a 
részvételi demokráciát és az államot újrateremteni. Brazíliában és Peruban is óvatos 
reformokkal állítják helyre, illetve hozzák létre azokat az intézményeket, amelyeket a 
neoliberális állam elsorvaszto�, vagy meg sem teremte�.

Még nem látható, hogy melyik vonulatba lehet majd sorolni Paraguayt, a többségi 
szegény indián mesztic lakosság és a mély társadalmi különbségek azonban i� is előre 
vetítik az alapvető változások szükségességét. Ennek első jele a széles körű reformokat 
hirdető Fernando Lugo elnökké választása.

A demokrácia percepciójában különbözik a radikális, a populista és a reformer bal-
oldal, az első eszközként használja, a populista a közvetlen demokrácia formáit helyezi 
előtérbe, a reformer az intézmények és az állampolgárok közö�i megegyezésnek tartja 
a demokráciát. 

Latin-Amerikában a múlt században sokszor megtörtént, s napjainkban is megfi-
gyelhető, hogy a szegény rétegek és az alsó középosztály az elégedetlenségét autoriter, 
populista politikusok támogatásában fejezi ki. 

Milyen társadalmi igények és szükségletek vezetnek  
a populista irányzatok újjászületéséhez?

A populizmus nem bal- vagy jobboldali formula, létrejöhet bármelyik oldalon, a legkülön-
bözőbb ideológiák bújhatnak populista jelmezbe. A populizmus egyszerre politikai stratégia 
és stílus. Latin-Amerikában a demokráciára egyaránt jelent veszélyt a neoliberalizmus és a 
populizmus. 

A neopopulizmus alapvetően abban különbözik a populizmustól, hogy a neoliberá-
lis politika vesztes tömegeinek kínál gyors megoldást a gondjaikra, miközben gazda-
ságpolitikájában alapvetően konzervatív, esetenként neoliberális elemek is fellelhetők 
benne. Térnyerésének okai:

• a neoliberalizmus általános társadalmi és gazdasági kudarca a térségben;
• megrendült bizalom a demokratikus intézményekben (hatékonyság csökkenése, 

szakszerűség há�érbe szorulása, a felduzzadó hivatalnoki apparátus a regnáló 
pártok klientúraépítésének következtében);

• a politikai pártok ideológiájának kiüresedése; 
• a pártok hívó szavának, mozgósítási képességének rohamos csökkenése; 
• a szavazók elfordulása a pártoktól; 
• a nemzeti elit hitelvesztése;
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• a korrupciós botrányok;
• széles tömegek élik meg a „lecsúszást”;
• a középosztály, különösen az alsó középosztály helyzetének rohamos romlása;
• Az értelmiségi és felső középosztályi rétegekben is megerősödik a változtatás sür-

gető igénye.
Azokban a társadalmakban, ahol ezek a folyamatok döntően voltak/vannak jelen, 

minden készen állt egy autoriter, rendpárti változásra. Az általános elégedetlenség 
nyomán az aktuális politikai eli�el szemben létrejön egy kollektív igény a kiutat muta-
tó vezető iránt, s ha a politikai mezőben feltűnik egy vezér, akkor létrejön a populizmus 
manapság sajátos változata, a neopopulizmus. A neopopulizmus alapvetően abban kü-
lönbözik elődjétől a populizmustól, hogy a neoliberális politika vesztes tömegeinek 
kínál gyors megoldást a gondjaikra, miközben gazdaságpolitikájában alapvetően kon-
zervatív, noha neoliberális elemek is fellelhetők benne. 

A vezér követésének nagy hagyományai vannak a latin-amerikai országokban. 
A kiváló szónoki képességű, egyes pártokhoz nem vagy csak lazán kötődő vezérnek 
alapvetően két dologban kell hitelesnek tűnnie, abban, hogy széles tömegek érdekeit 
képviseli, az ő gondjaikat, elvárásaikat fogalmazza meg, illetve ezek megvalósítására 
képesnek látszik. A vezér személye a garancia az ország felemelkedésére, az csak vele 
és általa valósulhat meg. A populista vezér mögö� és körül új erőcsoportok jönnek lét-
re. Gyakori a történelmi személyek, illetve szimbólumok kisajátítása, használata, ezzel 
mintegy legitimálva a vezér politikáját és küldetését. 

