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A latin-amerikai politikai változások belső  
és nemzetközi kontextusa
Lilón Domingo

Politikai és gazdasági változások az új nemzetközi 
kapcsolatokban: a „kőolajországok” és a „kőolaj-politika”

Kína és India mint ipari és demográfiai nagyhatalom felbukkanása a 21. század-
ban jelentősen hozzájárult az energiafogyasztás hatalmas mértékű emelkedé-
séhez. A National Intelligence Council (NIC) Global Trends 2015. A Dialogue About 

the Future With Nongovernment Experts című jelentése előre jelzi Ázsia várható energia-
fogyasztását a következő évtizedben, amely a kőolaj és a földgáz nagyobb mértékű 
kitermelését teszi szükségessé. A dokumentum szerint 2015-ig az energiaigény ötven 
százalékkal fog növekedni,1 ami válsághoz vezet. Hasonló előrejelzéseket olvashatunk 
a NIC 2004-es elemzésében: Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence 
Council’s 2020 Project,2 Gneso�o-Grevi írásában: The New Global Puzzle. What World for 
the EU in 2025?3 és a Spanyol Honvédelmi Minisztérium 2006/2007-es stratégiai tanul-
mányában is.4

Ez az energetikai válság további – politikai – válságokat generál, mint amilyen az 
iraki vagy az iráni válság, a nemzetközi terrorizmus, és konfliktusokat gerjeszt a nagy
szénhidrogén-lelőhelyekkel rendelkező és a tőlük függő országok közö�; a függőségre 
ado� politikai válaszok pedig sok esetben autoritarizmus vagy nacionalizmus formá-
jában jutnak kifejezésre. 

Thomas Friedmannak, a The New York Times újságírójának a Foreign Policy 2006. má-
jus–júniusi számában The First Law of Petropolitics (A kőolaj-politika első számú törvénye) 
címmel publikált cikkében egy olyan – vitatható – elemzés láto� napvilágot, amely a 
kőolaj világpiaci árának emelkedése és a „kőolajországok” szabadságfokának és de-
mokráciájának mértéke közö�i kapcsolatot elemzi.5 Friedman szerint – aki Irán, Nigé-
ria, Oroszország és Venezuela pályáját hozza fel példaként – a kőolaj világpiaci árának 
emelkedése a kőolajtermelő országokban a demokrácia fokozódó korlátozásához veze-
te�. Hasonlóképpen, a kedvező helyzetnek köszönhetően a „kőolajországok” kevésbé 
veszik figyelembe a hazai és a nemzetközi közvéleményt, sőt az azzal történő direkt 
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szembenállásig is eljutnak. Minderre a legjobb példa Európában Putyin, Amerikában 
pedig Hugo Chávez esete. 

A Putyin-veze�e Oroszország szembenállása az Európai Unióval olyan helyzet-
ben történik, amikor sok európai ország jelentősen függ az orosz kőolajtól és föld-
gáztól, hiszen Oroszország biztosítja számukra a szükséges kőolaj és földgáz egy-
negyedét. 

A másik nagy szembenállás, amit Friedman a „kőolajpolitika első törvényé”-nek 
nevez, Chávez venezuelai elnök és a jelenlegi észak-amerikai vezetés közö� áll fenn. 
Ennek a szembenállásnak van egy erős ideológiai konnotációja is, mely a legtöbb latin-
amerikai népet és vezetőt jellemző antiimperialista érzületnek köszönhető. Lambert 
szavaival ez az Egyesült Államok Latin-Amerika iránt megnyilvánuló „lenézése és 
tudatlansága” és a latin-amerikaiak Egyesült Államok iránti „haragja”.6 A Washing-
ton-ellenességet, mely egykor a latin-amerikai nacionalista és populista vezérek ideo-
lógiájának fontos eleme volt, mára már széles tömegek vallják. Ez az oka annak, hogy 
az állami és pártvezetők sok esetben ennek a népérzésnek megfelelően cselekednek, 
és nem politikai meggyőződésből. Latin-Amerika most fizeti meg annak a neoliberá-
lis gazdaságpolitikának az árát, amely nem oldo�a meg a néptömegek legalapvetőbb 
problémáit sem (társadalmi egyenlőtlenség, éhség, nyomor, munkanélküliség, egész-
ségügy, oktatás). Ez olyan vezetők és politikusok megválasztásában nyilvánul meg 
– Evo Morales Bolíviában, Rafael Correa Ecuadorban, Daniel Ortega Nicaraguában, 
Hugo Chávez Venezuelában – akik populista és nacionalista programjaikkal azonnali 
megoldást kínálnak minden rosszra. Közülük Hugo Chávez az, akivel leginkább szá-
molni kell.

Venezuelában van a világ kőolajkészletének 6,5 százaléka (nyolcvanmilliárd hordó 
becsült tartalékkal a hetedik helyen áll a világrangsorban) a kőolaj kitermelésének és 
forgalmazásának 87 százaléka az állami tulajdonban lévő venezuelai kőolajipari válla-
lat (Petróleos de Venezuela S. A. [PDVSA]) kezében van. A 4,2 billió m³ (ezzel a világon 
a kilencedik) földgázkészlet (2005) – amely az export nyolcvan százalékát adja, és így 
az állami költségvetés ötven százaléka – közvetlenül a végrehajtó hatalom ellenőrzése 
ala� áll, ugyanúgy, mint a Nemzeti Bank. Ez nyújtja Cháveznek azt a magabiztosságot, 
amellyel Tony Blairt „egyenesen a pokolba” küldte, Bush elnököt pedig nyilvánosan bí-
rálta az ENSZ ülésén. Másrészről egy olyan aktív külpolitikát eredményeze�, amellyel
Chávez egy „kőolajtengely” kialakítását kívánja elérni. Ez volt a célja, többek közö� az
Ahmadinezsád elnökhöz Iránba és Putyin Oroszországába te� látogatásának. Mindez 
– Norberto Ceresole elméletével7 összhangban, mely a venezuelai modell latin-ameri-
kai kiterjesztéséről szól – közvetlen befolyást gyakorolt a bolíviai eseményekre, ame-
lyekben egyértelműen kimutatható az összefüggés az ország szénhidrogénkészlete, a 
politikai hatalom és a nacionalizmus közö�.
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A Chávez-rezsim: populizmus, nacionalizmus vagy 
szocializmus? 

