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Indián irredenta?
Anderle Ádám

A magyar történelemben az irredenta fogalma az elvesze�/elcsatolt magyar terü-
letek visszakövetelését jelente�e. Ez a szó azonban Latin-Amerikában is feltűnt
az utóbbi évek politikai fogalomtárában. Egyfelől általában is, amikor a szub-

kontinens függőségektől, elsősorban az Egyesült Államoktól való megszabadulásra, 
a cselekvési szabadság, a szuverenitás visszaszerzésére utal, ám megtalálhatjuk az új 
típusú indiánmozgalmak szótárában is. 

*

Az indiánkérdés Amerika felfedezése, 1492 óta egyik alapproblémája Latin-Amerikának. 
Az első évszázadban a spanyolok indián őslakossághoz való viszonyát érinte�e, amit a
híres Las Casas és Sepulveda közö�i vita szimbolizált. Hogyan kell tekinteni az indiáno-
kat: természe�ől fogva rabszolgák vagy a spanyol uralkodó szabad ala�valói?1

Ma ez az első gyarmati évszázad az indián népesség demográfiai katasztrófájának okai-
val kapcsolatos vitákat érinti elsősorban. Kolumbusz érkezésekor az indián őslakosság lét-
számáról ugyan eltérő, 25 és 120 millió közö�i becsléseket ad meg a tudomány, de abban 
egységes a történe�udomány álláspontja, hogy a 17. század elején ötmillió körülire zuhant 
az indiánok összlétszáma. A spanyol–indián „találkozás” ezért egyfajta demográfiai ka-
tasztrófaként jelenik meg, amelynek konkrét okairól máig nem szűntek meg a viták.2

A 16–18. században az indiánkérdés a gyarmati rendszer keretei közé helyeződö�: a,
repartimiento az encomienda, a mita fogalmai utaltak az indián alárendelt helyzetére. Ám 
a perui Túpac Amarú-felkelés (1780–1783) már jelezte: egy indián hegemóniával megszü-
lető független Peru alternatívája reális opció volt a gyarmati korszak végén. Mintha a 
17. század eleji indián-mesztic krónikás, Poma de Ayala felfogása születe� volna újjá a 
Túpac Amarú-háborúban. „A föld igazi urai a kurakák” – írta a perui krónikás.3

A spanyol gyarmati rendszer ezért igyekeze� az indián elitet fizikailag is likvidál-
ni. Ez az oka, hogy a függetlenségi háborúk (1810–1824) befejeztével az indiánok elit 
nélküli, csonka társadalomként jelentek már meg, a „munka társadalmi szervezetében 
elfoglalt hely” szerint a dolgozó osztályok (parasztok, bányászok, házicselédek) szfé-
rájában.
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A független Latin-Amerika a fehérek (=kreolok) köztársaságait hozta létre, amelyek 
erős agresszivitással lá�ak az indián közösségek földjeinek kisajátításához. Az új lati-
fundiumok kialakulása ezért a 19. század utolsó harmadától együ� járt az indián kö-
zösségek földvédelmi harcának, felkeléseinek állandósulásával.4

Ezek a küzdelmek kelte�ék fel a városi demokratikus csoportok figyelmét, s ennek 
nyomán születe� meg az indigenismo, az indiánok helyzetét tanulmányozó, sorsukat 
javítani akaró, főként fehér értelmiségiek indiánvédő mozgalma, amely az 1870–1929/33 
közö�i periódusban élte első nagy korszakát. E mozgalom az indiánok ellen elkövete�
erőszak, földrablás, jogfosztás lázító példáit tárta a világ elé, s nem volt hajlandó csu-
pán rendőrségi ügyként kezelni az indián felkeléseket, amelyek legismertebb fejezetét 
a mexikói forradalomban (1910–1917) Emiliano Zapata és Pancho Villa parasztseregei 
jelente�ék. 5

Az indigenista áramlat politikailag-ideológiailag nem volt egységes mozgalom. 
A pozitivista filozófiához kötődő mérsékeltek például az indián oktatásában, esetleg „fe-
hérítésében” (blanquear), az asszimilációban lá�ák az indiánok „felemelésének” zálogát. 
A századforduló radikálisai viszont, mint például a perui Manuel González Prada a nem-
zet alapjaként az indiánokat határozták meg. González Prada számára „minden fehér 
egy Pizarro”, ezért az indiánnak a harc maradt az egyetlen lehetőség felszabadulására.6

Ez az indigenista radikalizmus az 1920-as években kapcsolódo� a Komintern felé 
forduló latin-amerikai munkásmozgalomhoz is. A cuzcói Újjászületés Csoport egyik 
emblematikus alakja, Luis Valcarcel szerint „a föld igazi urai az indiánok”. Kozmikus 
látomásban jövendölte meg az indián forradalmat: „Az indián proletárdiktatúra saját 
Leninjét keresi” – figyelmeztete�.7