A vezér olvasatában a törvények általános érvénye viszonylagossá válik, a gyors, lát-
ványos intézkedések igénye nem tűri a bürokratikus szabályokat, a szakértelem igénye 
há�érbe szorul a vezér akaratával szemben. Általa olyan zömében marginalizált réte-
gek is bekapcsolódnak a közpolitikába, amelyek eddig még sohasem. A nép i� olyan
kollektív formálója a változásoknak, hiszen a közvetlen demokrácia intézményei által a 
hatalom részesének tekintheti magát. 

A populista vezérek megjelenésére azokban az irányt vesztő, kiábránduló társadal-
makban lehet számítani, ahol struktúrák és értékek kerülnek válságba. A populizmus 
nem minden esetben destruktív erő, olyan összefogást képes létrehozni a legkülönbözőbb 
rétegeket bevonva, amely nagy átalakításokra teszi, teheti alkalmassá a társadalmat. 

Az új politikai elit 

Új politikai elit és ennek másfajta vezetői kerültek demokratikusan választo� elnöki 
pozícióba: egy asszony Chilében7, ahol eddig senki nem gondolta volna, montonero8 

peronista politikus9, majd a felesége markánsan baloldali programmal Argentínában, 
a Frente Amplio régi harcosa Uruguayban10, egy szakszervezeti vezető Brazíliában11, 
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ejtőernyős alezredes puccsista múl�al Venezuelában12, kecsua indián Bolíviában13, a 
16 év után ismét elnökké választo� sandinista14 vagy a püspöki munkáját a politikával 
felcserélő pap Paraguayban.15 A politika új alakítói ők, szemben az eddigi fehér és gaz-
dag vezetőkkel. 

Az új politikusi generáció emblematikus figurái többségben etnikailag is közelebb 
állnak ahhoz a néphez, amelynek vezetői le�ek. Közülük többen bizonyos értelemben 
utódai a latin-amerikai caudillóknak, vezéreknek, markánsan új elem azonban, hogy 
politikájuk mögö� szakmai teamek pragmatikus programja áll. Többségük nem egy 
meghatározo� párt ideológiájának jegyében került hatalomra, hanem a társadalom át-
alakításának sokkal szélesebb legitimációjával. Megváltozo� társadalmi összetételű vá-
lasztóiknak, új prioritások követését – például a szegények életkörülményeinek hosszú 
távú programokban megfogalmazo� javítását –, a társadalom átalakítását ígérték. 

A baloldali kormányok és az állam

A baloldali erők a neoliberalizmussal szemben egy kiegyensúlyozo�abb kapitalizmust,
a szabályozó és a versenyképességet serkentő, befektetőbarát, ugyanakkor a jóléti tár-
sadalmat erősítő politikával a demokratikus intézmények működésének hatékonyságát 
és az emberi jogok tiszteletben tartásával a civil társadalom erősítését kívánják elérni 
kormányra kerülésükkor. Ebben a törekvésükben a kormányzó pozícióba kerülő leg-
különbözőbb baloldali politikai mozgalmak és pártok mutatnak hasonlóságot, így pél-
dául a Széles Front (Frente Amplio), a Pártok Összefogása a Demokráciáért (Concertación 
de Partidos por la Democracia), a brazil Munkások Pártja (Partido de Trabajadores) vagy a 
2005 elő�i chávezizmus. Különböző hagyományok, ideológiák és politikai tapasztala-
tok nyomán juto�ak arra a következtetésre, hogy a demokráciát reformokkal kell haté-
konyabbá és szolidárisabbá tenni. Céljaik megvalósításában az állam felépítésének különböző 
– múltból öröklö� formái is meghatározók. 

A baloldali kormányok legsürgetőbb feladata az állam átalakításának imperatívu-
sza. Az elsődleges cél visszaállítani az állam szabályozó szerepét, a makrogazdasági 
racionalitás keretei közö� kell kidolgozni a szociális politika dimenzióit. Az állam sze-
repében paradigmaváltásra van szükség, esélyteremtő államra, amely összehangolja a 
gazdasági és a szociális prioritásokat. Létre kell hozni egy olyan államot, amelyben az 
egyéni érdekelvárások az állam metszéspontjában összeegyeztethetők, integrálhatók 
a társadalmival. Vagyis az új baloldali kormányok tartós fennmaradásának egyik függvénye, 
hogy milyen mértékben lesznek képesek az államot átalakítani. 