A Chávez-jelenség megértéséhez mindenekelő� meg kell vizsgálnunk Latin-Amerika, 
s azon belül Venezuela jelenlegi helyzetét. 

A UNDP 2004-es jelentésében, mely 18 latin-amerikai országban vizsgálja a demok-
rácia feltételeit, választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a populizmus miért hódít to-
vábbra is a térségben: a válaszadók 56,3 százaléka fontosabbnak tartja a gazdasági fejlő-
dést, mint a demokráciát; 54,7 százalékuk pedig egy autoriter kormányt is támogatna, 
ha az megoldaná a gazdasági problémákat.8

Venezuelát illetően az UNDP 2005-ben megjelent Emberi fejlődésről szóló jelentése 
a következő adatokat tartalmazza: 2000 és2002 közö� a mintegy 27 millió főt számláló 
országban a lakosság 31,3 százaléka élt a szegénységi küszöb ala�, 17 százalékát alul-
tápláltság jellemezte.9 Ezen tények ismeretében a szénhidrogénekben gazdag ország 
esetében, egy energiaválsággal fenyegető időszakban a kérdés nem úgy vetődik fel, 
hogy megjelenik-e a színen egy olyan vezető, mint Chávez; a kérdés az, hogy miért 
nem jelent meg már korábban. Chávez ugyanis, ahogyan arra már utaltunk, azonnali 
megoldást kínál a lakosság jelentős részét kitevő szegények problémáira.

A jelenlegi venezuelai kormányzást jellemző sajátosságok – piacgazdaság, 
kooperativizmus, részvételi demokrácia, a szociális kiadások rendkívüli megnövelése 
– azt bizonyítják, hogy a Chávez-rezsim a latin-amerikai neopopulizmus újfajta meg-
nyilvánulása a megváltozo� körülmények közö�, melyet militáns populizmus és az 
Egyesült Államokkal szembeni antiimperializmusban kifejeződő erős nacionalizmus 
jellemez.

A Chávez-rezsim elemeit a következőkben foglalhatjuk össze:
1. erős elnöki rendszer, messiásszerű, paternalista, populista vezérrel;
2. a törvényhozó hatalom totális alárendelése az elnöknek, melyet a 2005-ös – mind-

össze 25 százalékos részvételi aránnyal és az ellenzék távolmaradása melle� lezaj-
lo� elnökválasztás óta kizárólag Chávez hívei képviselnek;

3. a tömegkommunikációs eszközök fele�i ellenőrzés (az úgyneveze� szájkosár-
törvény);

4. az állami szerepvállalás megnövelése nyílt szándékkal a fokozo� centralizáció ér-
dekében;

5. klientelista állam; Venezuelában a paternalista, jótevő állam egyben a legnagyobb 
foglalkoztató;

6. nyílt antiimperialista, Washingtonnal szembeforduló külpolitika, amely Latin-
Amerikában jelentős vonzerőt gyakorol a tömegekre. Fontos megjegyezni, hogy 
annak ellenére, hogy Chávez kapitalizmust illető kritikájának és gúnyolódásai-



94 Külügyi Szemle

Lilón Domingo

nak középpontjában az amerikai elnök és kormánya áll, a venezuelai kőolaj első 
számú vásárlója éppen az Egyesült Államok, mely napi 1,5 millió hordó kőolajat 
vásárol Venezuelától.

A fentieken kívül fontosnak tartjuk, hogy néhány szóban jellemezzük azt az ideológiát, 
amelyen a Chávez-rendszer nyugszik.

A chávezi rezsimet leggyakrabban a német Heinz Dieterich Steffan elméletében ki-
fejte� 21. századi szocializmusként említik,10 vagy Marta Harnecker művének címével, 
a Nép mellé álló katonákkal jellemzik,11 azonban úgy véljük, hogy a chávezi rendszer 
ideológiai alapjait Norberto Ceresole foglalja össze a legjobban.12 

Ceresole szerint Chávez, a központi hatalommal rendelkező vezér és katonai ve-
zető kap mandátumot a néptől, nem pedig egy politikai párt vagy ideológia. Önma-
gában ez a tézis nem tekinthető eredetinek a latin-amerikai politikatörténetben, ahol 
a caudillo, a katonák, karizma, népakarat rendre megjelennek. A chávezi rendszer 
vonatkozásában Ceresole tézisének új eleme a modell nemzetközisítésének a szüksé-
gessége: „a venezuelai folyamatnak szüksége lesz nemzetközi szolidaritásra politikai 
személyiségek, pártok, kulturális és vállalkozói szervezetek részéről az egész világon, 
mely legitimálja – conditio sine qua non – a venezuelai belpolitikának ezt a gyökeres 
átalakulását.”13

Chávez szövetségesek megnyerése céljából rendkívül intenzív külpolitikát folytat 
nemcsak Latin-Amerikában, hanem a világ különböző részein is: Néstor Kirchner – 
Cristina Fernandez (Argentína), Evo Morales (Bolívia), Rafael Correa (Ecuador), Daniel 
Ortega (Nicaragua), Putyin (Oroszország), Lukasenko (Fehéroroszország) Mahmud 
Ahmadinezsád (Irán) és Castro (Kuba). Ennek a külpolitikának a megvalósítását mi 
sem szolgálja jobban, mint a kőolaj-politika.

Ceresole szerint ebben a nemzetköziesedésben fontos szerep juthat az OPEC-nek és 
Venezuela latin-amerikai kapcsolatainak, ezen belül is Brazíliának.