A marxizmustól ihlete� perui gondolkodó, José Carlos Mariátegui az 1920-as évek-
ben, – talán a mexikói forradalom tapasztalatai alapján is – az indiánkérdést a föld-
kérdéssel kapcsolta össze, radikális agrárreformot sürgetve. E felfogás le� a 20. század 
legmeghatározóbb gondolata az indiánkérdésben, s a század második felének radikális 
agrárreformjait (Guatemala, Bolívia, Peru) ez a felfogás ihle�e.8

A latin-amerikai kommunisták azonban az 1920–30-as években az indiánkérdést 
nemzeti kérdésként szemlélték, és például az Andok országaiban a „kecsua-aymara köz-
társaság” jelszavát tűzték ki az elkövetkező forradalom számára. E cél azonban kevés 
visszhangot kelte� az érdekeltek – az indiánok – közö�.9

A fő politikai áramla�á váló latin-amerikai populista pártok (a perui APRA, a bolívi-
ai MNR, a mexikói PRI stb.) az 1930–1960-as években az indiánkérdés „megoldását” a 
keveredésben (mestizaje) lá�ák, amikor is az indián feladja etnikai –- kulturális értékeit, 
jellegzetességeit, és meszticcé válik. A kormányra kerülő populista pártok ugyanakkor 
az állami indigenismo lehetőségeivel igyekeztek tenni is az indiánért: a földreform mel-
le� az egészségügyben, az oktatásban látunk erre példákat. Különösen markáns ez a 
guatemalai (1944–1954) és a bolíviai forradalom (1952-) majd a perui Velazco Alvarado 
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tábornok veze�e forradalmi katonai kormány (1968–1975) esetében. Ez utóbbi 1975-
ben a spanyol melle� a kecsua nyelvet is államnyelvvé te�e.10

*

A második világháború után az indiánkérdés új dimenziókba került. Mindenekelő� a
demográfiai forradalom mia�, amikor korábban ismeretlen ritmusban kezde� növekedni 
Latin-Amerika lakossága, 2,5-3,0 százalékos évi növekedést produkálva. Az 1950-ben 
még 160 millióra becsült népesség 1990 körül 510 millióra növekede�. Az indiánok lét-
számának növekedése hasonló, esetleg még nagyobb arányú volt. Az 1950-es becslések 
még 15 millió ala�i számot jeleztek egész Latin-Amerikára vetítve. Ez 1990-re 40-50 
millió közö�i számot mutat.

Markáns tömbben jelent meg egy „Indián-Amerika”: az Andok országai (Peru, Bo-
lívia, Ecuador) és Közép-Amerika (mindenekelő� Guatemala és a Yucatán-félsziget). 
A kecsua nyelvű népek tízmilliós tömböt jelentenek, több milliósak a maja és a nahua né-
pek, de több száz indián nép lélekszáma haladja meg a százezret. A statisztikai becslé-
sek azt jelzik, hogy 1990 után a demográfiai növekedés korábbi ritmusa ugyan némileg 
gyengült, de az indián népek korábbi növekedési ritmusa megmaradt.11

Ha országonként vizsgáljuk az indián népeket, minden esetben igen mozaikszerű képet 
találunk. Mexikóban például a nyolcmillió körüli indián összlakosság 291 (más forrás sze-
rint 288) nyelvet illetve nyelvjárást beszél. Közülük a legnagyobb nép a maja (1,7 millió) és a 
nahua (1,2 millió). Guatemalában a lakosság felét (48 százalék) adják az 54 nyelvet/nyelvjá-
rást beszélő indián népek. Peruban 92, Bolíviában 37 indián nép, népcsoport él. Brazíliában 
a kis indián népek száma 192. Ecuadorban 14 indián nép él, összlétszámuk 1,45 millió, de 
ebből több mint egy millió a kecsuát beszéli. Az indián lakosság aránya i� 25 százalék, a 
meszticeké 62-65 százalék, a fehéreket 3-5 százalékra becsülik, a fennmaradó százalékokat 
az ázsiai bevándorlók valamint a mula�ok és zambók (indián-fekete „keverék”) adják. 12

Az 1960-as évek második felétől az indián népek helyzetének radikális romlását a 
katonai vagy autokrata kormányzatok és neoliberális gazdaságpolitikáik határozták 
meg. A korábbi, döntően közösségi jellegű földreformokat a privatizációs törekvések és 
a multinacionális vállalatok térnyerése kezdte ki. E periódusban a multinacionális vál-
lalatok állami segédle�el és támogatással törtek rá az indián területekre, különösen o�,
ahol ásványkincseket és kőolajat találtak vagy reméltek. Az indián közösségi földek ki-
sajátításában gyakran az indián elöljárók is társte�esként jelentek meg. Az indián ellen-
állás, a földvédelem és a földvisszaszerző küzdelem sok helyü� véres népirtássá vált. 
A világsajtóban erről kevés információ jelent meg, csak a katonai kormányok bukása 
utáni vizsgálatok kezdték e kontinentális küzdelemnek egy- egy részletét feltárni.