Milyen főbb kritériumoknak kell megfelelnie az államnak?
• intézményrendszerein keresztül minden polgárára kiterjed, képes garantálni az 

állampolgári jogokat és érvényt szerezni a köteleze�ségeknek; 
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• átláthatóan kezeli a bevételeket, és arányosan fordítja azokat közcélokra, infra-
strukturális beruházásokra, szociális és oktatási-kulturális célokra;

• újraelosztó rendszerei a társadalmi szolidaritást és kohéziót erősítik;
• támogatja a munkahelyteremtést, és ösztönzi a gazdaság versenyképességét;
• képes együ�működni a gazdaság hazai és nemzetközi szereplőivel;
• képes alkalmazni és felhasználni az elektronikus kommunikáció interaktív lehe-

tőségeit az állam új percepciója alapján;
• a civilszervezetek sokasága kapcsolódik, kapcsolódhat az állam feladatköreibe, s 

e szervezetek nem használhatók hatalomtechnikai eszközként;
• működésében a társadalmi szolidaritás nem merül ki karitatív szervezetek támo-

gatásában, s a szolidaritás nem csak a civilszervezetek számára delegált feladat;
• a társadalmi béke fenntarthatóságát tartja szem elő�;
• világos társadalmi program és politikai akarat szerint kívánja kezelni – a latin-

amerikai országokban általánosan legégetőbb problémát – a szegénységet. 
Ez a legnagyobb kihívás és legsürgetőbb tennivaló.
Hogyan történjen az állam átalakítása? Ebben a tekintetben is sokféle gyakorlat ala-

kult ki. Több példa is van az óvatos, lépésről lépésre felépíte� intézményrendszeri refor-
mokra és a teljes átalakításra is. Ezek közö� vannak sikeresek és olyanok is, amelyek túl 
frissek, és még nem látható, hogy a teljesen új koncepció alapján átszerveze� rendszer
csak kezdeti nehézségeit éli, vagy az összecsiszolódás „garanciális” idejét tölti, esetleg 
totális kudarccá válik. Az óvatos reformok nagy veszélye, hogy a bürokrácia merev 
szerkezetén – és érdekviszonyain – megtörhetnek a reformok hullámai, visszaépülhet-
nek a lebonto� elemek. A radikális átalakítás veszélye, hogy túl sok időt vesz igénybe 
a rendszeren belüli kapcsolódási pontok bejáratása. A cél azonban mindenü� az, hogy
létrejöjjön az arányos, hatékony, jól működő, esélyteremtő állam – azonban e politika 
kulcsa, hogy képes lesz-e hatékony, hosszú távú szociális projektek működtetésére. 

A baloldali kormányoknak ki kell lépniük a nemzetállami keretek közö�i gondolko-
dásból és a regionális együ�működés, illetve az integrációk felé határozo�abban kell
elmozdulniuk.

A globalizáció térnyerése idején kell felvállalni olyan feladatokat, amelyek régebben keletkez-
tek s még ma is megoldandók évtizedes diktatúrák, kudarcos demokráciák és neoliberális kísérle-
tek után: ilyen a versenyképesség, a szociális biztonság, a demokrácia társadalmi hatékonysága 
és a nemzeti illetve regionális integrációk szorosabbra fonása. 

A mai baloldali vezetők Dél-Amerika legdélibb tájain kevéssé számíthatnak egy 
meghatározo� társadalmi réteg tartós támogatására, a politikával szemben támaszto�
igények gyakran fogalmazódnak meg rövid távú érdekek mentén. Ezért a politiku-
sok heterogén társadalmi csoportok támogatására szorulnak, ezek alkalmi és könnyen 
bomló há�erét jelentik a kormányzati intézkedéseknek. Felismerték a szegénység és a 
kirekeszte�ség enyhítésének s főleg megszüntetésének korlátait.