Az OPEC iránti politika „az erős geopolitikai tengely kiépítésének a gerincét képezi”, 
amihez nyilvánvalóan az arab országokkal kialakíto� jó kapcsolat társul. Ennél érde-
kesebb Ceresole álláspontja Venezuela brazil kapcsolatait illetően. Fontos megjegyezni, 
hogy Ceresole még Lula megválasztása elő� fogalmazta meg a következő gondolatot: 
„A fő elképzelés az volt és továbbra is az, hogy Venezuela tekintetét dél felé irányítsa 
(demográfiai, gazdasági és katonai téren), elsősorban azzal a céllal, hogy ellensúlyozza 
sebezhetőségét karibi partvidékén („[észak]-amerikai mediterráneum), de ne kerüljön 
a »brazil geopolitika« csápjai közé. A manővernek ke�ős célja volt tehát: az együ�-
működés kialakítása Brazíliával, másrészt az andoki országok geopolitikai integráci-
ója.”14 A Brazíliával való kapcsolatrendszer fokozatosan bővült, Venezuela azonban 
regionális vezető szerepre tör, ezzel Brazília riválisává vált, amire a későbbiekben még 
visszatérünk.
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Latin-Amerikában vannak próbálkozások Chávez és rendszerének másolására. 
Ennek azonban legfőbb akadálya, hogy a mintát követő országok és vezetőik nem kő-
olajhordókon és gázvezetékeken trónolnak, mint Venezuela, ugyanakkor az új latin-
amerikai nacionalizmusok számos hasonlóságot mutatnak.

Az új indigenizmus: az őslakosok – politikai – színre lépése

Moisés Naím, a Foreign Policy főszerkesztője a spanyol El País hasábjain megjelent cik-
kében a következő sorokat írta: „A latin-amerikai államfők és kormányfők közelmúlt-
ban lezajlo� találkozóján Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, egykori szakszervezeti 
vezető megjegyezte, hogy »népének«, a brazil munkásembereknek évtizedeket kelle�
várniuk arra, hogy hatalomra kerülhessenek. »Az én népem már ötszáz éve vár erre« 
– válaszolta Alejandro Toledo, Peru első őshonos származású elnöke.”15 

Toledo hatalomra kerülése Peruban, Lucio Gutiérrezé Ecuadorban, Evo Moralesé 
Bolíviában azt jelzi, hogy Latin-Amerika etnopolitikai térképe átalakulóban van, és 
azok a népcsoportok, akiket korábban társadalmi kisebbségként tarto�ak számon – bár 
helyenként számbeli többséget alkotnak – a belső és a nemzetközi változások eredmé-
nyeként politikai hatalomra kerülnek, és vállalják etnikai identitásukat.

A jelenlegi bolíviai helyzet megértéséhez elengedhetetlen az új indigenizmus (szá-
mos szakértő szerint etnonacionalizmus) lényegének ismerete. Nem hagyható figyel-
men kívül a szegénység és társadalmi igazságtalanság kérdése, amelytől a népesség 
jelentős tömegei szenvednek, köztük őslakos közösségek is, melyek a latin-amerikai 
országok teljes népességének tíz százalékát alkotják, és Mexikó, Ecuador, Peru, Bolívia 
és Guatemala területén koncentrálódnak. Ezekben az országokban szoros összefüggés 
van az őslakos közösségek, a szegénység és társadalmi kirekeszte�ség közö�. Annak
ellenére, hogy számos országban vagy régióban demográfiai szempontból az őslako-
sok alkotják a többséget, részvételük a politikai intézményekben minimális.

Latin-Amerika őslakos népeinek társadalmi és politikai színrelépése az 1990-es évek 
elején kezdődö�, amikor politikai gyűlések, tüntetések, blokádok, autóutak elfoglalása 
és átvágása útján fejezték ki tiltakozásukat, saját etnikai és kulturális identitásuk és a 
multietnikai, multikulturális, soknyelvű társadalom elismerését követelték (alkotmá-
nyos szinten is) valamint részvételük biztosítását a helyi politikában önkormányzati, 
polgármesteri, parlamenti és egyéb szinten. Mindez az őslakosok fokozódó politikai 
szerveze�ségének és részvételének jelzi, ami a körülmények megváltozásával és az ős-
lakos közösségekből kikerülő vezetők színrelépésével járt együ�: „Már nem vagyunk 
tudatlan tömegek, akiket különböző propagandákkal megfélemlíthetnek. (…) Már 
nem lehet elhitetni velünk, hogy a külső eladósodás a megoldás; már nem hitethetik 
el velünk azt a mesét, hogy a képviseleti demokrácia a megoldás a problémáinkra. 
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(…) Kapcsolatunk a világgal az egyetemi képzés, a helyi önkormányzatok révén, va-
lamint kapcsolatunk a nemzetközi emberjogi szervezetekkel egyfajta garanciát jelent. 
A hagyományos politikai pártoknak újra kell gondolniuk működésüket, ha továbbra 
is az ország élén kívánnak maradni, ugyanis politikai stílusuk nagyon eltávolodik az 
emberektől. És mi határozo� léptekkel haladunk előre. (…) Nem érvényes már az az 
elképzelés a hegyvidéki indiánról, mely szerint beletörődik nyomorúságos sorsába. 
A Conaine (Ecuadori Őslakos Nemzetiségek Föderációja, Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador) vezetői közö� fiatal diplomások is vannak, mint például Tituaña, 
a Kubában végze� közgazdász, akik felemelik népeik méltóságának zászlaját.”16

Jól szerveze� őslakos közösségeket találhatunk Ecuadorban és Bolíviában. Ecuador-
ban a Conaine-n kívül a Pachakutik Mozgalom Soknemzetiségű Egysége (Movimiento 
Unidad Plurinacional Pachakutik) az ország őslakos közösségeinek legfőbb politikai 
képviselője, egyike a legmilitánsabb és legtöbb eredményt elért szervezeteknek; ered-
ményeik közé tartozik Jamil Mahuad elnök megbuktatása 2000-ben. Annak köszön-
hetően, hogy a Pachakutik szövetségre lépe� a Lucio Gutierrez ezredes által vezete�
Január 21-e Hazafias Pár�al (Partido Social Patriótico 21 de Enero), 2002 novemberében 
megnyerték a választásokat, melyeken Gutierrez a szavazatok 54,3 százalékát szerezte 
meg vetélytársával, a 45,6 százalékot elérő Álvaro Noboával, az ecuadori oligarchia és 
hagyományos politikai uralkodó osztály tipikus képviselőjével szemben. A Pachakutik 
három minisztériumot kapo�, közte a külügyi tárcát. Bár a két párt közö�i szövetség 
nem le� hosszú életű, ami leginkább az elnök és az indián vezetők gazdaságpolitikája 
közö�i különbségeknek volt köszönhető, melyek hamarosan politikai válsághoz vezet-
tek, így 2005-ben Gutierreznek le kelle� mondania, és el kelle� hagynia az országot.