Ma már tudjuk például, hogy a mexikói Chiapas indián mozgalmainak előzménye 
Salinas elnök privatizációs politikája volt, aki az indián ejidók (közösségi föld) kisajátítá-
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sával nagyszámú indiánt te� földnélkülivé (i� az indián népesség növekedési aránya a 
kilencvenes években 3,66 százalék volt). E régióban a kormány a Világbank finanszírozá-
sával álla�enyésztő programokat indíto�, hatalmas területeket játszva át külföldi cégek-
nek, akik ezen az ásványkincsekben és kőolajban gazdag területen megjelentek. Az 1994-
es indián felkelés már e feszültségekre utalt, s azóta a hadsereg vérengzése (1997) és a 
jobboldali paramilitáris bandák garázdálkodása állandósult. Ez volt az alapja a Zapatista 
Hadsereg elnevezésű gerillaszervezet sikereinek, mely felvállalta az indiánok védelmét.13

Guatemalában a kőolaj és más ásványkincsek (elsősorban nikkel) lelőhelyei a nagy múl-
tú maja indián körzetekben vannak, ahol az indiánok földjei le�ek a multik célpontjai. Becs-
lések szerint e régiókban az elmúlt évtizedekben kétszázezerre tehető a halálos áldozatok 
száma. I� a gerillaszervezet (URNG), mely felhagyo� a fegyveres harccal és politikai párt-
ként befolyásos erővé vált, állt az indiánok mellé s kezde� tárgyalásokat a kormánnyal.

Másu� a gerillaszervezetből terrorista szervezet vált, mint Peruban a Fényes Ösvé-
nyen esetében látjuk. A hadsereggel való konfliktusainak – a kokain ellenőrzéséért – az 
indiánok le�ek a fő áldozatai: Az elmúlt húsz esztendőben hatvanezer fele�ire teszik
az indián halo�ak számát. Hasonlóan negatív szerepet játszik Kolumbiában a FARC, 
amely az olajvezetékek rendszeres felrobbantásával nemcsak a kormánynak okoz káro-
kat, de a környezetszennyezéssel az indián népek létfeltételeit is veszélyezteti. Hasonló 
helyzetről számolnak be a venezuelai jelentések. I� a hatalmas kőolaj-kitermelés kör-
nyezetszennyező hatása ugyancsak az indián népeket veszélyezteti.14

Külön esetet jelent a nicaraguai miszkító indiánok ügye. A sandinista FSLN, amely a 
Somoza diktátor elleni harc vezetője le� s még a polgári ladino (fehér-mesztic) csopor-
tok támogatását is elnyerte, kormányra kerülve (1979–1989) forradalmi programjában 
nagy érzéketlenséget mutato� a mintegy hatvanezer fős miszkító indián nép követe-
lései iránt. Az ásványkincsekben gazdag miszkító területeken a 20. század eleje óta 
működő észak-amerikai vállalatok tulajdonában lévő bányák és ültetvények világában 
az indián társadalom erősen „észak-amerikanizálódo�”, szokásaiban és az angol nyelv 
átvételében. A morva páterek által szerveze� kisegyház részvételével mintha a nemzet-
té válás folyamata is elindult volna e ladino és spanyolnyelv-ellenes társadalomban.

Az Egyesült Államok kormánya ezt a mentalitást használta ki, hogy az indiánok 
szervezetét, a Misurasatát szembefordítsa a sandinista kormánnyal. A követeléseikben 
elutasíto� miszkítók a Washington által finanszírozo� kontrák soraiba álltak, bekapcso-
lódva a sandinista kormány elleni fegyveres harcba. Követeléseikben ekkor megjelent 
már az önrendelkezés gondolata is, amit ez esetben az Egyesült Államok is támogato�,
hiszen a Kuba-barát sandinista kormány gyengítéséről volt szó.15

Napjainkban ezt tapasztaljuk – bár ellenkező előjellel – Bolívia esetében is, ahol a 
kőolajban és földgázban gazdag keleti tartományok önállósodási törekvései élveznek 
ilyen támogatást, akadályozva az indián köztársasági elnök, Evo Morales indiánvédő, 
szociális szempontú, imperialistaellenes politikáját.
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A kőolaj és az indiánkérdés egyre inkább összekapcsolódik a latin-amerikai és a globális 
politikai megfontolásokban. Nincs ez másképpen Ecuadorban sem, ahol az olajmezők 
feltárása az Amazonas-medence indián körzeteiben igen dinamikus, ahogy a külföldi 
társaságok jelenléte is meghatározó.

Az ecuadori eset azonban jó példa az indián mozgalmak általános fejlődési jellegze-
tességeinek illusztrálására is.