1172008. ősz

A baloldal Latin-Amerikában a 21. század elején

A diktatúrák nyomán alakult déli demokráciákban az emigrációból hazatérők, a dik-
tatúra ala�i ellenállásban részt vevő csoportok, a különböző politikai erők tapasztalatai 
összegződtek a konszenzusra törekvésben és a demokrácia fenntartásának igényében. 
Ennek következtében a döntő erők a centrumban tömörültek, a szélsőséges politikai 
csoportok kiszorultak, számo�evő támogato�ság híján marginalizálódtak, mivel a tár-
sadalmi tapasztalatok sem kedveztek ezen erők radikalizálódásának. Mindez együ�e-
sen eredményezte a több cikluson át fennmaradó politikai egyensúlyt és a társadalmi-
gazdasági fejlesztések kontinuitását. A külgazdasági környezet nyomása találkozo� a
hazai gazdasági erőcsoportok felzárkózási igényével, s a hatalmat gyakorlók politikai 
szándékával, vagyis az ösztönző, esélyteremtő állam – bizonyos ágazatokban – hatéko-
nyabban segíte�e a globális hálózatokhoz csatlakozást, mint a neoliberális állam. Chile 
és Brazília példája azt mutatja, hogy a gazdaság nyito�sága és a globális trendekhez 
igazodása, valamint a demokratikus rendszer fenntartása összeegyeztethető. 

A déli államok kormányainak meggyőződése, hogy az unipoláris világban a refor-
mok folytatása és a társadalmi presszióknak megfelelés csak párbeszéddel, konszen-
zuskereséssel valósítható meg hosszabb távon. Ez a felfogás és gyakorlat elutasítja az 
autoriter, caudillista és populista utakat. 

A pragmatikus baloldali kormányerők gondolataira talán legjellemzőbbek Tabaré 
Vázquez szavai: „Ha azt kérdezik tőlem, hogy a mi programunk ideológiailag szocia-
lista-e, akkor azt mondom, hogy nem, …azonban a változások, amelyeket tervezünk, 
békés, fokozatos és alaposan végiggondolt mély változások lesznek, a gazdaság, a po-
litika és a társadalom szereplőinek részvételével minden uruguayi életminőségének 
javítása érdekében.”

Chilében a különböző ideológiájú pártok – szocialisták, szociáldemokraták, keresz-
ténydemokraták – szövetségbe tömörülve gyakorolják ugyanazt a politikát. Ez nem je-
lenti azt, hogy a szövetségen belül, vagy azon kívül ne léteznének olyan erők, amelyek 
erős kritikával illetik a kormány gazdasági és szociálpolitikáját és olyan erők, amelyek 
radikálisan szembehelyezkednek a jobboldallal. A széles összefogás korlátozo� politikai
manőverezési lehetőségeket jelent, a következetes gazdaságpolitika és az óvatos szociá-
lis reformok mégis a térségben a szegénység mérséklésének legjobb eredményeit hozták. 
Chile gazdasága sok tekintetben szervesen kapcsolódik a globalizáció centrumaihoz, a 
térség egyik vonzó befektetési célpontja. A diktatúra ala� kialakíto� társadalmi alrend-
szerek napirenden levő reformjai jelentik ma a Bachelet-kormány prioritásait. 

Argentínában Cristina Kirchner – némileg balra tolódva – folytatja férjének, a 
montonero peronista Nestor Kirchnernek a politikáját, aki antiliberális, nacionalista 
és progresszív jelszavakkal győzö�, a pénzügyi, gazdasági sokk és társadalmi krízis 
zűrös időszaka után. A peronizmus hatásos szimbolizmusa és az erős szakszervezetek 
támogatása segíte�e az intézményi, társadalmi és szociális reformok bevezetésében. 
A radikális civil mozgalmak fokozatos há�érbe szorítása melle� politikai mozgástere 
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megnő�, és olyan új társadalmi erőcsoportokkal kötö� szövetséget, amelyekkel a bázi-
sa kiszélesede�, miközben óvatosan távolodo� a régi gazdasági elitcsoportoktól. Sokan 
definiálják modern baloldali peronistának. 