Ez az új indigenizmus, amelyet jelentős mértékben támogatnak nem kormányzati 
szervezetek, önkéntesek (főként európaiak), az egyház és más társadalmi szervezetek, 
kritika tárgyát képezi számos latin-amerikai értelmiségi körében, akik többet látnak 
benne, mint az őslakosok közösségként vagy nemzetként való egyszerű elismertetését. 
Közéjük tartozik például Roger Bartra, aki az új indigenizmust bíráló kritikájában a fő 
hangsúlyt a mozgalmat támogató csoportokra helyezi: „az indigenizmus valójában a 
latin-amerikai demokrácia kiterjesztése ellen fellépő társadalmi erők által dédelgete�
politikai zombi. Meg lehet érteni – de nem igazolni – hogy a Berlini Fal leomlása után 
árván maradt baloldaliak egy jelentős része az új indigenizmussal helye�esíti elvesze�
forradalmi céljait. (…) Az indigenizmus, mely úgy söpör végig Latin-Amerikán, mint 
egy zombi, sokkal több, mint az őshonos kultúrák dicséretes védelme és az őslakosok 
elvitathatatlan joga ahhoz, hogy ki tudjanak lábalni a nyomorból, kizsákmányolásból, a 
kirekeszte�ségből és megvete�ségből, amelybe kényszerültek. Az új indigenizmus azt 
hirdeti, hogy nemcsak a neoliberális kapitalista gazdaságpolitika a legyőzendő ellen-
ség, hanem a nyugati kultúra összességében felelős azokért a gondokért, amelyektől a 
marginalizálódo� és nyomorban élő tömegek világszerte szenvednek. Ennek alterna-
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tívája már nem a szocializmus, amelyet már a múlt század végén elteme�ek, hanem a
közösségen és a demokrácián alapuló őslakos hagyományok visszaállítása.”17

Bartra figyelmeztet az ilyen mozgalmak veszélyességére a térségben nemrégiben 
visszanyert demokráciák jövőjét illetően: „Ellentétben azzal, amit sokan hisznek, az 
indigenizmus nem csupán a jobboldali kormányokat fenyegető veszély, mint Bolíviá-
ban, ahol azt megdöntö�ék. Az ilyen és más baloldali populista reakciós mozgalmak a 
demokratikus baloldal előretörését is fenyegetik, és destabilizálhatják a kormányokat 
is, például Lula kormányát Brazíliában.”18

Néhány évvel később Evo Morales megválasztása szorult helyzetbe hozta nemcsak 
Lula baloldali demokráciáját Brazíliában vagy Bachelet-ét Chilében, hanem magát a 
brazil gazdaságot is a bolíviai gáz 2006. május 1-jén történt államosításával, ami a bolí-
viai szénhidrogénszektorban legnagyobb befektetőként jelenlévő Petrobras érdekeit is 
érinte�e.

Energia, politika és nacionalizmus: Bolívia esete

Bolívia 8 989 000 fős lakosságával, amelynek 15 százaléka fehér, 30 százaléka kecsua, 
25 százaléka aymara, 30 százaléka mesztic, Amerika második legszegényebb országa 
(Haiti után), mely 154 év ala� 189 államcsínyt élt meg. Földrajzi fekvése és természe-
ti kincsekben (köztük szénhidrogénekben) való gazdagsága mia� kétszer is háború-
ba sodródo� (a csendes-óceáni háború és a Chaco-háború), amelyek mély nyomokat 
hagytak nemcsak a nemzet történelmében, hanem a bolíviaiak nemze�udatában is. 
A csendes-óceáni háborúnak (1879–1883) a Bolívia és Peru szövetsége által Chile ellen 
vívo� felszabadító háborúnak máig tartó következményei vannak az általunk vizsgált 
téma vonatkozásában is, mivel e háború következményeként Bolívia jelentős területe-
ket (Antofagasta) és a tengerhez való kĳutási lehetőséget veszíte�e el. A Chaco-háború 
(1932) Bolívia és Paraguay közö� dúlt, és szintén jelentős bolíviai ember- és területi 
áldozatokkal járt.

Egy valódi népi forradalom után (1952), és azt követően, hogy Che Guevara Bolíviát 
választo�a a latin-amerikai gerillaháború központjává, Bolívia a legszegényebb ősla-
kosok országává vált, egészen a 2003-as októberi „gázháború”-ig, amely nem csupán a 
nemzetközi színtérre helyezte az országot, hanem jelentős gazdasági, politikai és társa-
dalmi átalakulásokkal is járt.