Az indián közösségi földek védelme összekapcsolódo� a környezet védelmével, 
a természeti kincsek, köztük a kőolaj nacionalizálásával, később az indián kultúra, a 
nyelv védelme, az indiánok oktatása, politikai közösségük és kollektív identitásuk elis-
mertetése, a politikában való megjelenésük elfogadtatása vált fontos követelésekké.16

*

A világsajtóban megjelenő hírekből, a különböző indiánszervezetek tiltakozásaiból (fel-
kelések, sztrájkok, bojko�akciók, menetelések, tiltakozó gyűlések stb.) kitűnik, hogy a 
latin-amerikai katonai diktatúrák bukása után, az 1980-as évektől sem szűnt meg az 
indián területek kisajátítása, ezek környezetének rombolása, szennyezése, általánosak 
az indián lakóhelyek és lakosság elleni atrocitások, amelyek sok országban a multina-
cionális vállalatok kormányoktól támogato� expanzióját kísérik. 

A kutatónak az összképet vizsgálva az a benyomása, hogy a jelenlegi helyzet mintha 
az 1870 és 1929/33 közö�i periódust ismételné, ami a külföldi monopóliumok agresz-
szív expanzióját illeti. Az események jellegzetességeiben és kifutásában azonban sok az 
eltérés. Az indigenisták akkori indiánvédő mozgalma helye� ma már indián szakmai, 
kulturális, társadalmi és politikai szervezetek akcióit látjuk, s tanúi lehetünk ezek kon-
tinentális összefogásának is. Küzdelmük ugyanakkor összekapcsolódik más demok-
ratikus mozgalmakkal, s ez az egyre több erőt felmutató mozgalom a mai politikai 
küzdelmek fontos tényezőjévé vált.

Ecuador példája jól mutatja az indigenista mozgalom indigena (=bennszülö�) moz-
galommá válását. 1944-ben az Indiánok Ecuadori Szövetségét (FEI) még fehér indigenista 
értelmiségiek alko�ák. Az 1989-ben létrejö� Ecuadori Partvidék Bennszülö� Népeinek és 
Nemzetiségeinek Szövetsége (CONAINE) azonban már nevében is tükrözi e fordulatot. 

A korábban használt indio (=indián) szó helye�, mely egyre inkább pejoratív Euró-
pa-centrikus tartalmú fogalommá vált, e mozgalom – s ma már más országok hasonló 
mozgalmai is – önmagát az indigena (=bennszülö�) szóval jellemzi.

Tanulmányunkban praktikus okokból továbbra is az indián kifejezést használjuk, de 
az indigena szóval összekapcsolva. 

A többi nagy ecuadori szervezet a CONAINE-hez hasonlóan más jegyeit is mutat-
ja egy új identitásnak. Mint látjuk, az Ecuador Kecsua Nemzetiségű Népeinek Szövetsége 
(Ecuarunari, 1972) és az Amazonas Bennszülö� Nemzetiségeinek Szövetsége (Confenaie, 
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1980) már nemzetiségként határozza meg önmagát. Ezek az indián/indigena szervezetek 
tehát országuk soknemzetiségű jellegének elismerését követelik. Az „indián nemzetisé-
gek” számára igényelt költségvetési támogatás pedig már egy kulturális nemzetfoga-
lom formálódására is utalhat, miközben a politikai életben saját pár�al is megjelentek.
A Soknemzetiségű Egység Mozgalma – Pachacutik a 2000 utáni választások szereplője le�,
s részese volt Lucio Gutiérrez ezredes köztársasági elnöki koalíciójának.

Az ecuadori példa azért érdemel említést, mert a kutatók szerint Latin-Amerikában 
i� a legszerveze�ebb az indián/indigena mozgalom, és a kontinentális szerveződésben 
is vezető szerepet játszik. Kialakíto� programja, követelései pedig kontinentálisan is 
példaként szolgálnak más indián/indigena szervezetek számára. Az elmúlt két évtized 
ecuadori indián felkelései (1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 2000, 2001) már e szervezetek 
követelései mentén robbantak ki. Az elve� földek visszaadását, a víz és öntözés szabá-
lyozását és állami kézben tartását, az indián kézművesség védelmét és kereskedelmé-
nek támogatását, a paraszti termelés honi védelmét, a kétnyelvű oktatást, a történelmi 
emlékhelyek védelmét fogalmazták meg – a föld méhének kincsei nacionalizálásával 
egyetemben. A CONAINE legutóbb az ecuadori kőolaj és földgáz kitermelés naciona-
lizálását követelte.17

Ezen új jelenségek mögö� az indián/indigena társadalomban bekövetkeze� válto-
zások állnak. A 19. század elejére csonka társadalommá vált indián népekben mára 
markáns vállalkozói középrétegek jelentek meg, erős értelmiségi csoportjaik vannak, a 
fegyveres erők tisztikarában is egyre nagyobb a számuk. Megszüle�ek saját sajtóor-
gánumaik, az internet adatai szerint elképesztően gazdag információs hálóza�al ren-
delkeznek. Ecuadorban Kultúraközi Bennszülö� Egyetemet hoztak létre. Alapítója, Lucio 
Macias pedig az indigena ügyek minisztere le� Gutiérrez kormányában. Ez az új in-
dián/indigena elit már képes arra, hogy megfogalmazza az indián népek követeléseit 
és megjelenítse azokat a politikában. Ebben számolhatnak a baloldali nem indigena 
értelmiségi csoportok támogatásával is.