A venezuleai elnök, Hugo Chávez a legmarkánsabban új jelenség a térségben. Regio-
nális vezető szerepre tör, új dél-amerikai integrációk kezdeményezője és a régiek dina-
mizálásának motorja. Az integrációk és regionális energetikai, kereskedelmi hálózatok 
körébe bevonja Kubát is, szorosabbra fűzi kapcsolatait Bolíviával, Ecuadorral, valamint 
a Karib-térséggel, illetve a közép-amerikai országokkal is. A venezuelai nép lelkében 
mélyen gyökerező Simon Bolivár mítoszát sajátos formában elegyíti a világosan nem 
definiált 21. századi szocializmus programjával. Harcosan neoliberalizmus-ellenes és 
antiimperialista, nacionalista és erős vezéri a�itűd jellemzi, politikai diskurzusa popu-
lista. A chávezizmus nem integráló erő, szembeállító politikája a venezuelai társadal-
mat végletesen megosztja. Kormányzása nehezen definiálható, támaszkodik az erős 
demokratikus hagyományokra, miközben példátlan hatalmi koncentrációt hajt végre, 
és gazdaságpolitikájában keverednek a konzervatív és államszocialista elemek. Belpo-
litikájának középpontjában a szegénység felszámolása áll. Komplex programokat dol-
goztak ki – misionesnek nevezik őket –, amelyek a segélyezéstől a termőföldju�atásig, 
az esélyteremtő oktatásig, szakképzésig, az ösztöndíjrendszertől az egészségügyi el-
látás megszervezéséig terjednek. A koncepció érdeme, hogy nem egységes tömegként 
kezeli a szegényeket, hanem nagyon különböző élethelyzetű nincsteleneknek nyújt 
megfelelő segítséget, esélyt vagy lehetőséget. Az egyre növekvő olajbevételek jelentik e 
programok finanszírozási há�erét. 

A társadalom újjászervezésének Dél-Amerikában formálódik egy új változata is, az 
etnikai alapú. Az indián őslakosság emancipációs mozgalmából kialakult egy új tár-
sadalmi szerződés megkötésére irányuló kezdeményezés, olyan állam megteremtése, 
amelyben az indián lakosság, valamint nyelvük és kulturális hagyományaik szerepe 
arányos a lélekszámukkal és törekvéseik, céljaik a demokratikus intézményeken ke-
resztül érvényesülhetnek. Ecuadorban és Peruban is jelentős szerepe van a politikai 
folyamatokban, a legmarkánsabban azonban Bolíviában figyelhető meg. 

Evo Morales pártja a Movimiento al Socialismo legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a 
többségi indián lakosság politikai identitását hordozza. A MAS megerősödésével és 
hatalomra kerülésével olyan indián tömegek kapcsolódtak a közéletbe, amelyek képvi-
selete, érdekeinek védelme mindeddig nem került a politika célrendszerébe. A MAS és 
Morales kormányának legfontosabb feladata olyan integráló erővé válni, amely át tudja 
hidalni a társadalom faji sokféleségét, ellenkező esetben az etnicizmus csapdájába esik, 
s ezzel veszélyes etnikai törésvonal mélyül el az országban. Evo Moralest erős szálak 
fűzik a chávezizmushoz, a venezuelai átalakulás folyamata bizonyos mértékig mintául 
szolgál számára, az óvatos reformok a gyengén szerveze� állam átalakítására Bolívi-
ában sem látszanak célravezetőnek, új alkotmány alapján lenne szükséges a modern 
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állami intézményrendszert megteremteni. Evo Morales azonban sokkal nehezebb kö-
rülmények közö� kényszerül kormányozni, mint Chávez. A forráshiány, a keleti gaz-
dagabb és a nyugati szegény megyék szembenállása, a keletiek autonómiatörekvései 
az ország területi integritását is veszélyeztetik. A lakosság több mint hatvan százalékát 
kitevő szegénység, a gazdaság strukturális gyengeségei, a mély társadalmi és etnikai 
megoszto�ság súlyos terheket ró Morales kormányára. 