Álvaro García Linera szerint a 2003. októberi válság, „a népi-indián felkelés” az 
alábbiakkal jellemezhető: 1. a népi követeléseknek egy közös célja volt: a gáztulajdon 
közvagyonná nyilvánítása. Ilyen módon a gáz „egységesítő indítóokká” vált, amely az 
utóbbi hónapokban nagyon különböző és szé�agolt társadalmi mozgalmak, csopor-
tok, áramlatok, mozgalmak, vezetők és viselkedésformák kialakulását eredményezte”; 
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2. „olyan mozgósításról van szó, amely a politika területéről indult, és egy másik poli-
tikai szintet hozo� létre”. Kezdetben a követelések arra irányultak, hogy ne adják el a 
földgázt az Egyesült Államoknak, azonban a politikai mozgalom oly mértékben radi-
kalizálódo�, hogy eljuto� Sánchez de Losada elnök lemondásának és egy úgyneveze�
„társadalmi mozgalmak kormányának” a követeléséig; 3. a mozgalom egyik nagyon 
fontos jellemzője volt „a lázadók szerveze� bázisa, mivel a földműves közösségek és 
szakszervezetek, valamint a lakóközösségi csoportosulások voltak a mozgalom fősze-
replői”, közülük is kiemelkedtek az őslakosok, kecsuák és aymarák egyaránt; 4. a fel-
kelésnek falusi és városi jellege is volt; 5. egyik fontos jellemző a „kollektív cselekvés 
fokozódó militarizálódása” volt, nem csupán a résztvevők felfegyverkezése mia�, ha-
nem a fellépés módszereinek változása mia� is; 6. végül a felkelés talán egyik legfőbb 
tanulsága az, hogy maga a felkelés nem volt más, mint a 2002-es választások folytatása, 
amely azzal jellemezhető, hogy megváltozo� a bolíviai lakosság hozzáállása politikai 
képviselőikhez: „a választások már jeleztek egyfajta törést vagy szimbolikus forradal-
mat a bolíviai plebejus őslakosok körében korábban klasszikus választói magatartáshoz 
képest.” Emlékezetes, hogy Bolíviában az őslakosok mozgalma, jóllehet, ők teszik ki a 
népesség jelentős részét, soha nem ért el három százaléknál jobb eredményt a válasz-
tásokon. Kétségtelen, hogy 2002-ben az aymara vezető, Felipe Quispe hat százalékot 
kapo�, Evo Morales pedig, főleg a völgyek lakosságnak köszönhetően, húsz százalékot 
szerze�, s kevesebb, mint harmincezer szavaza�al maradt le csupán a győztes Sánchez 
de Losádától. Ez a jelenség megdöntö�e azt a gyarmati felfogást, mely garantálta, 
hogy az őslakos szavazók mindig a meszticekre vagy a fehérekre adják a voksukat.”19 
Sánchez de Losadát bukása után alelnöke, Carlos Mesa köve�e, akinek a 2005. máju-
si–júniusi tüntetések után szintén le kelle� mondania. Ezek a megmozdulások egé-
szen addig radikalizálódtak, hogy a szénhidrogének államosítását követelték. Mesát 
Eduardo Rodríguez, a Legfelsőbb Tanács elnöke köve�e, aki 2005 decemberére kiírta a 
választásokat, melyek során a szavazatok 54 százalékát megszerező Evo Morales le� a
győztes, amikor is a választásokon a jogosultak 84,5 százaléka élt szavazati jogával.

A 2002-es lázadások jellemzéséhez meg kell vizsgálni azt, hogy mi is vezete� a bolí-
viai gáz állami tulajdonba vételéhez.

Bolívia 0,74 billió m³ bizonyíto� földgázkészletével Venezuela mögö� a második 
helyen áll Latin-Amerikában. 2006. május 1-jéig a bolíviai gáz kitermelése és értékesí-
tése a brazil Petrobras (43,2 százalék), a spanyol Repsol YPF (26 százalék) és a francia 
Total (14,9 százalék) kezében volt, amelyek az 1996-ban elfogado� „1731. sz. szénhid-
rogéntörvény” értelmében csupán 18 százalékot ju�a�ak vissza jövedékként a bolíviai 
államnak, szemben a korábbi törvény által biztosíto� ötven százalékkal.

A törvény értelmezése is jelentős problémák forrása volt. A bolíviai alkotmány 139-
es cikkelye szerint „a bolíviai állam a tulajdonosa valamennyi természeti erőforrásnak, 
amelyek a föld ala� találhatóak vagy ipari feldolgozás ala� állnak”.20 Az 1689-es (1996) 
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szénhidrogénekről szóló törvény viszont leszögezte, hogy „amikor a szénhidrogének 
a föld ala� találhatóak, azok az állam tulajdonát képezik, amikor kitermelésről van 
szó és az anyagi források a föld felszínére kerülnek, a tulajdonforma automatikusan 
átmegy azoknak a nemzetközi vállalatoknak a kezébe, amelyek az erőforrásokat ki-
termelik”.21 A bolíviaiak többsége, őslakosok és szegények, úgy érezték, hogy csalás 
és kizsákmányolás áldozatai. Új, képze� vezetőik, a szerveze�ség megteremtéséért 
folytato� munka, amely nem csupán közösségeik, hanem környezetvédők, emberjogi 
aktivisták, antropológusok és – jelentős mértékben – a politikai vezetők érdeme is, fel-
készíte�ék őket arra, hogy a kialakult helyzetre megfelelő választ adjanak. Ekkor jelent 
meg Evo Morales, egykori kokatermelő vezér alakja is, aki már korábban aktívan részt 
ve� a szakszervezeti mozgalomban. A 2005. decemberi választásokon Morales olyan 
programmal indult, amelynek maximális követelése a földgáz állami tulajdonba vétele 
volt, vagyis egybeese� a bolíviai nép követelésével.

Morales megválasztása aggodalmat válto� ki a Bolíviában tevékenykedő főbb kül-
földi nagyvállalatok és kormányaik körében egyaránt. Főleg azért, mert Venezuelában 
megtapasztalha�ák már, hogyan kényszeríte�ék őket újra tárgyalóasztalhoz ülni a 
szénhidrogének kitermelését és kereskedelmi forgalmazását illetően. Morales legfőbb 
védelmezői és tanácsadói pedig olyan személyek voltak, mint Fidel Castro és Hugo 
Chávez. Az aggodalom ellenére lehete� tudni, hogy a szénhidrogének állami tulaj-
donba vétele, Morales politikai programjának központi eleme, be fog következni. Azt 
azonban nem lehete� előre tudni, hogy mindezt milyen körülmények közö� fogják 
végrehajtani.

A 2006. május 1-jei rendelet 1. cikkelye, mely államosíto�a a bolíviai szénhidrogén-
készleteket, rögzíte�e: „az Állam visszaszerzi a totális és abszolút tulajdonlási, birtok-
lási és ellenőrzési jogot ezen erőforrások fele�i.” Leszögezi, hogy e�ől kezdve „az or-
szág területén gáz- és kőolaj-kitermelést folytató olajvállalatokat kötelezik arra, hogy a 
teljes szénhidrogén-kitermelést adják át a Bolíviai Kőolajipari Vállalatnak (Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales de Bolívia, YPFB)”.22 A vállalatok 180 napos határidőt kaptak a hely-
zet rendezésére. A bolíviai földgáz államosítását követően az állam a legnagyobb szén-
hidrogén-mezők (Sábalo, San Alberto) 82 százalékának tulajdonosa le�, szemben a lelő-
helyek fennmaradó 18 százalékával, amelyek más kőolajtársaságok kezén maradtak. 
A kisebb hozamú lelőhelyek esetében hatvanszázalékos tulajdona le�, szemben a többi 
vállalat negyvenszázalékos tulajdonlásával. Ezzel a politikai lépéssel Evo Morales je-
lentősen növelte népszerűségét, ugyanakkor súlyos problémákat is okozo�.