*

Az indián/indigenista mozgalmak „mindennapi” küzdelmei és ennek eredményei ál-
talában nem kerülnek be a nemzetközi sajtó hírei közé. Pedig a helyi politikában való 
jelenlétük erejét a polgármesteri tisztségek, az önkormányzati képviselői helyek nagy 
száma jelzi. Megjelentek képviselőik a parlamentekben is. A hírekbe általában akkor 
kerülnek, amikor képviselőik köztársaságielnök-jelöltként jelennek meg.

Mint például Guatemalában, ahol a béke Nobel-díjas (1992) kicsé-maja exgerilla, 
Rigoberta Manchú asszony indián/indigena politikai pártjának, az Összefogás Guatema-
láért (Encuentro por Guatemala) jelöltjeként indult a választásokon, visszakövetelve az 
indigenák számára a hatalmat Guatemalában. A reá leado� 3,05 százalékos szavazat 
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azonban jelezte, hogy a bennszülö� mozgalomnak egyedül nincs/nem lehet sikere, más 
demokratikus politikai erőkkel is össze kell fognia.18

Ezt a tanulságot ismerte fel a perui indián katonatiszt, Humala Ollanta, aki egy siker-
telen katonai puccs után saját politikai pártot szerveze� Perui Nacionalista Párt néven, 
majd koalícióra lépe� Pérez de Cuellar volt ENSZ főtitkár pártjával (Szövetség Peruért). 
Humala Ollanta az erős és történeti gyökerű Chile-ellenes nacionalizmust radikális 
populista indián demagógiával elegyíte�e, s azt hirde�e, hogy a régi, európai-kreol-
ázsiai elitet egy indián/indigena eli�el kell leváltani. Korrupció elleni harcot, a természeti 
kincsek védelmét és nacionalizálását fogalmazta meg, a koka legális termelését ígérte, 
követelte a halálbüntetés visszaállítását, s egy Hugo Chávez elképzeléseit idéző impe-
rialista ellenes nemzetközi programot hirdete� meg, számolva a szubkontinens balol-
dali elnökeinek, mindenekelő� Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales és Rafael 
Correa együ�működésével, elutasítva az Egyesült Államok szabad kereskedelemről 
szóló tervét (TLC) is.

Nagy meglepetést kelte�, hogy a perui elnökválasztás (2006) első fordulójában 
Humala kapta a legtöbb szavazatot (30,52 százalék). Ez riadózta�a a perui oligarchiát, 
a fehér és a fehérmesztic középrétegeket, az igen népes ázsiai bevándorlókat, és az Egye-
sült Államokat is. A második fordulóban így az APRA és a régi jobboldal koalíciójaként 
Alan García győzö� (52,62 százalék), de a Humala Ollanta melle�i nagy szavazati arány 
(47 százalék) és pártjának igen erős parlamenti képviselete arra utal, hogy az indián/
indigena elitváltás gondolatának erős a támogato�sága Peruban. E választás világíto�
rá arra is, hogy az indigena fogalmába Peruban – de valószínű, hogy más országokban 
is –- az indiánmeszticeket is beleérti a közvélemény.19

Az új indián/indigena elit politikai ambíciói Bolíviában jártak sikerrel a kokatermelő 
indián parasztok szövetsége elnökének, Evo Moralesnek köztársasági elnökké válasz-
tásával (2005). A politikai elemzők e győzelem megértésekor a bolíviai történelem 
bizonyos sajátosságait említik. Elsősorban azt, hogy Bolíviában az 1930-as évektől a 
nagyszámú indián bányászság és a parasztság igen erős és harcos szakszervezeteket 
hozo� létre, melyek az 1952-es forradalomban is döntő szerepet játszo�ak fegyveres
milíciáikkal. Az MNR kormányokra is erős befolyással bírtak, s Victor Paz Estenssorro 
elnöksége idején éppen szakszervezetek nyomására kezdődö� meg a radikális földre-
form Bolíviában.

Barrientos és Ovando tábornokok diktatúrája (1964–1971) ala� megállt a földreform, 
a diktatúra véresen leszámolt a szakszervezeti vezetőkkel és a mozgalommal, de az 
ónbányászat válsága is közrejátszo� abban, hogy nagyon sok indián bányász, köz-
tük szakszervezeti vezetők is a Cochabamba környéki kokaültetvényeken, főképpen 
Chaparé provinciában találtak munkát.

Amikor az Egyesült Államok nyomására a bolíviai kormány elkezdte a kokatermelés 
korlátozását, a kokatermelők szerveződése és közös fellépése a régi szakszervezeti ta-
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pasztalatok hatására igen hatékony és erős le�. E szövetségben szocializálódo� és le�
szakszervezeti vezér, majd a szövetség elnöke Evo Morales.