Rafael Correa közgazdász az Alianza País párt támogatásával új köztársaság ala-
pításának ígéretével került hatalomra Ecuadorban, hosszú évek gazdasági, politikai 
krízisei után, s a térség legkisebb növekedésű gazdaságát örökölte. Karizmatikus ve-
zető, ő is a radikális reformok híve, akárcsak Chávez, bár óvatos távolságtartása jelzi, 
a helyi politikai, kulturális hagyományok más stílust, a venezuelaitól eltérő megoldá-
sokat igényelnek. Az indián lakosság emancipációs mozgalmai és autonómiatörekvé-
sei árnyalják, nehezítik a belpolitikai helyzetet. Általános társadalmi igény az intéz-
ményrendszer „pár�alanítása” és a régiók, illetve a központi hatalom egyensúlyának 
megteremtése. 

Alan García, – aki az első elnökségét zűrös körülmények közö� fejezte be – máso-
dik elnöki periódusát kezdte Dél-Amerika legnagyobb társadalmi egyenlőtlenségeit 
hordozó országában, Peruban. Az APRA, a nagy hagyományú ma önmagát szociálde-
mokrata pártnak nevező támogatásával győzö�. Kudarcos előző kormányának hosszú 
árnyéka vetül rá. Kiegyensúlyozo� fejlődési ütemű a gazdaság, ám a lakosság több mint 
52 százaléka szegény, illetve nyomorog, ők zömmel a marginalizált indián többséghez 
tartoznak. A nyolcvanas, kilencvenes években a különböző indián felszabadítási moz-
galmakban nyolcvanezer ember halt meg. Az indián többség nyelvi, kulturális, szociális 
és gazdasági jogfoszto�sága változatlanul a perui politika legnagyobb kihívása. García 
a szociális kiadásokat növeli, a bevételeket a külföldi vállalatok megnövelt adóiból pró-
bálja finanszírozni. 

Brazília kötődik a legtöbb szállal a világgazdasági folyamatokhoz a dél-amerikai 
országok közül. Luis Inácio Lula da Silva pénzügyi, monetáris politikája nem sokban 
különbözik az elődjétől, gazdaságpolitikája a konzervatív elemeket ötvözte a fejlesz-
tési törekvésekkel. A szociális háló kiterjesztésének köszönhetően, már 2001 és 2004 
közö� is jobban növekede� a szegény rétegek jövedelme, mint a társadalom egyéb 
szegmenseiben. Ez annak a következménye, hogy lényegesen közeledtek egymáshoz 
a különböző régiókban azonos munkát végzők bérei. Lula óvatos reformjait hatékony, 
jól működő intézményrendszer segíti. A kormány fokozatosan kiszélesíte�e támogatói 
bázisát, nemcsak az iparilag fejle� déli vidékeken, hanem az északkeleti, hagyományo-
san a legszegényebb, latifundisták uralta rurális körzetekben is. Az északi vidékeken 
úgy eredményeze� politikája gazdasági növekedést, hogy közben nem csökkent a déli 
iparvidékek dinamikus fejlődése sem. Az Európa-méretű ország a térség vezető gaz-
dasági ereje, s ennek megfelelő politikai vezető szerepre tör Dél-Amerikában, illetve 
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a tágabb nemzetközi politikai színtéren is. Ez az évtizedek óta tartó törekvés ütközik 
Chávez hasonló szándékaival. 

Kubában a Batista diktátor elleni felkelés a diktatúra megszüntetésére irányult, 
Latin-Amerika történetében számos ilyen eseményre találhatunk példát, amelyek 
nyomán mégsem szüle�ek baloldali kormányok vagy rendszerek. A kubai felkelés 
eredetileg nem indult forradalomnak és baloldalinak sem. A kommunista párt nem 
támoga�a, s a tömegek elégedetlensége is a diktatúra megszüntetésére és nem radi-
kális társadalmi változásra irányult. Két tényező jelente� ebben változást. A felkelők 
zömmel gazdag vagy jómódú középosztályból származtak, akik gerillamozgalmuk 
során szembesültek a szegénység, a nyomor mélységeivel, s ez a tapasztalat indíto�a
el őket a társadalom gyökeres átalakításának útján. A kétpólusú világ erőviszonyai 
közö� a változások arányában egyre nő� az Egyesült Államok elutasítása, s ez óhatat-
lanul a másik oldalra, a szocialista világ felé tolta át Kubát, de a rendszer átalakítása 
széles népi támogatással is erősödö�, már a tömegek sem elégedtek meg a diktatúra 
eltörlésével és reformokkal, s a gyökeres változtatásokat hirdető Fidel Castro legitim 
há�erét adták. 