Az első következmény magából az állami tulajdonba vételből ered: „Bolíviában 
nincs megfelelő számú olyan szakember, akik értenének a szakterülethez és megfelelő 
tárgyalási képességek birtokában lennének, ellentétben a külföldi vállalatokkal, ame-
lyek tapasztalt munkatársakkal rendelkeznek, köztük olyan korábbi szénhidrogén-
szaktekintélyekkel, akik vezető állami posztjaik után nagyvállalatoknál helyezkedtek 
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el; így az ország nem csupán szakembereket, hanem információt is veszít.”23 Ebben 
a helyzetben nagy segítséget jelente� Moralesnek, hogy Hugo Chávez nem csupán a 
területhez értő szakembereket és technikusokat küldö�, hanem jogi tanácsadókat is, 
biztosítva segítségükkel a stratégiai befolyást is.

Morales másik problémája az érinte� nagyvállalatok kormányainak politikája, fő-
ként a Lula által vezete� Brazíliáé, amely ugyanazt a politikai irányvonalat követi, 
mint Morales (baloldali, de mérsékelt). Lula úgy nyilatkozo�, hogy „Brazília egyen-
lő a Petrobrasszal”, világosan célozva ezzel arra, hogy a Petrobras problémái Brazí-
lia problémái is egyben. Hasonlóképpen kemény volt az argentin kormány reakciója 
is. Az akkori elnök, Néstor Kirchner – szintén ugyanannak a politikai irányvonalnak a 
képviselője, mint Morales és Lula – magyarázatot kért a bolíviai kormánytól, mivel a 
kialakult helyzet nagyban érinte�e Argentínát is. Argentína ugyanis a bolíviai földgáz 
jelentős felvásárlója, amit továbbértékesít Chilének, annak a merev bolíviai politiká-
nak a következményeként, amely nem hajlandó Chilének földgázt eladni. Bár már 
eltelt több mint egy évszázad a csendes-óceáni háború óta, a bolíviaiak még mindig 
ellenzik, hogy a bolíviai földgáz Chilén keresztül kerüljön kereskedelmi forgalomba. 
„Az igazság az, hogy… a felkelők által kiado� utasítás arra, hogy a földgázt semmi-
lyen áron ne vigyék ki Bolíviából – főként ne Chilén keresztül az egy évszázaddal 
korábbi háború okozta történelmi ellenséges viszony mia� – nem fog megoldani sem-
mit, és nem segít Bolíviának az elmarado�ságból való kilábalásban” – írta a nicaraguai 
Sergio Ramírez.24 Amikor a bolíviai kormány megtudta, hogy az Argentínának el-
ado� földgázt Chilébe szállíto�ák, negatív módon reagált. Bolívia stratégiája ugyanis 
az, hogy kényszerítse Chilét a tengerhez való kĳutás biztosítására, más szavakkal „a 
tengeri kĳáratért adna gázt”.

Végül, bár jóval visszafogo�abb módon, de reagált a bolíviai államosításokra az 
Európai Unió is, főként Spanyolország, amelynek kőolajvállalata, a Repsol YPF fontos 
szerepet játszik a térségben.

Evo Morales megválasztásával, a bolíviai szénhidrogénkincs államosításával az iga-
zi nyertes a venezuelai Hugo Chávez le�. Különböző okok mia�: 1. a bolíviai szénhid-
rogének kitermeléséhez nyújto� segítségével és tanácsaival kialakítható az a „kőolaj- és 
földgáztengely” Amerikában, amelyről Thomas Friedman írt, és amelynek segítségével 
jelentős kontroll és monopóliumhelyzet valósítható meg; 2. Evo Morales befolyásolá-
sával – csakúgy, mint Ecuador (szintén jelentős szénhidrogén-termelő), Nicaragua és 
Kuba újonnan megválaszto� elnökei esetében – Chávez átülteti saját, „21. századi szo-
cializmusnak” neveze� vezéri és populista modelljét, ellensúlyozva ezzel a Chilében, 
Brazíliában és Uruguayban fennálló demokratikus szocializmust.

A bolíviaiak – az ország jelentős földgáztartalékai és ezek államosítása révén 
– nagy illúziókat dédelgetnek. Egyrészt azt remélik, hogy a gáz értékesítéséből 
származó bevételeket szociális problémák megoldására (egészségügy, oktatás) 
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fordítják, ami elősegíti az anyagi javak jobb elosztását, és végső soron a szegénység 
csökkentését.

Sajnálatos, hogy a jelenlegi kormány, hasonlóan azokhoz, amelyek az országot a 
csendes-óceáni és a Chaco-háborúba sodorták, nem képes az ország javára fordítani a 
fennálló politikai és gazdasági helyzetet, és továbbra is „holland betegség”-ben szen-
ved, vagyis nem diverzifikálja iparát és a szolgáltatásokat, ragaszkodik a természeti 
erőforrások exportjához, ahogyan ez Venezuela esetében is látható.

Végül nem szabad figyelmen kívül hagyni egy fontos körülményt: az Evo Morales 
veze�e politikai szervezet, a Mozgalom a Szocializmushoz (Movimiento al Socialismo 
[MAS]) heterogén jellege. Az őslakosok mozgalmi szerveződéseiből és a szakszerveze-
tek vezetői, illetve a kokatermelő parasztok soraiból választo� vezetők és képviselők 
állami irányítású posztokra történő kinevezésével Evo Morales szakíto� az országban 
uralkodó korábbi status quóval, és integrálta az állami apparátusba a népi képviselőket. 
Ez a politikai sokszínűség azonban komoly politikai problémákat okozhat Moralesnek, 
ugyanis a sokrétű Mozgalom a Szocializmushoz elégede�ségének a fenntartása jelen-
tős politikai manőverezést igényel. A Mozgalom egyik kongresszusi küldö�ének a 
megfogalmazásában: „a MAS a szó klasszikus értelmében nem egy párt, hanem politi-
kai ideológiák és irányzatok mozaikja.”25

Összegzés helye�: Latin Amerika a 21. században

Annak ellenére, hogy Latin-Amerika a nemzetközi kapcsolatokban fontos szerepet 
játszik olyan kérdésekben, mint a biztonság, drogcsempészet vagy az emigráció, nem 
tartozik azon régiók közé, melyek a nagyhatalmak érdeklődésének középpontjában áll-
nak, mint például a Közel-Kelet vagy Ázsia. Ugyanakkor fontos térség mind az Egye-
sült Államok, mind az Európai Unió számára.