A kokatermelők fellépése Bolíviában széles társadalmi támogatást kapo� és gyor-
san politikai jellegűvé vált. Küzdelmük több látványos konfliktussal járt (chaparei vé-
rengzés, a cochabambai tiltakozás a vizek privatizációja mia�, a brazil–bolíviai földgáz-
vezeték építése kapcsán a kisajátítások és környezetrombolás elleni harc stb.). Erre a jól 
szerveze� tömegmozgalomra épült az Evo Morales által alapíto� párt, a Mozgalom a 
Szocializmusért (MAS, 1997).

Morales első elnökjelöltsége (2002) még nem volt sikeres, de a párt erős parlamenti 
képviseletre te� szert. A 130 tagú képviselőházban 27, a 27 tagú szenátusban kilenc 
mandátumot szerze�.

A sikert a 2005-ös választások hozták meg. A MAS programjának középpontjában 
az államosítás áll, különös tekinte�el a kőolaj és földgáz kitermelésére. Ezen túl az in-
diánok/indigenák szociális, jogi, oktatási, egészségügyi körülményeinek javítását ambi-
cionálja, s támogatja Chávez elnök kontinentális, Washington-ellenes politikáját.

A bolíviai helyzet jellemzője azonban, hogy Evo Morales neopopulista politikájánál 
radikálisabb indián/indigena szervezet is megjelent, a katarista mozgalom. Neve Túpac 
Katari aymara indián vezérre utal, aki a Túpac Amarú-felkelés idején (1780–1783) Fel-
ső-Peruban szélsőségesen fehérellenes, rasszista politikát képviselt – Túpac Amarúval 
ellentétben, aki a spanyol gyarmatosítók ellen minden perui (Bolívia ekkor Felső-Peru 
néven a perui alkirályság része) összefogását hirde�e, de a független Perut az indián 
elit vezetésével képzelte el. Ebben az összehasonlításban Evo Morales mintha inkább 
a Túpac Amaru-modellt követné, ám akinek világképében a spanyolokat az Egyesült 
Államok helye�esíti.20

Anibal Quĳano perui politológus azonban, éppen az andoki aymara népek új (nem-
zeti?) identitásának formálódása kapcsán figyelemre méltó megjegyzéseket te�. A kis,
többnyire természeti népek esetén a kulturális identitás megőrzése is jelentős ered-
mény és követelés, írja, de a nagy népek (kecsua, maja, nahua stb.) esetében, amely 
népek több országban is megtalálhatóak (az aymarák például öt országban) jelentős 
következményekkel is lehet/kell számolni.

A Titicaca tó melle�i Puno perui határvárosban például már megalakult az Aymara 
Közösségek Nemzeti Uniója (Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA), amely az 
aymara népek újjáéledéséért, újjászervezéséért munkálkodik egy nemzeti egység céljá-
ból. A területi és politikai autonómiára vonatkozó követelésük, mondja Quĳano, az
1930-as évek latin-amerikai kommunista gondolatmeneteit idézi fel, s a kurdokéhoz 
hasonló problémákat szülhet a jövőben. Formálódó járási és tartományi szervezeteik 
(Mancomunal Distrital, Mancomunal Provincial) már egy leendő új, alulról épülő aymara 
állam körvonalait sej�etik, mondja Quĳano. S hadd tegyük hozzá: mintha Bolíviában a 
katari mozgalom is erre utalna.
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Másfelől, egészíti ki gondolatmenetét Quĳano, a jövőben a mai nemzetállamoknak a 
lehetséges soknemzetiségű államok problémáival is szembesülniük kell.21 Mindenesetre, 
az elmúlt két évtizedben a szubkontinens alkotmányai csak óvatos módosításokat tet-
tek az indián/indigena mozgalmak követeléseinek elfogadásában.

Guatemala alkotmánya 1986-ban például elismerte az „etnikai csoportok” eltérő 
„kulturális identitását”. Nicaraguában az állam „multietnikus jellegét” fogalmazták 
meg (1987), és elismerték az atlanti part (a miszkítók) autonómiáját (1995). Brazíliában 
a „népi, a bennszülö� és az afrobrazil kultúra” formula került az alkotmányba, mely 
elismerte az indiánok hagyományos társadalmi szervezetét, szokásait, nyelvét és jogát 
az általuk lako� területekre (1988). Chile törvényben ismerte el az indiánok szokásjogát 
(1993), de alkotmányát nem módosíto�a. Kolumbiában a „nemzet etnikai és kulturális 
sokfélesége” fogalmazódo� meg, s elismerték az indián népek jogi személyiségét (1991, 
2001). Mexikó alkotmánykiegészítése (i� az 1917-es alkotmány van érvényben) elisme-
ri az indián/indigena népek jogi személyiségét és „támogatja” földjükhöz való jogukat 
(1992, 2001). A 2008-as kiegészítés pedig Mexikót „plurikulturális jellegű” országként 
jellemzi, amelynek alapját az államot alkotó indigena népek képezik.