A baloldali kormányok hatalomra kerülésével Kuba elszigeteltsége megszűnt, az 
embargós politika az Egyesült Államok negyvenéves látványos kudarca. Az embar-
gó mia� azonban még mindig évi százmillió dollár körüli az ország vesztesége. Raul 
Castro a gazdaság növekedését (2007-ben 7,5 százalék), a reformok kiszélesítését helye-
zi előtérbe, a külföldi tőke beáramlása folyamatos (ritkafémbányászat, olajipar, turiz-
mus, infrastruktúra-fejlesztés, informatika stb.). A legfontosabb tennivalók az élelmi-
szertermelés növelése és a közlekedés fejlesztése, ez a két terület a társadalmi közérzet 
legkritikusabb pontja. 

Valami nagyon hasonló folyamat játszódo� le eredetileg Nicaraguában is, azonban a 
sandinista rendszer évei ala� is többpártrendszer működö�, míg el nem köteleze�ségét 
mindvégig fenntarto�a. Választási vereségüket elismerve átadták a hatalmat. 16 év múl-
tán került újra kormányra a sandinisták régi vezetője Daniel Ortega. Napjainkban ennek 
az országnak a baloldali erők támogatásával hatalomra került kormánya a 21. század 
dél-amerikai folyamataiba illeszkedik. A szegénység, a mély társadalmi megoszto�ság, a 
kulturális hagyományok inkább az ecuadori és a venezuelai modell felé közelítik. 

Gazdasági kapcsolatok és a felzárkózás

Az energia, a nyersanyagok és élelmiszerek árának hirtelen nagy mértékű növekedése 
felértékeli a térséget a világpiacon, s mivel Latin-Amerikában ma zömmel állami vagy 
állami többségű vállalatok tulajdonában vannak a kőolaj- és földgáztársaságok, s a bá-
nyák többsége is, ezáltal nő az államok manőverezési lehetősége. 
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A baloldali kormányok újraértékelték a szubkontinens regionális integrációit, kí-
sérletet tesznek az energetikai és termelési együ�működésre, közös erőfeszítésekkel 
segítik az egyes országok belpolitikai krízisének megoldását, mindez erősíti a nemzeti 
stratégiákat és növeli a mozgásteret a nemzetközi gazdasági és politikai folyamatok-
ban. Határozo� különbségek észlelhetők azonban a globalizáció fő erőivel szemben 
elfoglalt álláspontokban, amelyekben az egyes országok gazdasági ereje és politikai 
manőverezési képessége sokkal meghatározóbb, mint az ideológia. A baloldali kormá-
nyok az állami beruházás-fejlesztés növelésével, az integrációk erősítésével tesznek kí-
sérletet a globalizációhoz kapcsolódó hálózatok kialakítására. 

Latin-Amerikában ma a gazdasági stratégiákkal kapcsolatos viták középpontjában a 
szabadkereskedelmi övezetek, az integrációk és az alternatív energiaforrások kérdései 
állnak. 

A kiutat világszerte a regionális, esetleg kontinentális méretű integrációk, szabad-
kereskedelmi övezetek létrehozásában keresik. A dél-amerikai országok is ezt teszik, 
a belső integrációs hálózatot szorosabbra fonják és elmélyítik. A külföldi tőke Latin-
Amerikában is jelentős szerepet játszik a GDP növekedésében, a technika fejlődésé-
ben. Ezzel együ� ugyanakkor a modern technikával felszerelt vállalatok szigeteket 
alkotnak, amelyek ritkán működnek húzóágazatként ezekben a gazdaságokban, s a 
gazdasági szerkezet változását kis mértékben segítik elő. A külföldi tőke elsősorban 
a nyersanyagok kitermelésében domináns, de az autó-, a gyógyszer és vegyiparban is 
jelentős a részesedése. Az EU-val évtizedek óta jól működő, sokfajta együ�működés16 
melle� új gazdasági partnereket, szövetségeket keresnek, erősítik a Dél–Dél kapcso-
latokat főleg Kínával, Indiával, Malajziával. Ezek az országok az új típusú gazdasági 
fejlődés olyan példái, amelyekkel a kereskedelmi kapcsolatok, illetve más gazdasági 
együ�működési formák nemcsak a konkrét gazdasági haszon szempontjaiból kedve-
zők, hanem hosszabb távon fontos a feltörekvő régió vonzáskörébe kerülni. Mindez 
beleillik az óvatos lépések sorába is, amellyel távolodni kívánnak az Egyesült Államok 
sok vonatkozásban fojtogató gazdasági túlsúlyától. 