Az Egyesült Államokkal való kapcsolatrendszer legfontosabb témái a biztonság, a 
szerveze� bűnözés, a migráció, a kábítószer ellenes harc, a nemzetközi kereskedelem, 
a fejlesztési együ�működés. Rövid távon európai elemzők is az Egyesült Államokkal 
való szoros kapcsolatban látják Latin-Amerika jövőjét.26 Az utóbbi időben a térség és 
az Egyesült Államok közö�i kapcsolat veszíte� regionális (politikai) jelentőségéből. 
Véleményünk szerint az Egyesült Államok érdeklődése a régió iránt már az 1980-as 
években, a latin-amerikai demokratikus átmenet kezdetével csökkenni kezde�. A kom-
munizmus bukása és Kuba elszigetelődése és gyengülése következtében Latin-Ame-
rika, mely a hidegháború idején ideológiai-politikai harctér volt, elveszte�e politikai
jelentőségét az Egyesült Államok számára. 

Latin-amerikai kapcsolatrendszerében az Egyesült Államok a térséggel folyta-
to� kereskedelemre összpontosíto�a a figyelmét. Ezt példázza a NAFTA és az össz-
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amerikai szabadkereskedelmi (Free Trade Area of the Americas, FTAA) kezdeménye-
zés, mely az egyes országokkal kötö� szabad kereskedelmi egyezményekre korlá-
tozódik, aminek egyik oka, hogy a projekt erős politikai ellenállásba ütközik Dél-
Amerikában.

Az Európai Unió is – főleg a két biregionális csúcstalálkozót követően (Bécs 2006, Lima 
2008) – a térség egy-egy országával tudo� csak szabadkereskedelmi egyezményt kötni, a 
nagyobb kereskedelmi tömörülésekkel nem. Ezért a kisebb regionális blokkokkal (Caricom) 
és az egyes országokkal való tárgyaláshoz folyamodo�. A tárgyalások fő kerékkötője Latin-
Amerika gazdasági és politikai megoszto�sága a nemzetközi tárgyalóasztaloknál.

Latin-Amerika és a Karib-térség politikai földrajzát szemlélve azt látjuk, hogy a 21. 
század elején a baloldali szervezetek vannak többségben. Ez a politikai egységesség 
azonban szé�öredezik, amint a politikai gyakorlatról van szó.

Mivel a régió legtöbb országa – Chile és Uruguay kivételével – energetikai szem-
pontból gyakorlatilag önellátó, az energiapolitika nem játszik olyan meghatározó sze-
repet az intra-amerikai kapcsolatokban, mint Európa esetében. Ez a körülmény lehető-
vé teszi, hogy szövetségek jöjjenek létre, melyekben az ideológiai elem fontos szerepet 
játszik.27

Ahhoz nem fér kétség, hogy az új század nyertese Brazília, Lulával az élen. Brazí-
lia Latin-Amerika vezető hatalmává vált, miután regionális vezető pozíciója már Dél-
Amerikában megszilárdult. Ezt példázza a nemrégiben létrejö� regionális tömörülés, 
a Dél-amerikai Nemzetek Uniója (Unasur), melynek fő célja „Dél-Amerika kiegyenlítet-
tebb, harmonikus és integrált fejlődésének az előmozdítása.”28

A Mercosur kudarca után az Unasur alternatívát jelenthet a Chávez javaslatára lét-
rehozo� Bolivári Alternatíva Amerika Számára (ALBA) integrációval szemben, mely 
ideológiai-politikai alapokon nyugszik. Nemzetközi politikai befolyásának növelése 
érdekében Brazília a BRIC (Brazília, Oroszország, India, Kína) országcsoporton belül 
és a G5-nek neveze� országokkal (Mexikó, India, Brazília, Kína, Dél-Afrika) fűzi szo-
rosabbra kapcsolatait. Másrészt intenzív külpolitikát folytat az Egyesült Államokkal és 
az Európai Unióval valamint az ENSZ-ben, a szervezet Biztonsági Tanácsának állandó 
tagja kíván lenni. A cukornád alapú bioetanol nagyhatalmaként aktív politikát kezde-
ményeze� a Karib-térségben, ahol újjáéleszte�e a hanyatló cukornádültetvényeket. 

Brazília melle� – vagy vele szemben – Venezueláé lehet a másik regionális veze-
tő szerep, Ceresole forgatókönyvének megfelelően. Chávez Venezuelájának esetében 
azonban fontos problémát jelent az ideológiai elem, a 21. századi szocializmus nem 
teljesen világos modellje, amelyhez olyan politikai modor társul, amelyek mia� Vene-
zuela kevéssé hiteles alternatíva. 

A venezuelai külpolitika fő tevékenysége Dél-Amerikában a Mercosuron belül kon-
centrálódik, tagságának ratifikálása azonban még nem történt meg. Különösen fontos 
színtere a chávezi külpolitikának az ALBA, továbbá a magas kőolajárnak köszönhető 
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bevételekből Chávez különböző szervezetek létrehozását kezdeményezte: ilyenek a 
Petrosur (dél-amerikai energetikai vállalat), Petrocaribe (Karib-térségi energetikai vál-
lalkozás), Gas Sur (dél-amerikai gázipari vállalkozás), Ferrosur (dél-amerikai vasutak), 
Banco del Sur (dél-amerikai központi bank), sőt egy katonai főiskola létrehozását is 
kezdeményezte, mely az Amerika felszabadítói nevet viseli. Az OPEC-országokkal, köz-
tük Iránnal kialakíto� kapcsolatok fontosságára már korábban utaltunk.