Paraguay alkotmánya „kétnyelvű (spanyol, guarani) és sok kultúrájú országról” ír (1992), 
Peruban a „nemzet kulturális és etnikai sokféleségéről” szólnak (1993) hasonlóan Bolíviá-
hoz (1995), Venezuelához (1999), Ecuadorhoz (1998), mindenü� elismerik az indián népek 
földhöz való jogát. Az anyanyelv használata és a kétnyelvű oktatás is több alkotmányban 
említődik normaként (Guatemala, Argentína, Peru, Ecuador, Venezuela, Bolívia).

Összefoglalva hangsúlyozni kell azonban, hogy az összes alkotmány továbbra is 
nemzetállamként definiálja önmagát, nem adva egyelőre engedményeket az indián/
indigena mozgalmak követeléseinek.

*

Az elmúlt két évtized megteremte�e az indián/indigena mozgalmak kontinentális 
együ�működésének példáit is. Először 1992-ben, Amerika felfedezésének ötszázadik 
évfordulója alkalmából figyelhete� fel a nemzetközi közvélemény az indián/indigena 
mozgalmak kontinentális közös nyilatkozatára. Bár a spanyol ünnepi formula „a két vi-
lág találkozása” szimmetrikus filozófiájára épült, gondosan kerülve a sokat bírált „fel-
fedezés” szót Európa-centrizmusa mia�, a nicaraguai Diriangénben összegyűlt indián/
indigena küldö�ek elutasíto�ák, hogy a gyarmatosítás kezdetét, a földrész bennszülö�
leigázását ünnepeljék. A keserű vádakkal teli kiáltvány ugyanakkor arra is utal, hogy a 
bennszülö� ellenállás tovább élt az elmúlt ötszáz év ala�, „és voltak dicső pillanatok, 
amikor a vérrel szerze� szabadságot is megízleltük”. A kiáltványból egy felszabadítási 
stratégia kontúrjai is felsejlenek, mely egy, a kapitalizmuson túlmutató „új alternatív 
gazdasági modell” igényével is összekapcsolódik.22 
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A későbbi években hasonló közös latin-amerikai indián/indigena találkozókra 
Teotihuacánban (2000), Quitóban (2004) került sor, s legutóbb, 2007 október 11. és 14. 
közö� Vicamban (Sonora állam, Mexikó) szervezték meg Amerika Indiánjainak Első  
Kontinentális Találkozóját. Az „első” szó arra utal, hogy a tanácskozáson először ve�ek
részt kanadai és Egyesült Államok-beli indián/indigena szervezetek: 21 országból 1500 
küldö�. A tanácskozás nyelve – hogyan is lehete� volna más? – az angol és a spanyol 
nyelv volt.

A laza szövetű, népgyűlést idéző találkozó panaszok sorából állt, amikor a küldö�ek
beszámoltak népük helyzetéről. A problémák mindenü� hasonlók: az indián földek és 
vizek elrablása, kisajátítása a kormányok és a multik aktív részvételével, faji diszkri-
mináció, az állami korrupció, az indián kultúra és hagyományok rombolása, az indián 
körzetek militarizálása, az indiánok elleni erőszak, a környezet rombolása, amely az 
indián népek életfeltételeit veszélyezteti stb.

A Chiapas-beli Zapatista Hadsereg (EZLN) által szerveze� találkozó politikai nyilat-
kozataiból azonban egy marxista ihletésű, radikális, utópikus-sematikus vonásokat is 
mutató, kapitalizmus- és Washington-ellenes világkép rajzolódik ki. 

E gondolatmenet központi fogalma a szabadság. Elutasítva a reformpolitikát, a for-
radalom és az indián felkelés jelszavát fogalmazzák meg, amelynek élcsapata azonban 
nem a munkásosztály, hanem az indiánság lesz. Az irredenta Amerika mozgalma, írja 
az egyik dokumentum, a gyarmatosítás és az Egyesült Államok elleni évszázados küz-
delem örököse, mely elutasítja a neoliberalizmust, a globalizációt és a kontinentális 
szabad kereskedelem észak-amerikai tervét.23

Olvasva a találkozó beszédeit és nyilatkozatait, az a benyomásunk, mintha az 1920-
as évek latin-amerikai kommunista eszméket és az 1960-as évek gerillafilozófiájának 
gondolatait látnánk viszont. Elnagyolt forradalmi utópizmusa erősen különbözik az 
indián/indigena mozgalmak konkrét elképzeléseitől. Különösen az olyan gondolatok 
jelzik ezt, mint a „Amerika indián/indigena népei egy nemzetet alkotnak” – formula, amely 
kevés kapcsolatot mutat a mai valósággal.24