A baloldali kormányok különbözőképpen viszonyulnak az Egyesült Államokhoz; 
többnyire a kétoldalú kapcsolatok óvatos változtatásával, az integrációnak a nemzeti ér-
dekek mentén való újragondolásával próbálják e viszonyt újjáalakítani, míg más orszá-
gok a politikai diskurzusban az ellenséges szembenállást választják (miközben a gazda-
sági kapcsolatok bizonyos szegmenseiben változatlanul szoros az együ�működés), s a 
megint mások a politikai-gazdasági pragmatizmus tartják célravezetőnek. Mindazonál-
tal egyre markánsabb törekvése mind több latin-amerikai országnak, főleg a gazdasági-
lag erőseknek, hogy Latin-Amerika számára az Egyesült Államok mindinkább csak az 
egyik (politikai-gazdasági) partner legyen a világ más térségei és országai közö�. Ennek
a viszonynak egyik vitato� sarkköve az egész amerikai kontinensre kiterjedő szabadke-
reskedelmi övezet létrehozása, amely az Egyesült Államok külpolitikájának első számú 
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célja Latin-Amerikában. Ma már igen kevés a valószínűsége, hogy megvalósuljon ez a 
terv. Az Egyesült Államok politikai hegemóniáját a kereskedelmi, külgazdasági hegemóniája vál-
taná fel az egységes, egész kontinensre kiterjedő szabadkereskedelmi övezet megvalósulása esetén. 
A tőke és az áru szabad mozgásával szemben i� sem létezik/létezne a munkavállalók 
szabad áramlása – gondoljunk csak Mexikó és az Egyesült Államok határára, ahol több 
száz kilométeres falat építenek a határ északi oldalán az illegálisan bevándorlók ellen. 

Az Egyesült Államok viszonya a térséghez már nem írható le általánosságban „La-
tin-Amerika-politikával”, egyre inkább az egyes országokhoz fűződő viszonyok ösz-
szességéről lehet csak beszélni, s nem valamiféle globális és általános politikáról. 

*
A szubkontinensen a baloldalnak nem egyszerűen két fő vonulata és ennek variációi 
léteznek egymás melle�, hanem valamennyire jellemző egy sor olyan folyamat, terv és 
célkitűzés, amely alapján a térségben közös politikai ciklusról beszélhetünk.

Dél-Amerika történelmének új fejezetét írja, s ez nem tünékeny, átmeneti jelenség, 
hanem mélyen gyökerezik abban a szociális igazságtalanságokat megszüntető igény-
ben, amely tartós demokratikus elköteleze�ségről tanúskodik.
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Résumé

Zsuzsa Dömény: Latin American le�-wing politics  at the beginning of the 21st
century 

The essay provides a thorough analysis of the resurrection and evolution of le�ist po-
litical movements in current Latin American politics. The author sums up the most 
important political processes of the region at the beginning of the 21st century, also 
focusing on presenting the le�ist movements in their existing diversity. The author
also makes a point of enumerating the factors that link these new le�ist formations to
the so-called neo-populist movements. At the same time, the essay also identifies the
characteristics that set apart markedly  the two political currents.

The author analyzes in detail the political line represented by Hugo Chávez and Evo 
Morales. The essay concludes that both le�ist and neo-populist politics can be inter-
preted as a reaction triggered by the cumulated negative effect of previous neoliberal
regimes and military dictatorships. In this sense, both neo-populist and le�ist politics
are focused heavily on social issues and embody an alternative in the quest for democ-
racy. The author also points out that in neopopulist and (neo-)le�ist politics special
importance is a�ributed to the role and activities of the state.