Mexikó külkapcsolatai földrajzilag sokkal szerteágazóbbak. Az Egyesült Államok-
kal való szomszédságának és NAFTA-tagságának köszönhetően szoros kötelékek fűzik 
a két észak-amerikai országhoz, az Egyesült Államokhoz és Kanadához. Jó kapcsolatai 
vannak közép-amerikai szomszédjaival is, melyben fontos szerepet játszik a Puebla-Pa-
nama terv, mely kilenc dél-mexikói állam és a közép-amerikai földhíd hét országának 
infrastrukturális integrálását foglalja magába a térség gazdasági és emberi fejlődése 
érdekében. Aktív külpolitikát folytat a Karib-térség országaiban, köztük Kubában is, 
és fontos szerepet játszik külpolitikájában az ázsiai csendes-óceáni térség is. Az EU-val 
1997-ben írt alá társulási megállapodást.

Kolumbia, azon kevés latin-amerikai országok egyike, ahol a jobboldal kormányoz, 
jó kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokkal főleg olyan kérdésekben, melyek mind-
két felet érintik: a kábítószer-csempészet és a kábítószer-gerilla (FARC) ellenes harc, 
biztonság, erőszak. 2006-ban Kolumbia szabadkereskedelmi egyezményt írt alá az 
Egyesült Államokkal, amiért sorozatos támadások érték a venezuelai, az ecuadori és 
a nicaraguai kormány részéről. A támadások az Andoki Közösségen belül sem csitul-
tak, ahol a legkeményebb hangot Evo Morales kormánya ütö�e meg, amely nemcsak
Kolumbiát, hanem a perui kormányt és Alan García kormányfőt is támadta, amiért 
szabadkereskedelmi megállapodást kötö� az Egyesült Államokkal. 

A Kolumbia és Venezuela, illetve Ecuador közö�i konfliktusban szintén fontos sze-
rephez jut az ideológia: az egyik oldalon Chávez és Correa neopopulizmusa, a má-
sikon Álvaro Uribe pragmatizmusa. A konfliktus há�erében a FARC gerillaszervezet 
áll, mellyel kapcsolatban kezdetben Chávez azt szere�e volna elérni, hogy „hadviselő 
hadseregnek” és ne terrorista szervezetnek tekintsék, ahogyan azt az Egyesült Államok 
és az EU is teszi. A FARC utóbbi időben elszenvede� sorozatos vereségei, valamint 
Ingrid Betancourt és további 14 túsz szabadon engedése arra készte�ék a venezuelai 
és az ecuadori kormányt, hogy módosítsák politikai magatartásukat a kolumbiai kor-
mánnyal szemben. 

A térségben zajló csatározások legnagyobb vesztese, véleményünk szerint, a bur-
kolt politikai és gazdasági válságban lévő Argentína. Ezt mutatja Cristina Fernández 
de Kirchner kormányának a harca a mezőgazdasági termelőkkel. A kormány törvény-
javaslatot terjeszte� elő a mezőgazdasági termékek, elsősorban a szója, a búza és a 
napraforgó kiviteli adójának megemeléséről, ami a munkanélküliség növekedéséhez, 
a nagyvárosok ellátásának akadozásához és a lakosság elégedetlenségéhez vezete�.
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A válságot tovább fokozta a szenátusi szavazás a törvényről. Miután a felsőház 72 tagja 
közül 36 igennel és 36 nemmel szavazo�, a végleges – elutasító – döntés Julio Cobos, a 
szenátus elnökének, s egyben a kormány alelnökének a szavazatán múlo�. Mindez jól 
mutatja az argentin politikát uraló ellentéteket.

Végezetül meg kell említeni Chilét, amelyet teljes nyito�ság jellemez a külföld felé 
és példaként szolgálhat a politikai és gazdasági kapcsolatok terén. Ezt mutatja az 
EU-val aláírt társulási szerződés, az Egyesült Államokkal megkötö� szabadkereske-
delmi egyezmény, a Kínával aláírt egyezmény valamint a Mercosurral, az Unasurral 
és az Andoki Közösséggel fenntarto� jó kapcsolatai és közeledése az ázsiai és csen-
des-óceáni térséghez. Egyedül a Bolíviához fűződő kapcsolatait jellemzi szembenállás: 
Chilének szüksége van a bolíviai gázra, Bolívia viszont megpróbálja kihasználni ezt a 
helyzetet és arra kényszeríteni a chilei kormányt, hogy tárgyaljanak a tengeri kĳáratról, 
amit Bolívia a Chaco-háborúban elveszíte�.

Beigazolódik-e vajon Wolf Grabendorff jóslata,29 mely szerint 2020-ra Latin-Ameri-
ka két nagy blokkra válik szét: egyfelől a Panamától északra fekvő országok csoportjára 
(egy feltételeze� Észak-amerikai Közösség), mely az Egyesült Államokkal társul, más-
részt a Brazília vezetése ala� tömörülő Dél-Amerikára (akár mint Unasur)? Nem lehet 
kimondani a végső szót Latin-Amerika és az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy a 
feltörekvő országok kapcsolatának jövőjét illetően, mint ahogyan az sem tudható előre, 
hogy a latin-amerikai országok közö� hogyan fognak változni a jövőben a viszonyok. 
Egy körülményben azonban biztosak lehetünk: Latin-Amerika még soha nem volt any-
nyira megoszto�, mint a 21. század elején.30
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Résumé

Domingo Lilón: Internal and international context of Latin American political 
changes

In this paper we examine the current global problems of energy production and con-
sumption caused by – among other reasons – the emergence of countries such as China, 
India and Brazil, which have great populations and account for an increased energy 
consumption. Thus countries with great oil and natural gas reserves get in a privileged 
position. However, social injustice and inequality prevail in their societies, there is a 
wide gap between the rich and the poor and political institutions are weak. Therefore 
in some of them leaders with populist and nationalist programs could appear, such as 
Hugo Chávez in Venezuela or Evo Morales in Bolivia. We also analyze the politics of na-
tionalization of the hydrocarbons, first of all the case of Bolivia. The demand for energy
also derive from political crises, for example, the crisis of Irak and Iran, international 
terrorism, but first of all it involves problems between countries with considerable sup-
ply of oil and gas and those that depend on the former ones. The political reflection of
this dependence o�en appears in the form of authoritarianism and nationalism. This
la�er is the subject of our examination in this paper.