Vicam népgyűlésein megfogalmazo� gondolatmeneteknél azonban ére�ebb elkép-
zeléseket is olvashatunk, átfogó (kapitalista) rendszerkritikában foglalva össze az in-
dián/indigena mozgalmak általános törekvéseit. Ilyen dokumentumok azzal kapcso-
latosan szüle�ek, hogy néhány indián/indigena szervezet felvete�e: az Európai Unió 
és a Latin-Amerika kormányfőinek limai értekezletére, 2008 májusának elejére időzítve 
szervezzenek találkozót ugyancsak Limában, Amerika indián/indigena népeinek egy-
fajta ellen-csúcsértekezleteként.25 A találkozó neve is érdekes le�. Már nem az Amerika 
szót használták a szervezők, hanem a kontinens kecsua elnevezését: ABYA YALA-t. Így 
le� a rendezvény neve „ABYA YALA Bennszülö� Nemzetiségeinek és Népeinek Kontinen-
tális Csúcsértekezlete”(Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indigenas de ABYA 
YALA).
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A rendezvény kapcsolódo� a perui indián/indigena szervezetek értekezletéhez, 
ahol a különböző szekciókban komoly elemző tanácskozás folyt. A hazai résztvevők 
jól mutatják a perui szerveze�ség fő jellegzetességeit. A bányakörzetekben élő indián 
közösségek szervezete, a perui parasztszövetség, a perui agrárszövetség, a perui Selva 
(a trópusi zónák) „etnikaközi” szövetsége és a két tannyelvű oktatás tanítóinak kép-
viselői ve�ek részt a vitákban. 

Találunk köztük olyan neves gondolkodókat is, mint Immanuel Wallerstein. Rajta 
kívül a perui Anibal Quĳanót, a portugál B. de Sousa Santost és olyan indigena vezető-
ket mint Luis Evelist, a kolumbiai Nemzeti Bennszülö� Szervezet képviselőjét, Humberto 
Cholangót, az Ecuarunari vezetőjét és Miguel Palacínt, a (több országot átfogó) Indi-
án Szervezetek Andoki Koordinációja (CADI) küldö�ét. Számos egyetemi professzort és 
szakszervezeti vezetőt is regisztrálhatunk az előadók közö�.

A szekciók fő témái: az önkormányzás, az autonómia, a szabad önrendelkezés, a 
többnemzetiségű állam, a multinacionális cégek természete és a neoliberalizmus, a bá-
nyászat, a víz, a föld, a közösségi földhasználat kérdései, az oktatás, az egészségügy, a 
társadalmi küzdelmek kriminalizálása stb.

A kontinentális sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte az „ellencsúcson” történte-
ket, de olykor túlzó megállapításokat is látunk, mint például az American and Caribbean 
Ethnic Studiesban, amely Az ellenállástól a hatalomig címmel jellemezte a tanácskozás 
célját.

A tanácskozás lényege ugyanis nem ez volt. A viták azt az élményt foglalták össze, 
hogy a neoliberális, globalizálódó kapitalista világ zsákutca, a „nyugati civilizáció” el-
pusztíthatja a világot, mert tönkreteszi az emberi környezetet. A természeti energiafor-
rások irracionálisan mohó fogyasztása, a globális felmelegedés már erre utal.

Ezzel az önpusztító perspektívával szemben a bennszülö� népek természetet tiszte-
lő és azt védő fejlődési alternatíváját kell kidolgozni és felmutatni, hirdetik.

Politikai modelljükben a többnemzetiségű államok kialakítása kap központi figyel-
met az indián/indigena népek önrendelkezéshez való jogának elismerésével.

Mindenesetre, az indián/indigena szervezetek és mozgalmak összességében erős 
kritikával illetik a fennálló világgazdasági és világpolitikai rendszert, és egy új jövőkép 
kialakításán munkálkodnak, a társadalmi demokrácia és együ�élés új kereteit keresik 
és formálják.

A közeljövő latin-amerikai történéseiben érdemes lesz tehát nagyobb figyelmet szen-
telni az indián/indigena szervezeteknek és mozgalmaknak. A latin-amerikai társada-
lomban tektonikus mozgások zajlanak. 
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Résumé

Ádám Anderle: Indigena irredenta?

The study analyzes the new characteristics of Latin-American Indian movements. It 
presents that the indigenista movements, organized by paternalistic, urban whites of 
the 19-20th  centuries, were followed by the birth of Indian/indigenous movements 
and organisations from the 1970s/80s. These indian movements were organized by 
the new elite of Indian/indigenous societies who were able to formulate their peoples' 
claims and represent them in the politics.

The essay discusses the most important Indian/indigenous organizations, their 
claims and  appearance in the political fights. The study focuses on the relationship
between the oil and the Indian question. The essay puts forward the argument that a 
great part of the conflicts is closely linked to this global problem – due to the expan-
sion endeavours of the neoliberal economic policies and the multinational companies.

The analysis of the continental Indian/indigenous meetings forms a separate chap-
ter. The study embeds the Indian/indigena ambitions into a more general framework 
of democratic, le�-wing endeavours of the continent, and it emphasizes that the Indi-
an/indigenous movements' critique of capitalism is linked to the demand of forming a 
new evolutionary model.


